kijk gauw
voorin voor
12 leuke
coupons!

15

6 I cultuur

17 I i n b a l a n s i n P o o r t

28 I v r i j e t i j d

36 I w i j k a a n j a g e r p o o r t

Vis à Vis speelt nog een seizoen
‘EXIT’ op Almeerderstrand

Consuminderen betekent
minder vaak naar de tandarts?

Leuke nieuwe kinderactiviteiten
van De Schoor in Almere Poort

Van pionieren naar doorpakken

7 I kunst in de wijk

18 I b o u w e n

29 I t r a v e l

Vier Prachtige Poortenaren

Graffiti-kunstenaar Jeroen Bosch
fleurt Almere Poort op

BouwEXPO Tiny Housing:
kleine huisjes in Almere Poort

Marianne en Kumar
terug uit Nepal

37 I b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n

8 I kinderopvang

19 I STRAND EN DU I N

30 I n i e u w i n p o o r t

Gastouderopvang GO!

BLØF en Nielson toegevoegd
aan Strandfestival ZAND

Star for a Moment

38 I s h o p p e n

30 I n i e u w i n p o o r t

De Homerusmarkt is klaar
voor een mooie lente
40 I g e b o r e n

36 I b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n

Winteractiviteit in Poort

9 I basisonderwijs

Begaafde basisschoolleerlingen
op hun plek bij Columbusschool

20 I STRAND EN DU I N

“DUIN wordt echt een buurt”

Van alleen nieuwbouw naar
‘van alle markten thuis’

10 I b a s i s o n d e r w i j s

22 I STRAND EN DU I N

31 I n i e u w i n p o o r t

Nieuws van basisscholen in Poort

Nieuwe sloep voor Stichting
Sloeproeien Almere

Enthousiastelingen starten
scoutingvereniging voor Poort

IJsvogels en wespspinnen
in het Homeruskwartier

23 I S p o r t

32 I z o r g s c a l a

Zwembad Poort opent 14 maart

Medi-Mere biedt intelligentieonderzoek bij kinderen

13 I GROEN I N POORT

24 I v i e r v o e t e r s

De ‘vergroening’ van Poort

Hondenspeelweide Poort

33 I z o r g s c a l a

14 I w e l z i j n

25 I o n d e r n e m e n i n P o o r t

Topzorg dichtbij in de polikliniek
Flevoziekenhuis in Almere Poort

Vrijwilligers halen veel
voldoening uit werk in de wijk

Sonja Kroeke uit Homeruskwartier is helemaal in haar element
als eigen baas in Arbeidsrecht

12 I GROEN I N POORT

16 I i n b a l a n s i n P o o r t

16 I i n b a l a n s i n P o o r t

Nieuw bij La Belle: keratine

• Kom slapen bij de schapen!
• Rondleiding Klokhuis 		
met zingende gids

Lekker eten, maar met minder calorieën?

Patatje Gezond!

Stoofvlees, ijsbergsla met huisgemaakte dressing,
diverse groenten & ambachtelijke friet!
(Net als onze mayonaise, is dit gerecht glutenvrij)

Huisgemaakt Stoofvlees (140gr.)

www.grandfetaria.nl

rand e taria®

Meer dan een cafetaria!

T. 036 - 848 1234
Najadenstraat 8, Almere Poort. T.o. de Homerusmarkt
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41 I o n d e r n e m e n i n P o o r t

De fotograaf achter de
babyfotoshoots
42 I P o o r t b e w o n e r s

Selena Collin finalist van
Miss Teen of Flevoland 2016
43 I z o r g s c a l a

Wijkverpleging Almere Poort
staat klaar voor jong en oud

34 I v e r k e e r

Achillesstraat: fietsstraat
met spitsafsluiting

26 I o n s c a s c a d e p a r k

Hannah en Doterra

Geboren in Poort • Gefeliciteerd!

35 I GROEN I N POORT

Groenhorst Almere maakt
met bewoners Poort groener

51 I c o l u m n

Dagboek van een huisarts

Uitgave I Studio Breedveld
www.almerepoortnieuws.nl
info@almerepoortnieuws.nl

PRO+

AUTOSERVICE
Katernstraat 41, 1321NC Almere
Tel 036 525 87 76 | www.proplusauto.nl

GRATIS

APK KEURING
Tegen inlevering
coupon
Tegen
inlevering van
van deze
dit coupon...

GRATIS

BEZEM
bij Intratuin Almere
elke zondag

OPEN

VAN 12.00
TOT 17.00 UUR

Kijk op de volgende
pagina voor meer informatie

HAMBURGER DELUXE
150 gram heerlijk
gekruid rundvlees (van
onze huisslager) op een
licht krokante flaquette
met onze huisgemaakte
hamburgersaus, belegd
met sla, tomaat en ui.

met deze coupon
van E 5,95 voor

E4,50

Schrijf u snel in voor de volgende
professionele shoot van uw hond op
zaterdag 23 april. Alleen deze dag
tegen gereduceerd tarief!

GRATIS
A4 vergroting
bij boeking
van een
fotosessie

n tapenade

Bovendien gratis uw A4 vergroting
met de bon voorin dit blad.

Op zoek naar leuke cadeautjes
voor een leuke prijs?

www.leukvanlieke.nl
met de actiecode AlmerePoort wordt je
aankoop GRATIS geleverd in Almere Poort.
Je betaalt dan dus geen verzendkosten.

en

Naamloos-2 1

27-02-16 13:42

deze coupon geeft 20% korting op een
barista workshop

emaakte
iehuisgemaakte
met huisgemaakte
taart oftaart
een of
goed
taart
eenglas
of
goed
een
wijn
glas
goed
met
wijn
glas
brood
met
wijnbrood
enmet
tapenade
brood
en tapenade
en tapenade

weekse
s op doordeweekse
dagen dagendagen
oordeweekse

SPECIALE POORTNIEUWS-ACTIE:

te
beginnen
innen

agenda
opdedeagenda
website
indedewebsite
gaten!
kshops,
houd
in de gaten!
, de
houd
de
agenda
op de op
website
in de gaten!

eptie
teoforganiseren.
Vraag Vraag
naar de
mogelijkheden
eestje
receptie
te organiseren.
Vraag
naar
de mogelijkheden
of receptie
te organiseren.
naar
de
mogelijkheden

Events

Derde ticket gratis voor EXIT!
Actiecode: 2+1poort geldig op alle
beschikbare speeldata t/m 17 juli 2016.
Kijk op www.visavis.nl/poortnieuws

€5,-

korting!

op een 3-gangen menu
van €32,50 voor €27,50

ainingen
en
op
(kijk
www.scae.com)
op
www.scae.com)
ista(kijk
trainingen
(kijk
op www.scae.com)

0ot17.00 17.00
0ot23.30 23.30
of
oten
besloten
0ot17.00 17.00

re)
edimere)
ast Medimere)

voor dames en kinderen

gboontje@twitter
je@twitter
theiligboontje@twitter

Aanbieding:
behandeling met

20% korting
op alle kledingreparaties

Coupon-voordeel bij Lunchtijd:
complete lunch!

natuurlijke keratine

belegd broodje
naar keuze

van E 150 voor E 120

+ koek

bij inlevering van

+ drankje*

deze coupon

* m.u.v. smoothies

E 4,95

Tegeninlevering
inleveringvan
van
dit coupon
Tegen
deze
coupon

geldig t/m 15 juni 2016

TEGEN INLEVERING
VAN DEZE COUPON

Tegen inlevering van dit coupon
Tegen inlevering van dit coupon

geldig t/m 15 juni 2016

GRATIS BEZEM
bij Intratuin Almere

openingstijden:
ma-za 11.00 - 21.00
zondag 12.00 - 21.00

20% FACTUUR KORTING
20%
FACTUUR
20%
FACTUUR KORTING
KORTING
*APK Keuring *Onderhoud

PRO+
*APK
Keuring
*Onderhoud
*APK
Keuring
*Onderhoud
20%
20%
FACTUUR
FACTUUR
KORTING
KORTING
AUTOSERVICE
*Reparaties
*Airco
*Reparaties
*Airco
*Reparaties
*Airco
*APK
*APK
Keuring
Keuring*Onderhoud
*Onderhoud
*Banden
*Remmen
*Banden
*Remmen
*Reparaties
*Reparaties
*Airco
*Airco
*Banden
*Remmen
*Revieseren
*Uitlaten
GRATIS
*Revieseren
*Uitlaten
*Banden
*Banden
*Remmen
*Remmen
APKuitlezen/diagnose
KEURING
*Revieseren
*Uitlaten
*Computer
*Revieseren
*Uitlaten
*Revieseren
*Uitlaten
*Computer
uitlezen/diagnose
*Computer
uitlezen/diagnose
*Computer
*Computeruitlezen/diagnose
uitlezen/diagnose
VOOR ALLE MERKEN
VOOR
ALLE
MERKEN
VOOR
VOORALLE
ALLEMERKEN
MERKEN
VOOR
ALLE
MERKEN
Wij zijn gevestigd naast GAMMA
Tegen
Tegen
inlevering
inlevering
van
van
ditdit
coupon
coupon

Katernstraat 41, 1321NC Almere
Tel 036 525 87 76 | www.proplusauto.nl

Tegen inlevering van dit coupon...

Intratuin Almere Euphoniumweg 5,
036-5387020. Vrijdag koopavond.
Elke zaterdag geopend tot 18.00 uur.
www.intratuin.nl

Wij
zijn
gevestigd
naast
GAMMA
Almere
Poort
(Literatuurwijk)
Wij
Wij
zijn
zijn
gevestigd
gevestigd
naast
naast
GAMMA
GAMMA
Wij
zijn Poort
gevestigd
naast GAMMA
Almere
Almere
Poort
(Literatuurwijk)
(Literatuurwijk)
Almere
Poort
(Literatuurwijk)
Almere Poort (Literatuurwijk)

geldig t/m
31 mei 2016

*levering binnen 3 werkdagen

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort
036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

Anita Neve Fotografie is
gespecialiseerd in studio en
lifestyle fotografie.

Op zoek naar leuke cadeautjes
voor een leuke prijs?

www.leukvanlieke.nl

Studio: Europalaan 927, 1363 BM Almere-Poort
06 - 55 863 925 | hallo@anitaneve.nl
www.anitaneve.nl
www.facebook.nl/anitanevefotografie

met de actiecode AlmerePoort wordt je
aankoop GRATIS geleverd* in Almere Poort.
Cadeauverpakkingen zijn mogelijk!

geldig t/m 30 juni 2016

geldig tot 1 juli 2016, maximaal 1 coupon per klant

Naamloos-2 2

27-02-16 13:42

deze coupon geeft 20% korting op een

Knip deze coupon uit

Actie niet geldig op feestdagen

Graaf Florislaan 2, Muiderberg

SPECIALE POORTNIEUWS-ACTIE:

barista workshop

Derde ticket gratis voor EXIT!
Actiecode: 2+1poort geldig op alle
beschikbare speeldata t/m 17 juli 2016.
Kijk op www.visavis.nl/poortnieuws

met korting €44 (normale prijs €55),

e
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geldig t/m 30 juni 2016

•K

Balderstraat 19
1363 WH Almere Poort
036-848 55 50
06-426 103 54
www.labellehairstyling-visagiepoort.nl

•S

Lunchtijd
Homerusmarkt
Alseïdenstraat 20-2
06-416 012 38
Facebook: Lunchtijd Almere
open: di t/m za 10 tot 17 uur

voor dames en kinderen
geldig t/m 30 juni 2016

Voor het afhalen en cateren van
belegde broodjes, panini’s,
tosti’s en meer.
Broodkraam met dagelijks vers brood
(bestel via whatsapp 06-416 012 38).

Beneluxlaan 614 | 1363 BJ Almere Poort
www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com

1 lunch p.p. maximaal 4 personen per coupon

geldig tot 1 juni 2016

 0294 - 263 997  www.deechomuiderberg.nl

eerstvolgende datum: 12 april 2016

Poseidonsingel 42, 1363 TR Almere, 036-785 22 94

Paasmarkt Homerusmarkt
Young Chefs Almere 8+, Poorthuis
Workshop cupping @ Heilig Boontje
Grand Holi Festival, Olympialaan
Paaslunch Buurtcentrum Amerika
Maak paasbloemstuk, Jeniffersbloemen
Belevingsverhaal, De Schaapspoort
Goede Vrijdag vismenu, Grandfetaria
Proefopkomst Scouting Novo Mundo i.o.
Pidjet stoelmassage @ Heilig Boontje
Paaseieren zoeken Cascadepark
Lazy Sunday @ Heilig Boontje
PaasbijEENkomst en diner, Poorthuis
Keuzemenu, Grandfetaria (reserveren)
3-gangendiner HarborHouse (2 dgn)
HipHop jongens UDA elke woensdag

01
02
02
02
02
02
04
07
09
09
10
12
13
15
16
23
23
24
25
27
30

Meidenclub 10+, Poorthuis
WoonExpeditie Almere, o.a. in Poort
Proeverij Homerusmarkt
Heilig Boontje open ivm Open Huizen
Young Chefs Almere 8+, Poorthuis
Voorjaarsbingo, buurtcentr. Viplounge
Praktijkwerkdag Poort, Groenhorst
Kinderkledingbeurs, Poorthuis
Open Dag Sportcomplex Olympiakw.
Samenloop voor Hoop, Topsportcentr.
Klokhuislab, Stad & Natuur
Barista Workshop @ Heilig Boontje
Rondleiding Klokhuis, Stad & Natuur
Jongensclub 10+, Poorthuis
Young Chefs Almere 8+, Poorthuis
Talent in de Ruimte, Sterrenschool
Hondenshoots @ Anita Neve Fotografie
Rondleiding Klokhuis zingende gids
Meivakantie-activiteiten Playground
Koningsdag – kleedjesmarkt Cascadep.
Watersportdag Sail Today

mei

05
08
08
11
13
14
14
15
18
21
22
22
26
28
29

Vaar mee naar Muiderslot of Pampus
Klokhuislab, Stad & Natuur
Moederdag-bubbels, Grandfetaria
Rondleiding Klokhuis, Stad & Natuur
Last minute voorl. MBO Groenhorst
Opening nwe locatie Flevomuzieksch.
Slapen bij de schapen, Cascadepark
Pinkstermenu, Grandfetaria (reserveer)
Vis à Vis verlengt voorstelling ‘EXIT’
Arabische Dag, Poorthuis
Rondleiding Klokhuis zingende gids
Libelle Zomerweek, Almeerderstrand
Heropening Hondenspeelweide
Almere Regatta, Marina Muiderzand
Dag van het park – picknick Cascadep.

juni

04
05
06
11
11
12
12
18
18
18
18
19
22

NK Run Bike Run, DUIN, Start2Finish
DUIN Triathlon, ATC Almere
Avond4daagse basisscholen Poort
Festival Poort Sociaal, Europalaan
Goud van Oud Almere Poort (zie FB)
Het Klokhuis 5 jaar – leuke workshops
Rondje Pampus, surfski, Strandbad Duin
Groenhorst Event
Midzomermarkt Homerusmarkt
Midzomernacht-BBQ Cascadepark
Midzomernachtspecial Vis à Vis
Vaderdag beer & food, Grandfetaria
Open Dag Montessori Cascade

Tiny Housing? Ha ha.
Niets voor ons!

Poo
r

tnie

uw
s

illustratie: www.micheldeboer.net

Missie deels gelukt
Stellig had ik me voorgenomen om deze vijftiende uitgave van PoortNieuws niet meer dan 40 pagina’s te laten
tellen. Geen onmogelijke stapels werk met alle stress van
dien, maar gewoon rustig focussen op een aantal mooie
artikelen. Dit is deels gelukt. Voor zover het de fijne artikelen aangaat: die zijn er gekomen. Maar de hoeveelheid
Poortgerelateerde onderwerpen om over te berichten, is
enorm. Wat anders restte mij dan me hierbij neer te leggen en toch maar weer
op standje turbo aan de slag te gaan. Van positieve stress kan een mens denk
ik heel veel hebben. Vergelijk het met verliefdheid. En de lezers? Ach, met het
Paasweekend in het verschiet zullen jullie vast wel de tijd kunnen vinden om
dit nummer open te pellen en ervan te genieten als van een luxe paasei.
Suzan Breedveld, uitgever n

Wij doen er alles aan om je op je
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht
vinden wij belangrijk, evenals een goede
(mond)hygiëne en preventie.
Duitslandstraat 3
1363 BG Almere Poort
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl
www.tandzorgopmaat.nl

Tandzorg Op Maat is een
groepspraktijk van tandartsen en
mondhygiënisten. Je vindt ons in
gezondheidscentrum Vizier in Poort.

info@almerepoortnieuws.nl

Evenementen Poort

19
19
19
23
24
24
25
25
26
26
27
27
27
27
27
30

april

Heb je het al gelezen
op pagina 18?

maart

cartoon

cultuur

In de voorstelling ‘EXIT’ zoekt Vis à Vis
opnieuw de grenzen van het buitenspektakel op. Het is een combinatie van
speciale composities, grootse beeldwisselingen, kleinmenselijke dialogen en
verrassende ontknopingen.
Weer en wind
Deze buitenvoorstelling leent zich uitstekend voor een zwoele zomeravond,
maar ook bij weer en wind speelt de crew
gewoon door en de tribunes zijn overdekt. Tip: neem je eigen dekentje en kussen mee voor op de tribune. Snacks en
drankjes kun je kopen op het terrein en
mogen gezellig mee de tribune op.
Vanaf 18 mei tot en met 17 juli 2016
zal Vis à Vis op haar festival-achtige locatie naast het Almeerderstrand de futuristische comedy ‘EXIT’ nogmaals opvoeren. Via de website kun je makkelijk
tickets kopen, wees er op tijd bij!

Vis à Vis speelt nog een
seizoen voorstelling ‘EXIT’
op Almeerderstrand
Na vijf succesvolle jaren op de vaste locatie in Almere, waar Vis
à Vis meer dan 130.000 bezoekers mocht verwelkomen, werd in
2015 het 25-jarig jubileum gevierd met een gloednieuwe voorstelling. Wegens groot succes speelt Vis à Vis in 2016 nog één
zomer ‘EXIT’ op het Almeerderstrand.
Fantastisch avontuur
‘EXIT’ vertelt de komische fabel van
de gebroeders van Rees. Het is 2020
en de broers runnen een succesvolle
kweekvleesfabriek. Eén van de weinige oer-Hollandse ondernemingen,
ooit als worstdraaierij begonnen en na
het slachtverbod overgegaan op kweekvlees. De relatie tussen de broers wordt
op scherp gezet wanneer een overname
kandidaat de gehele fabriek, inclusief directie wil kopen. “Als we onszelf nu eens
zouden klonen – het is immers ons eigen
DNA – dan is dat goed verdienen zonder
dat we naar China hoeven”. De andere
broer vindt dit een walgelijk idee, lijkt
te vertrekken maar smeedt heimelijk een
ander plan om de zaak, zijn broer en de
ethische waarden te redden.

baar avontuur, waarin niets is wat het
lijkt. Een spel dat beide broers op onverwachte manier herenigt.

Diner vooraf
In het unieke restaurant De Rode Haring
kun je heerlijk dineren voorafgaand aan
de voorstelling. Kaarten voor het diner
zijn apart te boeken. Het uitgebreide buffet bestaat uit gegrild vlees en vis van
de barbecue, een grote saladebar, diverse
warme en koude bijgerechten en een ijsje toe. Ook voor vegetariërs is er volop
keus. Je kunt zowel binnen als buiten
dineren. Na afloop van ‘EXIT’ worden de
kampvuren aangestoken en kan er gezellig worden nagepraat met een drankje.
redactie n
www.visavis.nl | 036-536 99 33

IE:

Verrassende ontknopingen
Hier wordt het publiek meegenomen in
een fantastisch, absurd, maar navolg-
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WS-ACT
SPECIALE POORTNIEU IT!

or EX
Derde ticket gratis vo
geldig op alle
1poort
2+
e:
cod
Actie
t/m 17 juli 2016.
ata
beschikbare speeld
l/poortnieuws
Kijk op www.visavis.n

kunst in de wijk

Graffiti-kunstenaar Jeroen
Bosch fleurt Almere Poort op
In zijn vrije weekends is de in Europakwartier woonachtige
ICT’er Jeroen Bosch vaak te vinden bij één van de graffiti-walls
van Almere Poort om een ‘piece te zetten’. Dat graffiti een
vorm van kunst kan zijn, bewijst het feit dat hij exposeert in de
kunsthal ABW&W aan de Europalaan. Jeroen maakt ook graffiti
in opdracht – voor particulieren, instellingen of bedrijven.
Jeroen Bosch groeide op in Dalfsen,
Overijssel. Hij studeerde informatica in
Zwolle en door een werkgever in Zeist
met een opdrachtgever in Almere, kwam
hij in Poort te wonen. “Ik voel me thuis
hier. In vijf jaar heb ik het stadsdeel tot
leven zien komen.
Restpartij
Op mijn vijftiende spoot ik graffiti in
een skate-parkje in Dalfsen. Je leert dit
vooral door te doen en te kijken naar de
technieken van anderen. Vier jaar geleden begon het opnieuw te kriebelen.
Ik kocht een restpartij spuitbussen van
iemand die vroeger graffiti-jams organiseerde. Mijn berging staat er vol mee, ik
kan hier zeker drie jaar mee vooruit!
In de weekends ben ik vaak te vinden
bij één van beide graffiti-walls in Almere Poort, maar heb door heel Nederland graffiti gespoten. Zo ben ik tijdens
mijn vakantie van twee weken elke dag
met de trein naar een andere provincie
gegaan om daar ‘een piece te zetten’. In
Almere zijn er in elke wijk wel muurtjes
waar je legaal mag spuiten. Meestal zijn
de reacties erg leuk. Eén keer ben ik aangesproken door een stadswacht, die niet
wist dat het legaal was.

vormen. Bij de muur aangekomen, schilder ik meestal eerst de achtergrond wit
met latex en een roller. Het is een ongeschreven regel dat wanneer je over
het werk van iemand anders heen spuit,
je dit helemaal bedekt. Eerst zet ik de
schets op de muur, daarna vul ik de
vlakken in. Dan is het tijd voor kleuroverlopen, schaduwen of 3D-effecten.
Als laatste doe ik de buitenste lijnen.
Interactie
Als mensen mij bezig zien, komen ze
vaak even een praatje maken. Dat vind
ik leuk. Een dame uit Homeruskwartier
vertelde me dat ze iedere keer een foto
maakt als de wall in het Cascadepark
opnieuw bespoten is. Ze heeft zo al een
hele fotoserie verkregen. Ook kinderen
vinden het interessant. Als het uitkomt
mogen ze van mij meedoen. Dan vragen

ze het eerst thuis en trekken oude kleren
aan. Ze helpen bijvoorbeeld de vlakken
in te kleuren. Het lijkt me ook leuk om
workshops te geven, bij een skate-event,
kinderfeestje of een schoolproject. Het
is een wens van mij om de saaie, grijze
elektriciteitskastjes die je overal in Poort
ziet, op te mogen vrolijken. Het zou leuk
zijn om hier toestemming voor te krijgen.
Een aantal ondernemers uit Poort heeft
mij al gevonden. Er lopen een paar opdrachten voor werk aan de wand. Dit
kan direct op de muur, maar ook op panelen, zodat het zelfs mee kan verhuizen
als dat nodig is”.
redactie n

azesgraffiti@gmail.com

Creativiteit
Bij mijn werk als programmeur houd ik
me bezig met ontwerp en realisatie van
systemen. Ik doe met name de back-end,
dus niet de interface maar de ‘motor’ erachter. Mijn creativiteit kan ik kwijt in
mijn vrije tijd, als ik graffiti spuit. Hierbij
voel ik me helemaal vrij.
Soms maak ik van te voren een ontwerp op papier. Vaak worden het letters
maar soms ook stripfiguren of abstracte
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kinderopvang

Gastouderopvang GO!
Altijd een vertrouwd gezicht
Nadat de professionele bemiddelingsmedewerker van GO! Kinderopvang uitgebreid alle wensen met je heeft besproken gaat zij op zoek naar een geschikte
gastouder. De gastouder biedt een veilige
en vertrouwde opvangplek, waar jij en je
kind zich thuis voelen. Iedere dag een bekend gezicht binnen een warme en huiselijke sfeer, geeft een vertrouwd gevoel.

Naast opvang bij het kinder
dagverblijf of de naschoolse
opvang biedt GO! Kinderopvang ook gastouderopvang.
Voor sommige ouders is dit
precies wat zij zoeken!
• Veel persoonlijke aandacht voor kind
en ouder
• Kleinschalig in een huiselijke omgeving
• Altijd een persoonlijk kennismakings
gesprek met een gastouder
• Bekend gezicht voor jou en je kind
• Professionele begeleiding door onze
bemiddelingsmedewerkers
• Flexibel, ook 24 uurs opvang en 		
opvang in het weekend mogelijk

Kwaliteit
GO! Kinderopvang is een officieel erkende geregistreerde organisatie en gaat
voor kwaliteit en professionaliteit. Ook
als de opvang is gestart blijven de bemiddelingsmedewerkers de opvang volgen.
Er is regelmatig contact en er zijn vaste
momenten voor evaluaties waar jij, de
gastouder en de bemiddelingsmedewerker
van GO! Kinderopvang bij aanwezig zijn.
Ook voor vragen en ondersteuning zijn de
bemiddelingsmedewerkers bereikbaar. De
gastouders krijgen professionele ondersteuning, training en scholing die wordt
verzorgd door GO! Kinderopvang. Alle
gastouders zijn exclusief verbonden aan
GO! Kinderopvang, zodat zij de veiligheid
en kwaliteit volgens de wettelijke regels
kunnen waarborgen.
“Daarom ben ik gastouder!”
Marjan Stevenhagen is al bijna vijftien
jaar gastouder. Zij houdt, zoals ze het zelf
zegt, “van haar levendige mini-kinderop-

vang”. “Ik vind het heerlijk om samen met
de kinderen van alles te ondernemen. De
poppen gaan in bad, we knutselen er op
los, plukken bloemen, eten samen, voeren
de eendjes, vieren verjaardagen en nog
veel meer.”
Naast het contact met de kinderen
vindt zij ook de contacten met de ouders
zeer waardevol. “Het is belangrijk dat
er goed contact is, waarbij we alles met
elkaar kunnen bespreken”. Al die jaren
wordt Marjan begeleid door de bemiddelingsmedewerkers. “De professionele
begeleiding geeft mij rust, zodat ik me
volledig in kan zetten voor de kinderen, want dat is waar het uiteindelijk om
gaat. Dat is waarom ik gastouder bén en
blijf!”
n

GO! Kinderopvang is op zoek
naar gastouders
Draag jij kinderen een warm hart
toe? En ben je toe aan een mooie
en flexibele baan? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Neem voor meer informatie of om
je aan te melden contact op met de
bemiddelingsmedewerkers van GO!
Kinderopvang. Zij zijn telefonisch
bereikbaar op nummer 0320-294 090.
Of kijk op www.go-kinderopvang.nl.

Kinderopvang voor 0 – 12 jaar
De gezelligheid van een groep in een kinderdagverblijf of de kleinschaligheid en flexibiliteit van gastouderopvang?
Na schooltijd – onder begeleiding – met vriendjes spelen? Of spelenderwijs voorbereiden op de basisschool?
Bij GO! kan het allemaal.

Wij laten u graag kennis maken met GO! Kinderopvang. Op onze website staat een actueel overzicht
van de vestigingen. Neem contact op met onze medewerkers op nummer 0320 - 294 090 voor meer
informatie of om een rondleiding aan te vragen. Dat kan ook via onze website.
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GO! Kinderopvang is onderdeel van SKL Kinderopvang. Wij bieden
al meer dan 45 jaar professionele en vertrouwde opvang.

GO-KINDEROPVANG.NL
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Eind februari was er in de Columbusschool een spelletjesmiddag
voor (vermoedelijk) hoogbegaafde basisschoolleerlingen uit
heel Almere, georganiseerd door ‘Hoogbegaafd en hoe verder’.
Ruim zestig ouders en kinderen deden mee aan diverse workshops en spelletjes. Een moeder van twee hoogbegaafde kinderen uit de Neo-klassen van de Columbusschool, vertelt.

Roxanne Overdijk Photography

Begaafde basisschoolleerlingen
op hun plek bij Columbusschool

Geen luxeprobleem
“Twee zeer hoogbegaafde kinderen bleek
al snel geen luxe-probleem. Mijn dochter heeft twee keer letterlijk de deur van
een school dichtgetrokken met de mededeling ‘niet meer te gaan omdat ze iets
wilde leren’. De eerste keer was ze vier,
de tweede keer zeven. Fysiek ziek werd
ze en ze kon erg goed verwoorden wat
ze nodig had. Een paar maanden heeft
ze thuis gezeten tussen de eerste en de
tweede school. Weken is ze ziek geweest
tussen de tweede en derde school.
Met je rug tegen de muur
De eerste school geloofde mij niet en
de tweede wist beter, maar maakte het
toch tot het probleem van mij en mijn
partner. Intussen ging ook onze zoon
naar school en ook hij viel uit, in zijn
hoofd: hij kreeg last van faalangst en

onderpresteren en niet meer willen en
buikpijn. Tsja, en dan is er niets. Geen
hulp en geen school. Leek er voor andere
kinderen, met bijvoorbeeld een leerachterstand, een heel blik aan hulpmiddelen te zijn, voor deze kinderen met heel
andere behoeftes was dat er niet. Niets
wordt vergoed en de tweede school en
de onderzoeken om de hoogbegaafdheid
vast te stellen hebben heel veel geld gekost, waardoor wij als gezin onder de
armoede-grens hebben geleefd.
Neo-groepen Columbusschool
Gelukkig was er nog een plek het proberen waard: de Columbusschool met twee
Neo-groepen voor hoogbegaafde leerlingen. Een goede vriendin die ook diverse scholen zag met haar hoogbegaafde
dochter, en eindelijk het idee had ergens
goed te zitten, wees me op deze school.

Spelletjesmiddag voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen
Ruim zestig ouders en kinderen deden zondag 21 februari mee aan de
diverse workshops en spelletjes in de
Columbusschool in Almere Poort.
De workshops voetmassage van
‘Beter Voelen’ door Marloes van
Oostveen waren een succes. Kinderen kwamen ontspannen uit haar
workshops.
Bij de Chinese les via het Chinees
Onderwijscentrum van Wen Zhang,
werden vier verschillende tonen uitgelegd aan de hand van het woord
‘ma’. Daarna werd er geoefend in uitspraak van klanken en medeklanken.
Voor de ouders was er de workshop ‘Denken en zijn. Hoe zit het
(hoog)begaafde kind in elkaar’ door
Fanny Cattenstart (‘Grip op Talent’).
De hersenontwikkeling van hoogbegaafde kinderen verloopt anders en
dat maakt dat deze kinderen anders
denken en anders zijn. Veel ouders
waren blij niet alleen te zijn in hun
‘strijd tegen onbegrip in de omgeving’. Ze vonden het fijn om ervaringen te delen en hadden veel aan
de workshop, omdat ze veel in hun
kinderen herkenden.
De enthousiaste Bert Calis van
999 Games kreeg zowel de kleintjes
als de oudere basisschoolleerlingen
en hun ouders geboeid. Wat zijn
spelletjes ontzettend leuk en wat
zitten er veel lagen in de spelletjes!
Simpel lijkende spelletjes werden
breinbrekers. Als cadeautje kreeg de
Columbusschool voor iedere groep
een setje kaarten van het spel ‘Vlotte Geesten’.
Naast de workshops werd er heerlijk samen gespeeld en getekend
door de kinderen en ontstonden er
nieuwe contacten tussen ouders.
Directeur Thijs Remmers van de
Columbusschool vond de spelletjesmiddag goed georganiseerd. “Er
hing een prettige sfeer, de middag
was waardevol voor ouders en kinderen. Dus al met al zeer geslaagd!”
In juni wordt de volgende spelletjesmiddag verwacht. Houd hiervoor
de Facebookpagina ‘Hoogbegaafd
en hoe verder’ in de gaten.
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Nu na ruim een jaar in één van de
Neo-groepen hebben we een heel gelukkige dochter die het fijn en goed heeft.
Ze barst van de energie en groeit en wil
naar school. Onze zoon had een wat langere weg, maar zijn overlevingsstrategie
van de andere school begint stukje bij
beetje te verdwijnen. De juffen zien hem,
hij mag er zijn. Steeds meer laat hij zien
wat hij kan en weet en wie hij is. Wist
ik op de andere scholen dat iedere dag
brengen betekende dat mijn kinderen
verder beschadigd werden, nu zie ik dat
ze groeien. Ik kan ze wegbrengen zonder
schuldgevoel en ‘tegen beter weten in’.
Graag rijd ik hiervoor twee keer per dag
op en neer vanuit Almere Buiten.
Hoogbegaafd en hoe verder
Ook mijn vriendin en ik hebben weer
energie. Samen hebben we jaren terug
‘Hoogbegaafd en hoe verder’ opgezet.
Een Facebookpagina voor en door ouders
in Almere, als steun en vol informatieve
artikelen. De groep heeft nu bijna duizend
leden. We voorzien dus in een enorme behoefte. Vooral omdat vaak moeders ontdekken wat er met hun kind aan de hand
is en zij er niet zelden alleen voor staan.
Zondag 21 februari organiseerden we
vanuit deze groep voor het eerst een
spelletjesmiddag voor (vermoedelijk)
hoogbegaafde basisschoolleerlingen. Het
was een groot succes. In juni hopen we
de volgende te organiseren”.
Herkenbaar
Caroline, juf Neo 2 (bovenbouw): “Het
verhaal dat deze moeder schetst is heel
herkenbaar. We hebben veel te maken
met leerlingen en ouders die na een lang
traject de weg naar onze school weten
te vinden. Vaak merken we al snel dat
de kinderen beter in hun vel komen te
zitten. Dit komt in de eerste plaats omdat
zij zich (h)erkend voelen bij hun gelijkgestemde klasgenoten die vaak aan één
blik of woord genoeg hebben om te begrijpen wat de ander bedoelt. Ditzelfde
geldt voor de ouders, die zich herkennen
in de zoektocht van de andere ouders.
In de tweede plaats is het zo dat kinderen binnen het Neo-onderwijs de reguliere lesstof compact krijgen aangeboden,
waardoor er veel tijd is voor verrijkende
lessen zoals science, Tantrix, Engels, muziek, Spaans en projecten. Op de Columbusschool wordt gewerkt aan de hand van
het ‘International Primary Curriculum’,
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waarbij tijdens projecten vakoverstijgend allerlei onderwerpen aan de orde
komen. Hierbij worden veel fieldtrips
gemaakt en wordt er veel samengewerkt
en veel gebruik gemaakt van computers.
Dit motiveert de leerlingen enorm. Bovendien zijn het vaardigheden waar de
leerlingen in hun latere loopbaan ook
veel profijt van zullen hebben.
Complexer denken
In het reguliere onderwijs wordt vaak
aandacht besteed aan denkvaardigheden als onthouden, begrijpen en toepassen. Hoogbegaafde leerlingen denken op
een complexere manier. Zij willen zaken
kunnen analyseren, evalueren en creëren. Daar ligt hun kracht en daar legt de
Columbusschool dan ook de nadruk op.
Als we het bij geschiedenis bijvoorbeeld hebben over het tijdvak ‘Ontdekkers en hervormers’, laten we kinderen
niet alleen feiten leren. We laten ze ook
hun eigen plan voor hervorming uitwerken, waarbij we technieken aanreiken
om mensen te overtuigen. Zo hebben de
kinderen bij de afsluiting van het thema
een betoog gehouden met als doel het
gedrag van de andere leerlingen en hun
ouders te veranderen of hervormen.
Eigen plan en samenwerken
De één hield een betoog over eetgedrag,
de ander over de houding ten opzichte
van vluchtelingen, weer een ander over
het kappen van bomen of een bedreigde
diersoort. Bij het project ‘Feesten en herdenken’ hebben de kinderen gezamenlijk
een boek geschreven over diverse feesten
in en buiten Nederland, waarin aandacht
werd besteed aan zowel fictie als informatie over het betreffende feest. Bij het
thema ‘Aarde’ bouwden de kinderen in
groepjes verschillende soorten vulkanen
die later tot uitbarsting werden gebracht.
Ook is er gewerkt aan het opzetten van
een onderneming: van de gang naar de
Kamer van Koophandel en de bank tot
aan het ‘op de markt brengen’ van zelfgemaakte producten, waarbij in elk managementteam een financieel, algemeen
en commercieel directeur werd gekozen
en niet te vergeten een productmanager.
Natuurlijk moest er wel gesolliciteerd
worden naar de functie! Hierdoor leren
kinderen hun eigen en elkaars kwaliteiten goed kennen en gaan zij steeds beter
samenwerken”.
redactie n

Brace en Yes’R lazen voor
op de Europaschool
Dit jaar waren de vaders van de leerlingen van de Europaschool te gast bij
het voorleesontbijt om voor te lezen en
gezellig mee te ontbijten.
Het is een goed gebruik om tijdens de
landelijke voorleesdagen een bekende
Nederlander uit te nodigen om zo het
voorlezen nog extra te promoten.
Dit jaar kwamen er zelfs twee VIP’s: De
zanger Brace uit The Voice of Holland en
de rapper Yes’R, allebei zelf ook vader en
dus gewend om voor te lezen.
Brace zat voor de finale van The Voice
en moest na het voorlezen van het boek
‘We hebben er een geitje bij’ direct naar
de studio. Yes’R wilde nog wel een nummertje rappen. Voor de leerlingen was
het een leuk halfuurtje; muziek gecombineerd met voorlezen en een lekker ontbijtje verzorgd door de ouderraad. Wat
wil je nog meer?
n
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van basisscholen in Poort
Leerlingen Montessorischool
Cascade bezochten Vizier
Woensdag 3 februari was er bijzonder
bezoek in gezondheidscentrum Vizier
in Almere Poort. Een kleine 60 kinderen
uit de groepen 1, 2 en 3 van montessori
school Cascade kwam anderhalf uur op
excursie. Het thema op school was ‘Ziek
en gezond’. In het gezondheidscentrum
konden ze in de praktijk kennis maken
met verschillende professionals.
In groepjes van 12 tot 15 kinderen met
begeleiders en juffen van school gingen
de kinderen langs bij het consultatiebureau. De knuffel werd gemeten, gewogen
en kreeg natuurlijk ook een prikje. Uiteraard werd alles keurig genoteerd in het
groeiboekje. Bij de tandarts mochten alle
knuffels in de stoel en werd nog eens
uitgelegd hoe belangrijk goed poetsen is.
Ademloos werd geluisterd naar verloskundige Marleen Klapwijk, ook wel
de ‘babydokter’ genoemd. Bij een aanstaande moeder werd er geluisterd naar
het hartje van de baby in de buik. Wat
spannend! Bij doktersassistente Nynke
Struik genoten de kinderen van een gezonde snack. Intussen werden tegelijk de
oortjes van de pop bekeken en werd hier
en daar nog een extra pleister geplakt.
Als laatste onderdeel was er de actieve
kennismaking met de kinderfysiotherapie. Fysiotherapeute Eli Kuijper ging actief aan de slag, zo werden de buikspieren getraind met behulp van knijpers en
de ademhaling met het ‘overblazen’ van
een watje, werd het gooien en werpen
geoefend en was het de bedoeling dat de
kranten kapot gegooid werden. Al met al
een actieve en geslaagde ochtend!
n

Robots in Sterrenschool de Ruimte
Wat hebben kinderen nodig, nu en in de
toekomst? Dat staat centraal bij het vernieuwde naschoolse activiteitenaan
bod
in Sterrenschool de Ruimte. Op woensdag 13 januari openden Stad & Natuur,
21 Toolkit en Kleur in Cultuur officieel
hun naschoolse ruimtes in de school;
het nieuwe natuur en technieklokaal ‘De
Ruimtepoort’ en het ‘Artlab Poort’.
Het nieuwe seizoen werd officieel geopend door wethouder Frits Huis die met
een heuse Robotbattle streed tegen de
partners van de Sterrenschool. Tijdens de
verschillende gratis workshops, die waren
geïnspireerd op Star Wars, robots en sterren in de ruimte konden ouders en kinderen kennis maken met het naschoolse
aanbod. Zo werden er robots gemaakt,
gecodeerd en geprogrammeerd. Kinderen
gingen aan de slag met hun eigen stripverhaal en film. Er werd gezongen tijdens
een muziektheatervoorstelling en kleuters
maakten de prachtigste sterren.
De deelnemers kunnen terug kijken op
een topmiddag met elkaar en de organisatoren hopen dat ouders en kinderen
straks de weg weten te vinden naar de
naschoolse activiteiten.
n

Afsluiting project ‘Met z’n allen’
bij De Kleine Wereld
De kinderen uit groep 3/4 van basisschool De Kleine Wereld hebben gewerkt
aan het project ‘Met z’n allen’. Zij maakten samen verschillende dingen en presenteerden deze aan de andere kinderen
en natuurlijk ook aan de ouders.
Eén groep maakte een muurkrant over
huisdieren. Een tweede groep maakte eigen speelgoed. Een volgende groep deed
proefjes met fruit. De vierde groep tenslotte, experimenteerde met schaduwen.
Tot grote vreugde van de kinderen kwam een grote groep ouders naar
school om naar de presentaties van de
kinderen te luisteren en het werk te bekijken. Een geslaagd project. Op naar het
volgende!
n

prijsvraag
zend jouw idee in en win!

Kun jij zelf een spel bedenken of
heb je een idee hoe je een bestaand spel van ‘999 Games’ met
eigen spelregels spannender kunt
maken? Stuur je idee tot 15 mei
naar spel@almerepoortnieuws.nl
en maak kans op ‘Spokentrap’!
www.999games.nl
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IJsvogels en wespspinnen
in het Homeruskwartier
In de vorige editie van PoortNieuws was te lezen dat een groep
van 43 studenten van CAH Vilentum de natuur in Almere Poort
onderzocht. In opdracht van de gemeente en onder coördinatie
van Academie van de Stad inventariseerden zij de natuur in verschillende deelgebieden in het Homeruskwartier. Ook is onderzocht hoe bewoners de natuur in hun stadsdeel beoordelen.
De resultaten van de onderzoeken zijn inmiddels bekend en er blijken in Almere
Poort meer planten, insecten en vogels
te leven dan de studenten voorafgaand
aan het onderzoek hadden verwacht!
Het aantal soorten dat door de studenten
werd gevonden, verschilt per deelgebied.
Het gebied rondom de Homerusmarkt, de
Sterrenschool en het Homeruspark is één
van de gebieden met de meeste soorten
en dus de grootste biodiversiteit. In dit
gebiedje werden 76 plantensoorten geteld
door de studenten en 40 vogelsoorten.
Wat weinig bewoners zullen weten, is dat
veel van de planten eetbaar zijn.
Bijzondere vogels
Qua vogels hebben de studenten bekende soorten gespot zoals meeuwen, dui-

ven, mussen, eksters en eenden. Maar
er is ook een aantal bijzondere soorten
gespot, zoals buizerds, huiszwaluwen,
valken, spechten en zelfs ijsvogels. Een
student zegt hierover: “Het was de eerste
keer dat ik een ijsvogel zag, en in Almere
Poort had ik het niet verwacht. Het is een
prachtig vogeltje!”
Echter niet in alle gebieden zijn zoveel vogels gezien door de studenten.
De studenten hebben ook tips voor de
bewoners en de gemeente om Almere
Poort aantrekkelijker te maken voor vogels. Een belangrijke tip is bijvoorbeeld
het planten van meer struiken, hagen en
grote planten. Op dit moment bestaat
veel groen in het stadsdeel uit bomen,
gras of kleine planten. Veel kleine vogels
zoeken beschutting en voedsel, zoals

besjes, in middelgroot groen maar dat is
er nu dus nog weinig. Een andere tip die
een student heeft is om de poezen die in
Almere Poort rondlopen kattenbelletjes
om te doen, op die manier zijn jonge vogels gewaarschuwd en hebben zij meer
kans om te overleven.
Bloemenzaad en insectenhotels
De studenten hebben ook potvallen geplaatst om insecten en wormen te inventariseren. Het aantal gevonden insecten
en wormen verschilde sterk per plek waar
de studenten hun potvallen plaatsten.
Maar ook hier werden bijzondere soorten
gevonden: zoals de wespspin. Deze spin is
ongevaarlijk, maar met name het vrouwtje ziet er wel gevaarlijk uit doordat zij
vrij groot is en gele en zwarte strepen op
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9. Wespspin

9
5
1
4

2
6
7

12 I POORTNIEUWS

groen in poort

haar lijf heeft. Oorspronkelijk komt deze
soort uit de landen rond de middellandse
zee, maar waarschijnlijk zijn het de warmere zomers die ervoor zorgen dat de
soort sinds de jaren 80 ook in Nederland
gezien wordt.
Insecten zijn belangrijk voor de natuur in het stadsdeel. De studenten geven twee tips om het aantal insecten te
vergroten. De eerste tip is om gemengd
bloemenzaad te zaaien op de braakliggende kavels. Dit zorgt voor meer bijen
en vlinders komende zomer en ziet er
ook voor de bewoners leuk uit.
De tweede tip is het plaatsen van een
aantal insectenhotels, bijvoorbeeld in de
parken of in gemeenschappelijke tuinen.
Een insectenhotel is gemakkelijk te maken, eigenlijk is het niets anders dan een
hout- of takkenstapel. In deze bij voor-

keur holle takken willen insecten graag
leven. Als het insectenhotel op een beschutte plek wordt geplaatst kan het een
goede voerplaats zijn voor de vogels in
de wijk.
Mening van bewoners
Er is ook onderzoek gedaan naar hoe bewoners aankijken tegen de natuur in het
stadsdeel. 77 bewoners uit het Homeruskwartier hebben een vragenlijst ingevuld
en een aantal bewoners is geïnterviewd.
Ongeveer de helft van de bewoners vindt
dat er nog te weinig groen is in zijn of
haar directe woonomgeving. 90% van de
ondervraagde bewoners bezoekt wel eens
het Cascadepark of het Homeruspark. De
meeste bewoners gaan naar de parken om
te wandelen of met de (klein)kinderen te
spelen. De meeste bewoners vinden dat de

De ‘Vergroening van Poort’
Almere Poort is een nieuw stadsdeel met bijzondere architectuur. Waar steeds meer bewoners actief aan de slag zijn met het
groen in hun buurt. Ondanks deze mooie initiatieven is Poort
best nog stenig en kaal qua groen. Uit het onderzoek ‘Vergroening van Poort’ van studenten van CAH Vilentum blijkt dat een
groot deel van de bewoners dit ook zo ervaart. Bewoners vinden
dat er te weinig groen is in het stadsdeel.
Veel mensen weten nog niet dat er in
overleg met de gemeente heel veel mogelijk is om je eigen straat of buurt gezelliger en groener te maken. Zo kan er
bijvoorbeeld voor buurtgroeninitiatieven
wijkbudget worden verkregen, waarna
bewoners zelf betrokken blijven bij hun
groeninitiatief.

Maar je hoeft natuurlijk niet te wachten. Ga vooral zelf of met je buren plannen maken om je huis, tuin of straat te
‘vergroenen’. Heb je een idee voor je straat
of buurt, leg het voor aan de gemeente via
een e-mail naar dstobbe@almere.nl.

uitstraling van de parken nog wel aantrekkelijker kan. Wat goed is om te zien
dat bijna de helft van de ondervraagde
bewoners aangeeft het leuk te vinden om
ideeën aan te dragen voor het groen in
de wijk. Bijna 30% van de ondervraagde
bewoners geeft aan zelf een fysieke bijdrage te willen leveren aan het groen in
de wijk.
De studenten hopen dat hun onderzoeken eraan bijdragen dat bewoners uit het
Homeruskwartier meer oog krijgen voor
de natuur in het stadsdeel. Een student
vertelt: “Op dit moment groeien veel
plantensoorten op de braakliggende kavels, maar over een paar jaar zijn die allemaal bebouwd en hangt het vooral van
de bewoners af hoe groen het stadsdeel
zal zijn”.
Academie van de Stad n

Growing Green Cities
Het vergroenen van de stad maakt onderdeel uit van de stadsbrede beweging ‘Growing Green Cities’ die het bestuur van
Almere op gang wil brengen in aanloop
naar de Floriade in 2020. Naast het vergroenen omvat deze duurzame ontwikkeling thema’s als: voeding, gezondheid en
energie. Een belangrijk doel is om bewoners hierbij te betrekken en hen bewust te
maken van de invloed die zij hebben op
de verduurzaming van de stad.
Vanuit het Growing Green Cities programma wil de gemeente inzetten op de
vergroening van de openbare ruimte en
de privétuinen in Almere Poort. Daarnaast is belangrijk het verduurzamen en
verbinden van gezondheid aan groen,
denk hierbij aan fruitbomen of moestuinen in de wijk.
gemeente Almere n

Droom of werkelijkheid
Wat zou het mooi zijn als Almere Poort
het groenste stadsdeel wordt van Almere. Met die droom gaan vier studenten
van Windesheim de komende maanden
aan de slag. De studenten gaan spraakmakende acties en stunts bedenken, al
dan niet via social media, zodat alle bewoners van Poort meer te weten komen
over deze ‘Vergroening van Poort’.
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Vrijwilligers halen veel
voldoening uit werk in de wijk
Eén van de vele dingen waarmee je bij het wijkteam terechtkunt,
is het vinden van vrijwilligerswerk dat bij jou past. Drie vrijwilligers in Poort vertellen hun verhaal. Drie verschillende verhalen,
maar de overeenkomst is opvallend: het betekent voor elk van
hen veel om actief een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
“Door vrijwilligerswerk
heb ik weer het gevoel
dat ik ertoe doe. Ik zie
de opluchting bij de
mensen die ik help. Dat
geeft me voldoening.”
Lonneke en haar man verhuisden zes jaar
terug van Verzetswijk naar Europakwartier. “Van een eengezinswoning die veel te
groot geworden was verhuisden we naar
een fijn appartement. Mijn man is van
oorsprong Engels en werkte bij Mitsubishi
tot zijn pensioen. Zelf werkte ik fulltime
in de detachering en daarvoor in de financiële administratie en personeelszaken.
In 2014 was ik boventallig geworden
bij het bedrijf waar ik werkte en kwam
ik van de ene op de andere dag thuis
te zitten. Solliciteren deed ik wel, maar
kom er als 63-jarige maar eens tussen.
Ik voelde me aan de kant geschoven en
moest op zoek naar een nieuwe manier
om mezelf nuttig te maken. Mijn huisarts verwees me door naar Evelyn Post,
wijkwerker vanuit de VMCA (Vrijwilligers- en Mantelzorg Centrale Almere) bij
Wijkteam Poort.
In mei vorig jaar startte ik als bemiddelaar bij het Burennetwerk van de VMCA.
Wat ik daar doe, heeft raakvlakken met
detachering, mijn laatste baan – ik ben
bemiddelaar tussen aanvragen voor het
inzetten van vrijwilligers en beschikbare
vrijwilligers uit een groot netwerk.
Daarnaast ben ik vrijwel tegelijkertijd
aan de slag gegaan in Almere Poort. Hier
help ik mensen met het op orde brengen
van hun financiële administratie. Zie het
als eerste hulp bij administratie. Vaak
spelen er nog allerlei andere problemen
en soms is de volgende stap de gang
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naar Plangroep. Mensen komen niet
zelden met tassen vol papieren en zijn
compleet het overzicht kwijt. Door mijn
hulp komt alles overzichtelijk in mappen
en krijgen de mensen weer grip op hun
administratie. Het scheppen van orde in
de chaos creëert rust bij de cliënt, die het
vaak toch al niet makkelijk heeft. Financiële problemen trekken een zware wissel
op iemands leven. Het is monnikenwerk,
maar daar houd ik van.
Ook heb ik samen met het wijkteam
het ‘formulieren-spreekuur’ opgezet.
Hier kunnen mensen terecht met vragen
over allerlei formulieren en hoe ze deze
op de juiste manier in kunnen vullen.
Mijn eigen klachten waarmee ik in
eerste instantie naar mijn huisarts was
gestapt, verdwenen als sneeuw voor de
zon. Ik heb nu weer het gevoel dat ik
ertoe doe. Het is niets voor mij om achter
de geraniums te zitten, ik kan werken.
Ik kan iedereen aanraden de stap te
maken naar het wijkteam. Ik ervaar het
als laagdrempelig, er heerst een goede
sfeer en de lijnen zijn kort. In principe
kun je al heel snel ergens aan de slag, en
zelf ervaren wat een wereld van verschil
het is om je weer waardevol te voelen”.

Samen Doen!
Eerste hulp bij administratie
Kun je ook gratis hulp gebruiken?
- het invullen van formulieren
- het uitleggen van een brief
- overzicht in de administratie
- iets opzoeken op internet
Kom dan bij ons!
donderdag 11.30-12.30 uur
Sterrenschool ‘De Ruimte’

“Als ik nu na mijn werk
als maatje thuiskom,
ben ik weliswaar fysiek
moe, maar kan ik weer
blij zijn met het huis alleen voor mezelf.”
Mala kwam vijf jaar geleden vanuit Amsterdam naar een woning in het Columbuskwartier. “Ik ervaarde mijn eigen huis
in Poort als een oase van rust. Toen ik in
de ziektewet geraakte en thuis kwam te
zitten, vlogen de muren me echter soms
aan. Mijn drie kinderen wonen allemaal
op zichzelf – ik heb al kleinkinderen! – en
niet in Almere.
Het UWV raadde me aan om vrijwilligerswerk te gaan doen, om onder de
mensen te komen. Ruim een half jaar
geleden kwam ik in contact met Evelyn
Post. Ze zag dat ik straalde als ik over
mijn voormalige werk vertelde. Ik werkte
in de gehandicaptenzorg.
Nu ben ik het ‘maatje’ – het wijkteam
noemt het ‘de bezoekvrijwilliger’ – van
een rolstoelgebonden jonge vrouw uit
Woonmere in het Europakwartier. Ik ga
bij haar op de koffie en als het straks
mooier weer wordt, kunnen we ook gaan
wandelen. Ook iets als een bioscoopbezoek is niet ondenkbaar.
Daarnaast bezoek ik regelmatig een
ouder echtpaar dat bij mij om de hoek
woont. Zij zijn Hindoestaans, net als ik,
wat meteen een band schept. In eerste instantie zou ik bij de zieke meneer thuis
blijven zodat zijn vrouw er even uit kon.
Maar inmiddels begint hij zich wat beter
te voelen en wil mevrouw juist met mij
dingen ondernemen. De hulpvraag lijkt te
zijn veranderd. Gelukkig kan ik dit allemaal overleggen met mijn begeleiders van
het wijkteam – ik sta er niet alleen voor.
Vroeger begeleidde ik op mijn werk
vrijwilligers en nu sta ik aan de andere
kant. Het vrijwilligerswerk geeft me weer
een doel, ik kom de deur uit en zit minder vaak alleen thuis te piekeren. Als ik
nu thuiskom, ben ik weliswaar fysiek
moe, maar ik kan weer blij zijn met het
huis voor mezelf”.

welzijn

“Vrijwilligerswerk kan
voor mij de opstap naar
betaald werk betekenen. Het zorgt voor een
ritme en geeft me houvast en structuur.”
Brian werd in Suriname geboren en
woont nu twintig jaar in Almere, waarvan twee jaar in het Homeruskwartier.
“Toen ik negen jaar was, kwam ik met
mijn familie naar Nederland, waar we erg
vaak verhuisden. Vooral na de scheiding
van mijn ouders duurde het lang voor ik
weer een vaste stek had. Als jongvolwassene hield ik me meer met feesten bezig
dan met het opbouwen van een carrière.
Nu leef ik van een uitkering, maar ik wil
graag weer aan het werk. Gelukkig heb
ik wel een opleiding, werkervaring en interesses, zoals sport en koken.
Vrijwilligerswerk kan voor mij de opstap naar betaald werk betekenen. Ik kom
weer in een ritme en doe nieuwe werkervaring op. Via Wijkteam Poort kon ik in
de buurt aan de slag. Ik verricht hand- en

spandiensten bij buurtcentrum De Ruimte
en de keuken in de Sterrenschool. Het is
afwisselend werk en ik krijg meer zelfvertrouwen. De samenwerking met de andere
vrijwilligers is heel plezierig.
Ik ben vaak in de sportschool te vinden en sinds kort heb ik een hond, een
Cane Corso. Ook die zorgt ervoor dat ik
regelmatig buiten kom. Voor mijn dochter van negen heb ik een bezoekregeling
met mijn ex, die elders in Almere woont.
Ik realiseer me dat ik geluk heb dat dit
goed geregeld is. Alles samen geeft me
structuur en motivatie.
Er zijn desondanks nog wat leegtes die
ik op zou willen vullen met een nieuwe
hobby, nieuwe contacten, misschien een
nieuwe relatie. Dat zou voor mij het ultieme geluk zijn. Qua werk zou ik graag
sportinstructeur willen worden, maar
ook werk in de keuken vind ik leuk. Ik
heb gewerkt als magazijnmedewerker,
ben breed inzetbaar. Als advies aan jongeren zou ik willen geven: maak plezier,
maar vergooi je toekomst niet”.
redactie n
wijkteams.almere.nl/wijkteams/poort

Wijkteam Poort zoekt vrijwilligers
• Samen Doen! ‘Moeder@Moeder’,
een nieuw project om als ervaren
moeder nieuwe moeders met vragen
op het gebied van het moederschap
te ondersteunen.
• Samen Doen! ‘Eerste hulp bij administratie’, het financieel/administratief spreekuur met vragen over officiële brieven, hulp bij het invullen
van formulieren, inschrijvingen enz.
en op afspraak hulp om de administratie te ordenen.
• Poort-Doet spreekuur, in buurtcentrum de Viplounge. Het activiteitenoverzicht actueel houden en bezoekers informeren over de activiteiten
en het vrijwilligerswerk.
• Of word bezoekvrijwilliger, zoals
Mala in het interview hiernaast.
Spreekt één van deze vacatures jou
aan? Neem dan contact op met wijkwerker Evelyn Post, 06-225 174 56 of
mail naar empost@almere.nl.

Informatieronde
van 8.45 tot 10.00 uur:
ma 21 maart, di 29 maart,
do 7 april, do 14 april,
ma 18 april, wo 11 mei,
di 17 mei, wo 25 mei,
di 31 mei, di 7 juni,
di 14 juni, ma 20 juni.

Anders dan de naam doet vermoeden is Sterrenschool De Ruimte meer dan een school alleen.
Vanuit de gedachte dat kinderen niet alleen leren op school maar ook in andere situaties, biedt
De Ruimte onder één dak onderwijs, opvang en ruimte voor ontmoeting (buurtcentrum).
De Ruimte is daarmee een educatief (kind) centrum. Onderwijs, Opvang en
Ontmoeting sluiten op elkaar aan en zijn nauw bij elkaar betrokken.
Kom langs bij één van onze rondleidingen (zie data rechtsboven).
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Hannah en Doterra
Als schoonheidsspecialiste werk ik inmiddels
dertien jaar met producten van het Nederlandse merk Hannah
en ben nog steeds tevreden. De producten
werken echt, ik zie bij elke klant resultaat.
Tijdens de behandeling zie je de huid frisser, strakker en gezonder worden.
Ooit, rond mijn twintigste jaar, kreeg
ik na het stoppen met de pil enorm veel
pukkels. Ik leek wel een krentenbol en ik
schaamde me dood. Ik was op zoek naar
het juiste product voor mijn huid. Ik had
van álles geprobeerd, het hele assortiment
van Douglas stond in mijn badkamer. Niets
hielp, maar opnieuw aan de pil was geen
optie voor mij. Ik wilde geen extra hormonen meer in mijn lijf.
Ik kwam bij Hannah terecht. Ze hebben
een prachtig concept waar ik me goed in
kan vinden. De huid peelen, stimuleren,
herstellen en beschermen. Ik startte ermee
en het werkte. Als je de doorbloeding in
je huid verbetert, kom je al heel ver. Mijn
huid werd steeds beter. Ik heb de oude foto’s nog wel bewaard voor als iemand mij
niet gelooft. Ik weet hoe ik mensen kan
helpen die hun huid willen veranderen. Uit
ervaring, maar ook uit kennis.
Na vele opleidingen ben ik inmiddels
huidcoach en huidtherapeute. Ik help men
sen graag hun huid te verbeteren. Ik merk
dat vrouwen tegenwoordig gewoon een
frisse en zo strak mogelijke huid willen,
zonder diepe lijnen. Ik doe er alles voor
om dit voor elkaar te krijgen. Ik gebruik
bindweefselmassage, Hannah-producten,
microdermabrasie, zuurstofapparaat, ultra
geluid en fruitzuren tegen een all-inclusive
prijs, lekker makkelijk voor beide partijen.
Als afsluiter van een behandeling en ook
bij de yoga-lessen gebruik ik Doterra-olie.
De natuurlijke olie kwam een tijdje geleden op mijn pad. Te lekker gewoon! Je
kunt ermee masseren, het in een diffuser
doen of (bij sommige oliën) het innemen.
Ik ben inmiddels een echte Doterra-verslaafde en merk dat mijn klanten, van de
beauty én van de yoga, het ook heel fijn
vinden. We ontvangen regelmatig complimenten over de geur bij binnenkomst bij
Zen Company en thuis. Doterra is heerlijk
en honderd procent natuurlijk. Wees zuinig op jezelf en investeer goed!
Amanda de Bruin, Zen Company n
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Nieuw bij La Belle: behandeling
met natuurlijke keratine
Kapsalon ‘La Belle’ van de
Marokkaanse Aouatif Seri in
de schuur in de tuin achter
haar huis bestaat nu drie jaar.
“Klanten komen graag bij mij,
voor uiteenlopende behandelingen, van haren knippen en
het gezicht epileren met een
touwtje tot complete hairstyling en visagie voor een feest.
Sinds kort bied ik iets nieuws:
de keratine-behandeling”.
Op haar Facebook-pagina deelt Aouatif
regelmatig haar successen door foto’s
van de verbluffende resultaten te laten
zien. “Er is veel vraag naar keratinebehandelingen. Dames met wild krullend
haar die ook weleens steil haar willen.
Het maakt je haar glanzender en zachter. Je haar is gedurende enkele maanden veel makkelijker in model te brengen
en te houden. De behandeling kost veel
geduld. Ik maak het de klanten zo comfortabel mogelijk in de behandelstoel.

De verwarming aan, iets te lezen, iets te
drinken en goede gesprekken. Maar het
resultaat is er dan ook naar. Ik gebruik
uitsluitend natuurlijke producten, zonder
kunstmatige toevoegingen. Dit is gezond
voor de haren en hoofdhuid van mijn
klanten en voor mij om mee te werken.
Deze producten kosten vaak wat meer,
maar klanten weten precies waar ze voor
komen. Zij koesteren hun haar, alleen
het beste is goed genoeg”.
redactie n

TAXSUPPORT
belastingconsulenten

Belastingen en administraties,
Voor al uw belastingzaken.
Voor al uw aangiften.

voor dames en kinderen
Balderstraat 19
1363 WH

• Voor particulieren, ZZP en MKB.
• Fiscale begeleiding bij echtscheiding.
• Persoonlijk contact, begeleiding 		
en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.

036-848 55 50

tel.: 036-536 94 90
Neptunussingel 76
1363 VV Almere Poort
info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl

www.labellehairstyling-visagiepoort.nl

lid Register Belastingadviseurs

Almere Poort
06-841 549 62
06-426 103 54
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Consuminderen betekent
minder vaak naar de tandarts?
én de mondhygiënist kun je in feite door
deze gezamenlijke aanpak de mondgezondheid op peil houden.

Is het wel echt nodig om twee keer per jaar naar de tandarts te gaan voor een controle? Kan het niet wat minder
vaak, ook om onnodige kosten te besparen? En is een bezoek aan de mondhygiënist geen overbodige luxe? Tandarts
Upendra Panday vertelt ons over de voors en vooral de tegens
van dit idee, want uiteindelijk is goedkoop meestal duurkoop.
Upendra Panday, tandarts van Tandzorg
Almere Poort: “Hoe vaak een controle
zinvol is, hangt sterk van de persoon af.
De één hoeft minder vaak te komen, voor
de ander is vaker controle en mondhygië
ne nodig. Als je elke dag twee keer goed
poetst en ook nog eens flost en ragers of
tandenstokers gebruikt, kun je het tandartsbezoek wat vaker uitstellen”.
Ongunstig
Hij vervolgt: “Voor de meeste mensen is
uitstel van het bezoek aan de tandarts
helemaal niet gunstig. Het mag goedkoper lijken, maar als je het over een langere periode bekijkt, gaat het toch duurder
uitvallen. Op den duur zien we dan toch
grotere klachten ontstaan. Dan is bijvoorbeeld het plaatsen van een kroon de
enige oplossing. Daaraan hangt een hoger prijskaartje dan aan een eenvoudige
restauratie met een vulling. En dan heb

ik het nog niet eens over de onnodige
pijnklachten. Als ik goed in de mond kijk
en foto’s maak, dan kan ik goed bepalen
welke zorg – op maat dus – de komende
maanden nodig is”.
Meer capaciteit
De praktijk van Tandzorg op Maat Almere Poort groeit verder door, net als het
stadsdeel zelf. Begin januari is er een extra kamer ingericht, om aan de langere
wachttijden voor de mondhygiëniste
een einde te maken. Margareth Orman is
sinds begin februari als mondhygiëniste
aan de praktijk verbonden.
Upendra Panday: “Ook het bezoek aan
de mondhygiënist uitstellen is voor veel
mensen niet verstandig. De mondhygië
nist voorkomt tandvleesproblemen, door
het geven van instructies over mondhygiëne en door een goede gebitsreiniging.
Door regelmatig bezoek aan de tandarts

Algehele gezondheid
Het gaat niet alleen om de tanden en
kiezen. Het gaat ook om de algehele gezondheid. Aan het gebit en het gebied
rond de mond kunnen we ook andere
dingen afleiden. Patiënten met verkeerde
eet- en drinkgewoontes kunnen hiermee
extra slijtage aan het gebit veroorzaken,
wat bekend staat als gebits-erosie. Daarnaast kunnen gaatjes uiteindelijk een
zenuwontsteking veroorzaken met veel
pijn, zwellingen in de kaak en daardoor
slapeloze nachten.
Wat helaas nog erg onderbelicht is dat
mondgezondheid van invloed kan zijn
op het ontstaan van een verhoogde kans
op hart- en vaatproblemen.
Glimlach
Daarom adviseren wij een regelmatig bezoek aan de tandarts en mondhygiënist,
ter voorkoming van eerder genoemde
problemen. Wij zijn ervan overtuigd
dat we met elkaar je gebit op orde kunnen houden, zodat je lang kunt genieten
van een mooie glimlach in een gezonde
mond”.
Tandarts Panday, Tandzorg op Maat n

Tandzorg op Maat is te vinden in
Gezondheidscentrum Vizier
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BouwEXPO
Tiny Housing
bouwen

BouwEXPO Tiny Housing

BouwEXPO Tiny Housing:
kleine huisjes in Almere Poort
Almere is al jaren dé stad van het experimentele bouwen. In
2016 en 2017 wil Almere met een BouwEXPO Tiny Housing de
aanjager zijn van een innovatieve, betaalbare en duurzame
nieuwbouwproductie. Maandag 22 februari 2016 werd gestart
met een ideeënprijsvraag voor innovatieve Tiny Houses. Dat zijn
kleine, betaalbare en compacte huisjes met een woonoppervlak
kleiner dan 50m2. Er kunnen er vijfentwintig worden gebouwd in
Almere Poort; vijftien voor permanente bebouwing en tien met
een tijdelijk karakter, waarvan drie volledig zelfvoorzienend.

Tiny Solar Eco House | bron: Hollandse Hoogte

Wat is een Tiny House?
In Nederland is het enthousiasme voor het
‘Tiny House’ en het vrije gevoel van klein
wonen de laatste tijd behoorlijk gegroeid.
Een Tiny House is een betaalbaar en compact huis(je) met een woonoppervlak dat
doorgaans kleiner is dan 50m2. Het is een
heel ander woonconcept, een ander soort
woning dan gebruikelijk. Voor mensen
die bewust kleiner willen wonen. Soms
vanwege financiële redenen, soms vanwege een ‘basic lifestyle’ of omdat ze willen bijdragen aan het verkleinen van de
ecologische voetafdruk.

BouwEXPO Tiny Housing
De Almeerse woningvoorraad wordt gedomineerd door het klassieke eengezinshuis. Voor alleenstaanden is dit vaak te
groot. In Nederland, en in onze stad, is
een derde van de huishoudens alleenwonend. Daarom heeft de gemeente samen
met het Woningbouwatelier het initiatief
genomen om de behoefte en de mogelijkheden van de huisvesting van kleine
huishoudens in compacte, betaalbare huizen in een Bouwexpo te verkennen. Maar
ook om waar mogelijk een serieuze bouwstroom te maken in Almere en Nederland.

Doe mee met de prijsvraag
Deelname aan de prijsvraag ‘Bevrijd
Wonen. Jouw Tiny House in Almere’
staat open voor iedereen! Naast
(groepen) particulieren of zelfbouwers zijn ook ontwikkelaars, architecten en onderzoekers uitgenodigd
om een duurzaam, innovatief en
betaalbaar Tiny House te bouwen of
een prototype uit te testen. Tot 20
april 2016 kunnen deelnemers een
visie op hun ‘ideale‘ Tiny House met
een maximaal bruto vloeroppervlak
van 50 m² indienen.
BouwEXPO-locaties Homeruspark
De deelnemers kiezen uit één van de
drie prijsvraaglocaties die grenzen
aan het Homeruspark in Homeruskwartier in Almere Poort. Elke locatie
heeft eigen mogelijkheden en condities: Tiny Housing Permanent, Tiny
Housing Tijdelijk en Tiny Housing Pioniers. Op deze derde locatie moeten
de huisjes zelfvoorzienend zijn.
Een deskundige vakjury met als
voorzitter burgemeester Weerwind
selecteert maximaal 25 plannen. De
winnaars worden begin juli bekend
gemaakt. Zij krijgen een optie op
een bouwlocatie en kunnen vanaf
dat moment starten met de bouw.
gemeente Almere n
www.bouwexpo-tinyhousing.nl
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strand en duin

Bløf en Nielson toegevoegd
aan Strandfestival ZAND
Strandfestival ZAND voegde
twee artiesten toe aan de lineup van de negende editie van
het festival. De Zeeuwse band
BLØF en de kersverse 5 mei
ambassadeur Nielson zullen
op zaterdag 27 augustus hun
opwachting maken op het
strand van Almere.
Eerder werd al bekend gemaakt dat
ook Marco Borsato, Typhoon en Guus
Meeuwis zullen optreden. Lieke van Lexmond en Jeroen van Koningsbrugge, die
zijn sabbatical onderbreekt voor het festival, verzorgen de presentatie. Voor BLØF

en Nielson is Strandfestival ZAND geen
onbekend terrein. Marco Borsato en Typhoon zijn wel voor het eerst te zien. Guus
Meeuwis treedt voor de zevende keer op
en mag zich een vaste gast noemen.
In nog geen maand tijd is meer dan de
helft van het aantal beschikbare kaarten
voor het festival verkocht, een nieuw verkooprecord. Machiel Hofman, van organisator Tribe Company: “We merken dat
de populariteit van Strandfestival ZAND
de afgelopen jaren fors is gegroeid. De
nieuwe terreinindeling met het podium
in het water en de aangepaste programmering zorgen ervoor dat het evenement
een bredere doelgroep aanspreekt. We
hopen dit jaar opnieuw 25.000 bezoekers
te mogen verwelkomen en kijken erg uit
naar deze bijzondere negende editie”. n
www.strandfestivalzand.nl

ZIN IN DE

LENTE
bij Intratuin Almere

€5,-

korting!

Knip de
coupon uit!

op een 3-gangen menu
van €32,50 voor €27,50

Actie niet geldig op feestdagen

elke zondag

OPEN

VAN 12.00
TOT 17.00 UUR

Intratuin Almere
Euphoniumweg 5, 036-5387020. Vrijdag koopavond.
Elke zaterdag geopend tot 18.00 uur. www.intratuin.nl

Graaf Florislaan 2, Muiderberg
 0294 - 263 997  www.deechomuiderberg.nl
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“DUIN wordt echt een buurt”
Soms lijkt het wel of ze in de populairste wijk van Nederland wonen. De eerste bewoners Helga en Roberto zien
‘hun’ DUIN, het bijzondere woongebied van Almere Poort
aan het IJmeer, snel veranderen in een gezellig buurtje.
Zonder het gevoel van ruimte en vrijheid te verliezen.
Er is veel veranderd sinds het stel in mei
2014 samen met hun twee kleine kinderen de eerste woning betrok van het
nieuwe duingebied. Dat was een heel
avontuur, waarover Roberto trouw een
blog bijhield op duin.nl. Hadden ze de
duinen en natuur eerst helemaal voor
zichzelf, nu krijgen de kinderen steeds
meer maatjes om mee buiten te spelen.
Gemene deler
Om de oplevering van bouwfase 1 te vieren, organiseerden alle nieuwe bewoners
een feestje op het duin. De meeste mensen
kenden elkaar al via de enthousiaste Facebookgroep van huidige en toekomstige
DUIN-bewoners. Roberto: “De barbecue
overtrof onze stoutste verwachtingen. We
hebben een duidelijke gemene deler met
onze buren. Het was een prachtige nazomeravond en we konden – mede dankzij
de kampvuurtjes – lang buiten blijven zitten, ons gelukkig prijzend met de mooie
plek waar we met zijn allen wonen”.
Missie volbracht
Eind december 2015 schrijft Roberto
zijn laatste blog op duin.nl. Van heldhaftige pioniers werd de familie tot één van
de bewoners in een groeiende wijk. De
missie van Roberto om de belevenissen
van het gezin te documenteren tijdens de
startfase van DUIN, is volbracht.
“Anderhalf jaar waren we het modelgezin van DUIN – ambassadeurs, proefbewoners, dat ‘Truman Show’-achtige
taferelen aannam. Het zand is steeds
minder geworden. Ook niet zo gek als je
bedenkt dat bestrating en duingras ontbraken toen we hier neerstreken in het
voorjaar van 2014. Dit neemt niet weg
dat we meer zand in huis hebben dan
een gemiddeld gezin in Nederland. Toch
blijven we. Alleen niet meer als modelgezin, met alle vrijheden en verplichtingen die daarbij horen.
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Buurtbewoners
Laatst passeerde ik een vrouw op het
fietspad van station Almere Poort naar
Duin. Nadat we allebei linksaf het duin
op gingen, draaide ik me om en vroeg
haar of ze soms Duinbewoner was. “Ja,
ik woon op de Binnenduinstraat, sinds
september. Toen je langs me liep, dacht
ik al bij mezelf: Die moet hier wel wonen, dat kan bijna niet anders”. We raakten aan de praat, het beviel haar gezin
zeer goed en ze was blij dat de bouwketen naar achteren verplaatst waren. Nu
hebben ze tenminste wat uitzicht.
Snel gegaan
Het is snel gegaan wat betreft bouwen.
Zo terugkijkend, viel het eigenlijk best
mee: heien, hameren, zagen, boren, metselen... Je went eraan, zullen we maar
zeggen. De grootste omslag kwam deze
zomer, toen de eerste fase gereed was
en we niet meer de enigen waren die de
nacht doorbrachten op het duin.
Het was onze taak om DUIN en het
wonen daar zo aantrekkelijk mogelijk
voor het voetlicht te brengen. En dat is,
met de vijfde fase inmiddels gepland,
best goed gelukt. Tot ziens in Duin!”
Huis met duin
Hoe valt de populariteit van DUIN te verklaren? Je loopt vanuit je woning zo de
natuur in. Bos, water en strand zijn op
een steenworp afstand. Winkels, scholen
en restaurants zijn ook in de nabije omgeving. Station Almere Poort ligt op drie
minuten fietsen. Weg van de hectiek van
de stad dus, maar met alle voorzieningen
binnen handbereik. DUIN is nog in ontwikkeling. Je kunt er kopen of huren, van
DUINvilla’s tot ruime appartementen tot
zelfbouwkavels. Verschillende woonvormen dus, maar altijd net anders dan wat
je gewend bent. DUIN is niet aangeharkt,
maar een tikje ruig.

Stand van zaken
In DUIN wordt al volop gebouwd. In oktober is de derde bouwfase van de eengezinswoningen in Zuiderduin gestart. Deze
zal gevolgd worden door de vierde bouwfase in het eerste kwartaal van 2016. Ook
het trainingscentrum van Carnival en het
bijbehorende hotel zijn in aanbouw en
zullen in het tweede kwartaal van 2016
worden opgeleverd. Daarbij zijn er ook
vier appartementengebouwen in aanbouw
met samen zo’n 190 appartementen. Het
volgende gebied met eengezinswoningen, Noorderduin, en de volgende appartementengebouwen zijn in ontwikkeling.

“Op een zomeravond
zitten we lang buiten,
ons gelukkig prijzend
met de mooie plek
waar we wonen“

Wonen in DUIN
Direct aan het IJmeer, met Almere in
de rug en zicht op Amsterdam, ontstaat een uniek stuk stad in een nieuw
duinlandschap. Dit is DUIN, en je kunt
hier bijzonder mooi wonen. Tussen
duinen tot wel tien meter hoog, vlakbij bos, strand, de jachthaven en een
levendige boulevard. Ben jij benieuwd
naar DUIN? Kijk op www.duin.nl

Lijkt DUIN jou ook wel wat?
Elke eerste zaterdag van de maand is
er Open Huis in DUIN van 10 tot 14
uur. Voor een persoonlijk verkoopgesprek kun je een afspraak maken via
www.duin.nl.
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strand en duin

ling en zien in elke weersomstandigheid
een uitdaging. Voordat de eerste uitgave
van PoortNieuws verscheen, in november 2011, woonde ik een training bij. Ik
schreef: “Ik voel de mankracht die de boot
soepel over het water laat glijden, ik voel
de wind in mijn haren en de zon in mijn
gezicht. Ik mag zelf een riem pakken en
proberen mee te roeien. Een paar slagen
gaan me best aardig af. Maar de kunst is
om dit lang vol te kunnen houden”.
Menno van Manen: “Mensen denken
vaak dat je vooral veel kracht nodig hebt.
Natuurlijk komen spieren van pas, maar
het is vooral een kwestie van techniek,
doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Je roeit samen in een ritme, een
cadans. En je trekt elkaar er doorheen”.

Nieuwe sloep voor Stichting
Sloeproeien Almere
De Stichting Sloeproeien Almere, die als thuishaven Marina
Muiderzand heeft, liet onlangs haar nieuwe sloep te water. Vanaf
nu worden trainingen en wedstrijden gevaren met de ‘Labora
Stulti’ – vertaald: gekkenwerk. Wat maakt sloeproeien zo leuk?
Job Meijer, stuurman, vertelt: “Sloeproeien is net als roeien in de sportschool,
maar dan met de frisse buitenlucht en de
elementen. Deze sport is zowel geschikt
voor de recreant die het leuk vindt om
een stukje te roeien, als voor de fanatie

www.sloeproeienalmere.nl
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keling die voor wedstrijden traint. En
wist je, dat je op winteravonden vanaf
open water veel meer sterren kunt zien?”
Bahama’s
De oude sloep, de Waternimf, was dringend toe aan een grote opknapbeurt of
vervanging. In 2013 kocht de stichting
daarom een ‘nieuwe’ sloep via een botenhandelaar in Turkije. Bij het schuren van
de romp kwamen de plaatsnamen van
de voormalige thuishavens tevoorschijn,
tot de Bahama’s en Vietnam aan toe. Na
een jaar klussen, kon de Labora Stulti te
water worden gelaten. In Stavoren moest
de sloep worden gewogen en gesleept om
de ‘handicap’ vast te stellen. Sloepen verschillen nogal van elkaar, en bij wedstrijden moeten de kansen gelijk zijn.
Trainingen
De Stichting Sloeproeien houdt wedstrijdtrainingen op maandagavond, en recreatieve trainingen op woensdagavond
en zaterdagochtend. De trainingen starten bij de ligplaats, Marina Muiderzand.
De sloeproeiers houden van afwisse-

Wedstrijden
Eric-Paul ’t Hart: “Om in het nationale
klassement te komen, moeten we aan
zes wedstrijden per seizoen deelnemen.
Het zijn mooie wedstrijden. Van Vechten
op de Vecht in april tot de Amsterdamse
Grachtenrace in oktober. Begin september is er de Maasrace tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Het einde van
het seizoen wordt gemarkeerd door de
Muiden-Pampus-Muiden race, begin november. In de winter trainen de diehards
gewoon door. Het klussen om de sloep te
onderhouden is nu in augustus”.
Veertien vrienden
Menno: “Door het roeien heb ik er veertien vrienden bij! We kunnen zeker nog
nieuwe enthousiaste roeiers gebruiken.
De contributie hebben we bewust laag
gehouden. Dit is mogelijk omdat Marina
Muiderzand ons sponsort met een ligplaats voor de sloep. Hier zijn we heel
blij mee. Het is een fijne thuishaven,
want je kunt hier verschillende kanten
op. En na afloop van de training drinken
we heerlijk iets bij Harborhouse”.
redactie n

sport

Zwembad Poort opent 14 maart
Begin januari startte het vullen van het zwembad in het
nieuwe Indoorsportcomplex Olympiakwartier in Almere Poort.
Dit gebeurde met water met een ‘groen tintje’. Voor het
verwarmen van het water wordt namelijk gebruik gemaakt
van stadsverwarming.
Zwemmers zullen er niets van merken.
Het water is net zo warm en helder als
in andere zwembaden. Toch wordt het
zwembad een stuk groener dan het oude
zwembad in Almere Haven, dat wordt
gesloten als het zwembad in Almere
Poort opent.
Dat komt door de aansluiting op het
stadswarmtenetwerk. Daardoor zijn de
verwarming en de warmwatervoorziening CO2-vriendelijk. Het benutten van
restwarmte vermindert de lokale CO2-uitstoot met vijftig tot wel honderd procent.
Duurzame kenmerken
Het zwembad in Almere Poort heeft nog
meer duurzame kenmerken. Dankzij het
gebruik van moderne technieken en materialen verbruikt het gebouw dertig
procent minder energie en zijn zowel de
bouw- als onderhoudskosten laag. In een
later stadium komen er – net als bij alle
andere gemeentegebouwen – zonnepanelen op het dak om het energieverbruik van
het sportcomplex nog verder te verlagen.

Het gebruik van duurzame, kostenbesparende en flexibiliteit verhogende
technieken en materialen heeft gezorgd
voor lage bouw- onderhouds- en exploitatiekosten. Dit is goed voor het milieu
en de financiën van de gemeente.
Gebruikers
In het Indoorsportcomplex Olympia
kwartier zijn naast een zwembad ook
een breedtesporthal en diverse ruimten
met ondersteunende functies aanwezig.
In de loop van dit jaar zal de test- en
trainingsruimte van het Almere Kenniscentrum voor Talent ingericht worden.
De realisatie van het totale complex is
mede mogelijk gemaakt met een subsidie
van de provincie Flevoland.
Vaste gebruikers van het zwembad
zullen zijn: hoofdexploitant Optisport,
zwemvereniging de Aalscholver, de Red
dingsbrigade, Triatlonvereniging Almere, zwemvereniging de Watervrienden
en duikvereniging AGAdivers. De sporthal zal overdag voornamelijk gebruikt

worden door Baken Poort, school voor
havo en mavo, en ’s avonds door diverse
sportverenigingen.
Open dag 9 april
Op zaterdagmiddag 9 april houdt Indoorsportcomplex Olympiakwartier open dag.
Vanaf 12 uur zijn er diverse clinics voor
zowel kinderen als volwassenen.
Sportbedrijf Almere n

fotografie: Maarten Feenstra

Jouw eetgelegenheid in Almere Poort waar je
gezellig en betaalbaar een hapje kunt eten.
Veel huisgemaakte producten, royale menu’s en
belegde broodjes, verse patat en een uitgebreid
assortiment snacks. Of een kopje fairtrade koffie
met een stuk appeltaart. Geniet van de tijd…
Tot ziens bij De Heerlijkheid!

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort | 036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl
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Hondenspeelweide Poort
De honden van Almere Poort
prijzen zich gelukkig met een
fijne hondenspeelweide langs
het spoor en met hun baasjes
die regelmatig daar afspreken
zodat er speelgenoten zijn.
Op 26 mei zal er een feestelijke ‘heropening’ plaatsvinden.

foto’s: Anita Neve Fotografie

Weer of geen weer, elke donderdag is een
groep hondeneigenaren met hun honden
te vinden op de speelweide. Ze kennen
elkaar via de Facebookpagina ‘Hondenspeelweide Almere Poort’, die beheerd
wordt door Corrie Faas, die zelf met haar
gezin en drie honden – waarvan twee geleidehonden in opleiding – in het Columbuskwartier woont. “Ik kom elke donderdag. Weer of geen weer, ze moeten er toch
uit. En ik vind het belangrijk dat honden
met andere honden leren omgaan. Sommige honden zijn eerst angstig, en worden gaandeweg socialer. Het is mooi om
die ontwikkeling te zien. Soms spreken
we af met alleen de kleinere honden.

Alle baasjes die hier komen, zijn heel bewust bezig met hun honden. Alles gaat
altijd netjes en in overleg. De hondenspeelweide is méér dan een ‘hondenuitlaatstrook’ en het is natuurlijk niet de
bedoeling dat we over de drollen heen
moeten springen. Er staat een prullenbak met zakjes en we zijn bezig met een
tweede. Daarnaast communiceren we met
de gemeente over de hekken die goed af
moeten kunnen sluiten. Nu zijn er bouwhekken in verband met werkzaamheden
aan het spoor, maar op donderdag 26
mei hopen we de definitievere versie van
de speelweide te kunnen presenteren tijdens een feestelijke heropening”.
redactie n

Korting op hondenshoot
Schrijf je snel in voor een professionele
shoot van je hond op
zaterdag 23 april.
Alleen deze dag
tegen gereduceerd tarief!
Bovendien krijg
je met de bon
vóór in dit blad
een GRATIS
A4 vergroting!

Studio: Europalaan 927, Almere-Poort
Bel: 06 - 55 863 925 | www.anitaneve.nl

Shoot_23_4.indd 1
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ondernemen in poort

foto: Bibifotografie

Sonja Kroeke woonde al een
tijdje in Almere Poort, toen ze
begin 2015 haar eigen bedrijf
oprichtte: ARvisie | Business
Partner in Arbeidsrecht. Als
juriste met ervaring in de advocatuur en het bedrijfsleven, is
zij gespecialiseerd in Arbeidsrecht en Medezeggenschapsrecht. Voor haar klanten komt
ze overal in Nederland, maar
Almere Poort ziet zij als prettige werk- en thuisbasis.

Sonja Kroeke uit Homeruskwartier is helemaal
in haar element als eigen baas in Arbeidsrecht
Persoonlijk contact
Gedurende tien jaar werkte Sonja Kroeke
als juriste en advocaat bij diverse werkgevers, toen zij begin vorig jaar besloot
om zelfstandig aan de slag te gaan. “In
mijn werk is de vertrouwensrelatie erg
belangrijk. Hier kan ik zo geheel mijn
eigen draai aan geven”. En dat dit gewaardeerd wordt, blijkt uit de positieve
reacties en de terugkerende klanten.
“In de branche is het gebruikelijk om
klanten elke minuut advies in rekening
te brengen. Dat vind ik geen prettige manier van werken. Ik maak gebruik van
een businessmodel met vaste prijzen.
Daar profiteren beide partijen van. Want
als de klant meer gelegenheid heeft om
mij van de juiste informatie te voorzien,
kan ik gerichter adviseren. Dus uiteindelijk is het efficiënter”.
Ambitie
Sonja studeerde rechten in Amsterdam,
en werkte als advocaat in Almere met als
specialisatie Arbeidsrecht en Medezeggenschapsrecht. “Het was mijn ambitie
om als jurist organisaties te helpen bij
het voorkomen en oplossen van arbeidsconflicten. Dat heb ik waargemaakt”.
Binnen Almere heeft Sonja een aardig
netwerk opgebouwd, onder andere door-

dat zij lid is van de Raad van Toezicht
van de Nieuwe Bibliotheek Almere en
bestuursvoorzitter is van Bureau Gelijke
Behandeling Flevoland.
Businesspartner
Voor haar klanten wil Sonja graag meer
businesspartner zijn dan alleen ad-hoc
adviseur. “Ik denk graag mee. Bijvoorbeeld bij het samenstellen van het personeelsbeleid. Of over de vraag hoe het arbeidsrecht de organisatie kan helpen om
doelstellingen te behalen. De cultuur van
iedere organisatie maakt dat geen enkele
oplossing hetzelfde is. Maar door steeds
eerst de huidige situatie goed in kaart te
brengen, kun je makkelijker beoordelen
waar de knelpunten zitten en hoe deze
aangepakt kunnen worden. Ik geloof
erin dat door regels helder en inzichtelijk
maken binnen de organisatie, de basis is
gelegd voor een gezonde bedrijfscultuur,
waar geen gedwongen ontslag meer
nodig is. Mijn motto is niet voor niets:
“Nooit meer hoofdpijndossiers!”.
Moederschap
Naast dit werk geeft Sonja ook regelmatig trainingen en cursussen door het
hele land. Dit weet zij te combineren met
de zorg voor haar dochter van twee. “Ik

werk over het algemeen vier dagen in de
week. Dat ik het goed te doen vind, komt
vooral doordat ik mijn werk met erg veel
plezier doe en zelf mijn werktijden kan
indelen. Mijn partner heeft gelukkig een
flexibele werkgever en kan als het nodig
is ook vanuit huis werken”.
Eigen baas
Toen Sonja haar eigen bedrijf startte, organiseerde zij een kick-off bijeenkomst
in Places to Work. “Ik hield een presentatie over mijn bedrijf en over de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht, aangekleed met een hapje en een drankje. Het
was een fijne manier om te beginnen.
Verder was het in het begin vooral heel
veel netwerken en koffiedrinken. Al vrij
snel had ik de eerste opdrachten binnen
en wist ik dat ik op de goede weg zat”.
Wonen
Sonja is met haar gezin al eens verhuisd
binnen Almere Poort. “Eerst woonden
we in het Europakwartier in een appartement boven Cafetaria de Heerlijkheid.
Van daar zijn we naar een rijtjeshuis in
het Homeruskwartier gegaan. Binnen
een jaar of vijf zou ik graag een eigen
kantoorruimte willen hebben, maar verder heb ik niets meer te wensen!”
n
www.ARvisie.nl
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Dit pinksterweekend komt de
schaapskudde weer logeren
in het Cascadepark in Almere
Poort. Kom jij schapen knuffelen
en slaap je een nachtje mee?

Ik wil bij de schapen slapen!

Pinksteractiviteiten in het park

Meld je aan via slapen@cascadepark.nl. Blijven slapen kan

Op zaterdag 14 en zondag 15 mei zijn er op

op zaterdag 14 en zondag 15 mei en kost 9 5,- per tent

het Klokhuisplein allerlei wollige activiteiten

per nacht, max. 4 personen per tent. Dit bedrag is nodig

zoals breien, spinnen en vilten. Ook wordt

om kosten van o.a. toiletten te dekken. Geef aan of je

er gewerkt aan een schapenkunstwerk.

één of twee nachten wilt blijven slapen. Na aanmelding

Op zaterdag- en zondagavond is er een

ontvang je per e-mail de kampeerregels. Alleen mensen

straatBBQ, kampvuur en een buitenbioscoop.

met een aanmelding kunnen blijven slapen.

de

pinkster
weekend
14 15 16
mei
voor
meer info

ons.cascadepark

26 I POORTNIEUWS

meld je aan voor de nieuwsbrief op www.cascadepark.nl
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Rondleiding Klokhuis met zingende gids

Sinds vorig jaar oktober geeft Daniël van
der Zee eens per maand een zingende
rondleiding in het Klokhuis. Jong en oud
en vooral veel gezinnen met kinderen
komen van alle windstreken voor deze
bijzondere activiteit van Stad & Natuur.
“Welkom in het Klokhuis, veeg je voeten in het Klokhuis...” luidt het refrein.
De zingende gids neemt je mee langs
verschillende bijzondere aspecten van
het Klokhuis, vertelt er iets over en heeft
bij alles een passend lied geschreven. Hij
begeleidt zichzelf op de gitaar.
Voor Stad & Natuur is Daniël van der
Zee geen vreemde. Al eerder schreef hij
liedjes voor de ‘dierenklok’, een zonnewijzer met acht dieren, die verdeeld over 24
uur actief zijn in het bos. Deze is net als
het Klokhuis ontworpen door kinderen.
Daniël woont in Almere Haven sinds
zijn achtste en is er altijd gebleven. Dertien jaar lang was Daniël onderwijzer
op een basisschool en muziekdocent op
een middelbare school. Pas sinds een

EVENEMENTEN
CASCADEPARK

jaar werkt hij fulltime voor zichzelf als
singer-songwriter en als zanger. “Ik krijg
allerlei opdrachten, de ene keer treed ik
op bij een verjaardagsfeest van iemand
die 70 wordt en dan weer op een bruiloft
of een vakantiepark. Daarnaast volg ik
nu een opleiding tot yoga-docent, dus
dat wil ik er ook bij gaan doen”.
Nog steeds geeft hij muziekles aan
mensen met een beperking. “Ik maak ook
liedjes met ze, dat gaat heel goed!
Muziek is een leuke manier om iets
aan de man te brengen. De uitdaging
bij het Klokhuis is om het leuk te maken
voor kinderen en volwassenen”. Dit gaat
Daniël goed af. Hij begint met het ‘losmaken’ van het publiek door een deuntje
met ze te zingen, een wedstrijdje tussen
de ouders en de kinderen. Moeilijke termen legt hij uit.
“De keuken heeft de vorm van een slakkenhuis. Nu zijn slakken heel sloom, het
meisje dat de keuken heeft ontworpen
wilde dat mensen zouden genieten van
slow food en van elkaar, zonder smartphones. Sociale duurzaamheid heet dat”.
Elke vierde zondag van de maand, behalve in maart, geeft Daniël de zingende
rondleiding in het Klokhuis. Deze kost
g; 3,- per persoon. Het beste kun je je
van te voren aanmelden via de website
van Stad & Natuur. In totaal duurt deze
activiteit een uur en dat is inclusief iets
te drinken en een leuke speurtocht door
het Klokhuis. Uiteraard mag je ook even
chillen in het ‘Opsekopse huisje’. n

zondag 27 maart
Paaseieren zoeken
Achter bso De Hooiberg zullen er
weer paaseieren te vinden zijn!

www.stadennatuur.nl

zondag 22 mei
Rondleiding met zingende gids
Singer-songwriter Daniël van der Zee
geeft een Klokhuis-rondleiding.

maandag 4 april
Praktijkwerkdag
Groenhorst-leerlingen gaan
samen met bewoners aan de slag
met groenactiviteiten in Poort.
zondag 10 april
Klokhuislab
Stad & Natuur: Klokhuislab met
stoere en leuke proefjes!
woensdag 13 april
Rondleiding Klokhuis
zondag 24 april
Rondleiding met zingende gids
Singer-songwriter Daniël van der Zee
geeft een Klokhuis-rondleiding.
woensdag 27 april
Koningsdag
Kleedjesmarkt rondom het Klokhuis.
zondag 8 mei
Klokhuislab
Stad & Natuur: Klokhuislab met
stoere en leuke proefjes!
woensdag 11 mei
Rondleiding Klokhuis
zaterdag 14 mei - maandag 16 mei
Slapen bij de schapen
Schaapskudde bezoekt het park
en je mag je tent opzetten! Veel
activiteiten rondom de schapen.

zondag 29 mei
Dag van het park
Parkpicknick met de buurt.
zondag 12 juni
Het Klokhuis is jarig!
Het Klokhuis viert 5e verjaardag met
rondleidingen en leuke workshops.
woensdag 15 juni
Rondleiding Klokhuis
zaterdag 18 juni
Midzomernacht
Parkbarbecue met live-muziek.

Facebook: Ons Cascadepark
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vrije tijd

Leuke nieuwe kinderactiviteiten
van De Schoor in Almere Poort
Buurtcentrum Amerika
maandag
Taal in de Wijk • volwassenen
9.30 -11.45 uur
Creatieve middag • kinderen 4-7 j.
14.30 -15.30 uur
dinsdag

Nieuw: peuter/kleutergym
in Europakwartier!
Sinds 8 maart is er peuter/kleutergym
in Europakwartier! Elke dinsdagmiddag
van 14.30-15.15. Je hoeft je niet op te
geven, kom gezellig langs boven in de
grote gymzaal bij de Europaschool. Kosten: g 0,50. Van 15.30-16.30 uur is er
ook voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar
gymnastiek! De kosten hiervoor zijn
eveneens g 0,50. Kom gezellig langs met
je vriendjes en vriendinnetjes!

Koffieochtend • volwassenen
10.00 -12.00 uur
woensdag

Talent in de Ruimte 23 april
‘Talent in de Ruimte’ op 23 april is voor
kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m
12 jaar) en vindt plaats in Sterrenschool
De Ruimte. Vind je het leuk om te goochelen, rappen, dansen? En zou je graag
eens op willen treden? Geef je dan nu
snel op via talentinderuimte@gmail.
com. Deze middag start om 13.00 en
duurt tot 16.00 uur. Je kunt natuurlijk
ook komen kijken naar de optredens!
Entree voor kinderen g 0,50 cent en voor
volwassenen g 1,00. Deelnemers betalen
geen kosten.
Sterrenschool De Ruimte
Er zijn nog veel meer activiteiten in
Sterrenschool De Ruimte, waarbij je ook
van harte welkom bent als je niet op de
Sterrenschool zit. Drie keer per jaar verschijnt er een speciale activiteitenladder
van De Schoor waarop deze activiteiten
worden gepromoot.

Zumba • dames
9.30 -11.30 uur
Computerles • volwassenen
10.00 -12.00 uur
Zaalvoetbal • 12- jr
18.00 -20.00 uur

Wil je op de hoogte blijven van alle
kinder-activiteiten in Almere Poort en
de ladder? Like dan de Facebookpagina
‘Kinderactiviteiten Poort’ of mail naar:
dobbelaar@deschoor.nl
n

Wetswinkel • iedereen
19.00 -20.00 uur
donderdag
Basketballen • kinderen
14.15 -15.15 uur
Zaalvoetbal • 12+
19.00 -20.30 uur

Buurtcentrum VIPLOUNGE
vrijdag
Darten • volwassenen
20.00 -22.00 uur
ruilbibliotheek
ma-do 12.00 -16.30 uur

PAASLUNCH
Geef je op voor de gezellige
Paaslunch in Buurtcentrum
Amerika op 24 maart!
tijd: van 11.30 - 13.30 uur
prijs: E 6,- p.p. all inclusive
aanmelden via e-mail:
steenbergen@deschoor.nl
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maandag

Taalcafé • volwassenen
16.00-17.00 uur

Spelletjesmiddag • volwassenen
13.30-17.00 uur

donderdag

Hip-hop / Streetdance • 6-8 jr
17.00-18.00 uur

Tai Chi • volwassenen
14.00-15.00 uur

Hip-hop / Streetdance • 9+ jr
18.00-19.00 uur

Thursday Meetup • volwassenen
15.00-17.00 uur (even weken)

Girls Inc. / Dansen • 12+ jr
19.00-20.00 uur

vrijdag

Ladies Inc. / Dansen • 16+ jr
20.00-21.00 uur
dinsdag
Bootcamp • dames
10.30-11.30 uur

Kickboksen • 12- jr
17.30-18.30 uur
Kickboksen • 12+ jr
18.30-19.30 uur

travel

In juni 2015 berichtten we in PoortNieuws over Marianne die
Travel Doctor Wendy van Huisartsenpraktijk Homerus bezocht
voor een passend advies voor haar reis naar Nepal. Nepal is bijna
één jaar terug getroffen door een aardbeving en de ravage is
groot. Daarnaast zijn er nog steeds naschokken. Marianne en
haar man Kumar zamelden geld in en gingen eind vorig jaar op
pad om zelf de handen uit de mouwen te steken.
Puinruimen met een kapotte kruiwagen.

Almeerders helpen in Nepal
In juni vertelde Marianne ons: “De familie van Kumar heeft de aardbeving overleefd, maar het hele dorp is verwoest.
Nepalezen zijn rustig en bescheiden.
Het ligt niet in hun aard om hysterisch
te doen. Maar er heerst angst voor naschokken. En hulpgoederen bereiken het
dorp niet. Daarom heb ik besloten om te
gaan helpen. Ik zamel geld in, maar we
geven geen geld, we geven hulp in de
vorm van lokale diensten of spullen. Wij
gaan ter plekke lokale bouwers regelen.
Kumar spreekt de taal en hij kent er de
weg. Het land en zijn vriendelijke bewoners hebben me zoveel gegeven – ik kan
niet anders dan hen nu bijstaan!”
In november berichtte Marianne op
Facebook vanuit Nepal: “Wat gebeurt er
toch elke dag veel. En wat heb ik een
hoop geleerd. De familie heeft niet stil
gezeten. Het puin is geruimd, vandaar
dat we nu snel kunnen beginnen met het
afbreken van de restanten. ’s Avonds liggen we al om acht uur op bed, want er
wordt om vijf uur opgestaan. Afgelopen
nacht werd ik wakker... Ik knipte even
mijn zaklamp aan om te kijken hoe laat
het was. Het was drie uur in de nacht
en mijn schoonmoeder was de buffel aan
het melken. Op de houten vloer draaide

ik me weer om en hoorde andere ritmische geluiden... ze was de melk aan het
karnen om buffelyoghurt van te maken.
Mensen die hier in de dorpen leven
zijn eigenlijk de hele dag bezig met wat
er vanavond, volgende week, volgende
maand en eind van het jaar op het bord
ligt. Geen workshops cupcakes versieren,
geen introductieles zumba-dansen. Geen
supermarkt om de hoek. Van de ochtend
tot in de avond zijn ze bezig met ‘leven’.
Ik weet nu hoe sojabonen geoogst, gedroogd en voor eigen consumptie verwerkt worden. Rijstmeel is te koop, maar
in het dorp verwerken de vrouwen de
rijst liever zelf tot rijstmeel. Ik zit eigenlijk in een real life ‘Hay Day’.
We zijn naar de dorpsschool gegaan
om schoolspullen te brengen die we
hebben gekocht. Ik wilde de materialen
afgeven en weer vertrekken. Daar dachten de scholieren, juffen en dorpelingen
anders over. Nooit in mijn leven heb ik
zoveel dankbaarheid gezien. Zoveel blije
gezichten van deze kinderen die werkelijk niets hebben”. Deze herfst gaat Marianne terug om het werk te vervolgen. n

De bewoners van dit ‘huis’ krijgen geiten.

De weg van anderhalf uur naar de school.

Marianne volgen en helpen:
Facebook: Kalyanpur Nuwakot Nepal

De school met ingestorte muren.

Wintervoorraad voor dieren droogleggen.

Het lichtfeest Diwali vieren we mee.

Verlegen leerlingen blij met lesmateriaal.

POORTNIEUWS I 29

N I E U W in poort

Star For A Moment
Argonweg 31, Almere Poort

Van alleen nieuwbouw naar
‘van alle markten thuis’
Ooit een nieuwbouwwoning in Almere Poort gekocht? Wellicht
ken je dan de Nieuwbouwmakelaar. Die bood diverse prachtige
projecten aan die stuk voor stuk – ook in tijden van crisis – in
rap tempo werden verkocht.

De Almeerse zanger Marcel Dool – bekend
door onder meer ‘Lekker lekker met jou’ –
werkte samen met zijn vriendin Deborah
een uniek idee uit. ‘Star For A Moment’ is
een fantastisch concept voor een onvergetelijk feestje voor Kids en Tieners. En dat
alles aan de Argonweg in Almere Poort.
Kinderen kunnen zich voelen als een
ster op een geweldig podium met catwalk.
‘Star For A Moment’ leert je als mannequin
op de catwalk lopen met je zelf ontworpen miss-sjerp en stralen als een topmodel.
In de professionele fotostudio kun je een
echt fotomodel zijn, en je prachtig laten
fotograferen.
Wil je een danser of danseres zijn? ‘Star
For A Moment’ leert je de moves van
streetdance en hiphop. Na het oefenen
van de dancemoves of het lopen over de
catwalk, worden de sterren aangekleed in
mooie showkleding.
En als hoogtepunt, in het laatste kwartiertje, nemen de ouders, broers, zussen,
oma’s en opa’s... plaats in de zaal, en genieten zij van de spetterende eindshow.
Voor de kinderfeestjes kun je leuke thema’s kiezen als je dat wilt, zoals ‘Frozen’ of
‘Piratenschat’. Nieuw toegevoegd aan het
menu is het ‘Minions Fotoshoot Knutselfeest’, een vrolijk programma.
Het concept van ‘Star For A Moment’ is
ook geschikt voor volwassenen, maar dan
in de vorm van een workshop. Denk aan
een vriendinnen- of bedrijfsuitje en natuurlijk een vrijgezellenfeest.
Op de overzichtelijke website vind je
duidelijke uitleg over wat je kunt verwachten en met welke opties je eventueel je
feestje kunt uitbreiden, zoals visagie. Succes is gegarandeerd!
n
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Inmiddels heeft het bedrijf de scoop gewijzigd: het verkoopt nu ook bestaande woningen, helpt woningzoekenden
bij de aankoop van een nieuw huis en
doet taxaties. Allemaal onder de nieuwe
naam ‘DNA Makelaars’.
We gaan terug naar onze roots
Is dit dan een compleet nieuw begin?
“Nee!”, zegt eigenaresse Mirjam Cok
resoluut. “Wij merkten dat klanten die
eerder een nieuwbouwwoning via ons
kochten, ook bij een volgende stap weer
gebruik wilden maken van onze diensten.
Om deze reden hebben wij besloten onze
diensten uit te breiden. En daarmee gaan
we juist terug naar onze roots. Zowel Ea
als ik hebben heel veel ervaring in de
verkoop, aankoop en taxaties van woningen in de bestaande bouw. In de afgelopen jaren hebben we aan deze kennis
nog veel meer markt- en gebiedskennis
toegevoegd, waardoor we van nog meer
waarde kunnen zijn voor onze klanten”.
Dit zijn wij!
“DNA Makelaars werkt met een klein,
hecht team. Wij zijn bijzonder goed op
elkaar ingespeeld, waardoor processen vloeiend verlopen. We kunnen snel
schakelen en weten altijd precies wat er
speelt. Iedereen in ons team doet waar
hij goed in is. Ik ben beëdigd NVM-makelaar en eigenaar. Denise van Bergen is
kandidaat-Register Makelaar Taxateur
en Ea Boll is assistent-makelaar. Goede
kans dat je haar aan de telefoon krijgt
als je ons kantoor belt.”
Hier staan wij voor
“Verkopen zit ons in het bloed”, aldus
Mirjam. “We vinden het een prachtig
proces om vraag en aanbod bij elkaar te
brengen. Iets ‘er doordrukken’ om maar
te scoren is absoluut niet onze stijl. We
werken vanuit advies. We willen mensen

blij maken met een product waar we achter staan. Eerlijkheid is een groot goed.”
Doen waar je goed in bent
DNA Makelaars vindt dat je moet doen
waar je goed in bent. ‘Schoenmaker,
houd je bij je leest’. Dus werkt het samen
met gespecialiseerde bedrijven en vakmensen. Voor een goed financieel advies
kun je terecht bij GeldXpert. Ook wordt
de fotografie en styling verzorgd door
mensen die je huis op de beste manier
kunnen presenteren.
Je woning verkopen?
DNA Makelaars houdt niet van half werk.
“Als je woning op Funda staat, wil je daar
met trots je naam onder kunnen zetten”.
Om die reden wordt er alleen een scherp
geprijsd totaalpakket aangeboden. Overweeg jij om je woning te verkopen? Bel
DNA Makelaars. Mirjam tot slot: “We helpen je graag verder, zodat je je nieuwe
woondroom waar kunt maken”.
n
www.dna-makelaars.nl
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Vijf enthousiaste en ervaren scoutingleiders hebben het idee
opgevat een scoutingvereniging in Almere Poort op te richten:
Scouting Novo Mundo. Zij willen hun passie voor scouting graag
overbrengen op bewoners van Poort. Om het zo bereikbaar
mogelijk te maken, willen ze in het stadsdeel zelf aan de slag.

Enthousiastelingen starten
scoutingvereniging voor Poort
Op dit moment is Scouting Novo Mundo
een vereniging in oprichting. Vanaf begin september willen ze wekelijkse opkomsten gaan draaien voor verschillende
leeftijdsgroepen. Zij zullen dit doen vanuit buurtcentrum Amerika, totdat ze een
eigen clubhuis hebben.
Ook dit schooljaar zijn ze regelmatig te
vinden in Almere Poort, om bekendheid
te geven aan de vereniging in oprichting
en scouting in het algemeen. Dit doen zij
door middel van het draaien van infodagen en proefopkomsten en aanwezig
te zijn bij lokale evenementen, zoals Koningsdag in het Cascadepark. Ook lieten
zij zich zien tijdens de jaarlijkse motiemarkt van de gemeente.
Zesde in Almere
Natuurlijk zijn ze niet de enigen die
scouting in Almere een goed idee vinden. Er zijn namelijk al vijf scoutingverenigingen in Almere. Scouting Novo
Mundo i.o. wil een aanvulling te zijn op
het reeds bestaande scoutingaanbod binnen Almere. Ze willen een vereniging
starten die gedragen wordt door kinderen, ouders maar ook het bedrijfsleven
in Almere Poort.
Multiculti-dag in de Sterrenschool
“We wilden graag weten wat de bewoners van Almere Poort van ons idee vinden. Sterrenschool De Ruimte heeft ons
hierbij geholpen door ons op de Multiculti-dag op 21 november met een stand
Nederland en natuurlijk Scouting Novo
Mundo i.o. te laten vertegenwoordigen.
Tussen alle hapjes en activiteiten uit alle
hoeken van de wereld stonden wij! Met
taarten met pepernotenvulling en dropveterdasringen waren wij helemaal klaar
om Poort te veroveren en enthousiast te
maken voor scouting en onze aanko-

mende vereniging. Dit is erg goed gelukt.
Met een volle ingevulde interessenlijst
en een goed gevoel kijken wij terug op
deze supergezellige dag!”
Infodag
Om Almere Poort nog enthousiaster te
maken, organiseerde Scouting Novo
Mundo i.o. een week daarna een infodag in de Sterrenschool. Op deze dag
konden de kinderen kennismaken met
echte scoutingspelen zoals knopen, blindemannetje, minipionieren, dweilhockey
en natuurlijk broodjes maken boven het
kampvuur. Voor de ouders was er informatie beschikbaar.
Trainingen
Met al deze positieve ervaringen wordt
het realiseren van Scouting Novo Mundo
i.o. stukje bij beetje werkelijkheid. Mede
daarom heeft de werkgroep besloten dat
deze een aantal trainingen van Scouting
Nederland wil hebben behaald voor de
start. Het gaat hier om een basis-, teamleiders- en kamptraining. “Op deze manier kunnen wij straks niet alleen een
leuke, maar ook kwalitatief goede vereniging garanderen. Wij verwachten van
elke nieuwe leider dat hij/zij in ieder
geval binnen een jaar start met de door
Scouting Nederland aangeboden basistraining”.
Levensvatbaar
Natuurlijk wil Scouting Novo Mundo
i.o. zoveel mogelijk leden werven voor
haar vereniging. Door het groeiteam,
een initiatief van Scouting Nederland
om bestaande en nieuwe verenigingen
te helpen bij het werven en behouden
van leden en leiding, werd bekeken of
een scoutingvereniging in Almere Poort
levensvatbaar is. De Scouts-in-kaart tool

Thomas Minke (25), Bart Bakker (25),
Fred Overstegen (54), Mirella Hoeve (25)
en Ellen Singendonk (49)

werd gebruikt om te kunnen vaststellen hoeveel potentiële leden van vijf tot
achttien jaar in Almere Poort wonen. “En
wat denk je? Dat zijn er meer dan genoeg! Dus wij hebben er alle vertrouwen
in dat het ons gaat lukken om scouting
naar Almere Poort te brengen!”
De beleving van scouting!
De eerstvolgende proefopkomst/info-dag
is op zaterdag 26 maart van 13 tot 16
uur in buurtcentrum Amerika. “Iedereen
is natuurlijk van harte welkom! Voor
kinderen hebben we weer leuke scoutingactiviteiten gepland. We verklappen
nog niet wat we precies gaan doen. Kom
gewoon gezellig langs en beleef zelf wat
scouting is. We hopen op een grote opkomst en rekenen erop dat velen van jullie na deze tweede proefopkomst/infodag
iedere zaterdag deel uit willen maken
van de warme familie die scouting heet”.
redactie n
www.scoutingnovomundo.nl
www.facebook.nl/scoutingnovomundo
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Medi-Mere biedt intelligentieonderzoek bij kinderen
Steeds meer kinderen worstelen met uiteenlopende problemen
met betrekking tot school, gedrag of van sociaal-emotionele
aard. Er is een toenemende vraag naar IQ-testen, omdat deze
kunnen bijdragen aan het verhelderen van het probleem. MediMere biedt deze testen aan in de Poortkliniek.
Het intelligentie-onderzoek dat wordt
aangeboden bij Medi-Mere is een tweeen-een-half uur durend onderzoek waarbij er alle tijd en aandacht voor het kind
is. In dit onderzoek worden kleine testjes
gedaan om een compleet beeld te vormen van het cognitieve niveau waarop
het kind functioneert. Met behulp van
het onderzoek kun je erachter komen
waar de kwaliteiten van je kind liggen,
maar ook waar de aandachtspunten liggen”.
Door wie en waarmee?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door
Annabelle Wit, de kinder- en jeugdpsycholoog van Medi-Mere. Zij beschikt

over ruim voldoende ervaring om een
betrouwbare meting te garanderen. Het
onderzoek wordt uitgevoerd met behulp
van de WISC-III, een veel gehanteerde
intelligentietest. De test is geschikt voor
kinderen van zes tot en met zestien jaar.
Waarom?
Een IQ-onderzoek kan om verschillende
redenen worden aangevraagd. Hieronder wordt een aantal mogelijke redenen
genoemd. Het onderzoek kan natuurlijk
ook om andere redenen dan deze worden
aangevraagd.

moeilijker naarmate de test vordert. De
onderzoeker legt elke nieuwe subtest met
een voorbeeld uit. Daarna is het kind
aan de beurt. Er wordt gestopt met iedere subtest wanneer de vragen of de
opdrachten te moeilijk worden. Dus: als
het kind een aantal vragen achter elkaar
onjuist beantwoord heeft.
Kosten
De kosten van een intelligentietest worden niet vergoed door zorgverzekeraars.
Medi-Mere hanteert de volgende tarieven:
• Patiënten van Medi-Mere:
9= 200,• Geen patiënt bij Medi-Mere: 9 400,-

Schoolproblemen
• problemen met leren
• problemen met de werkhouding
• problemen met concentratie

Gedragsproblemen
• slecht luisteren
• regels niet lijken te begrijpen

Compleet onderzoek en verslag
Voor dit bedrag krijg je een compleet
onderzoek door de kinder- en jeugdpsycholoog van Medi-Mere. Hierbij is inbegrepen het onderzoek met verslag en een
gesprek van 30 minuten over de resultaten en tijd om al je vragen te stellen.

Sociale problemen
• weinig aansluiting
• anderen niet goed begrijpen

Emotionele problemen
• niet goed in vel zitten
• stemmingsproblemen

Opbouw test
De WISC-III is de meest gebruikte en
meest betrouwbare intelligentietest in
Nederland. Deze test bestaat uit twaalf
subtests, die elk bestaan uit verschillende
vragen en opdrachten. Het begin van de
subtest is eenvoudig, maar wordt steeds
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Contact
Wanneer je belangstelling hebt om je
kind te laten onderzoeken of als je meer
vragen hebt, kun je contact opnemen
met Medi-Mere. Zij zorgen ervoor dat
je wordt teruggebeld door de kinderpsycholoog. Mailen mag uiteraard ook. n

Medi-Mere, Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere Poort
036 532 99 88
IQ@medi-mere.nl

zorgscala

Het Flevoziekenhuis is sinds oktober 2014 gestart met een polikliniek in Almere Poort. Het Flevoziekenhuis is gevestigd in de
Poortkliniek aan de Beneluxlaan 573-579, waar al meerdere zorgverleners gevestigd zijn. In de Poortkliniek kunnen patiënten uit
Almere Poort en de regio Amsterdam en ’t Gooi snel terecht voor
een bezoek aan de medisch specialist.

Topzorg dichtbij in de
polikliniek Flevoziekenhuis
in Almere Poort
Vier specialismen
Het Flevoziekenhuis biedt in Almere
Poort spreekuren van vier specialismen.
Het gaat om: dermatologie, gynaecologie, neurologie en kaakchirurgie.
Het Flevoziekenhuis sluit met de vestiging van deze buitenpoli aan op de
behoefte hoogstaande medisch specialistische zorg dichtbij patiënten – en in
nauwe samenwerking met de huisarts –
aan te bieden. Vanwege de centrale ligging, de goede bereikbaarheid per auto
en openbaar vervoer en het gratis parkeren is Almere Poort voor patiënten uit de
regio Amsterdam en ’t Gooi een aantrekkelijk alternatief.
Afspraak maken?
Je kunt via je huisarts, tandarts of verloskundige doorverwezen worden naar
het spreekuur. Voor bijna alle zorg van

het Flevoziekenhuis geldt dat je binnen
één à twee weken terecht kunt op het
spreekuur. Kijk voor onze actuele toegangstijden op www.flevoziekenhuis.nl
onder de rubriek ‘patiënt en bezoeker’. Op
basis van je postcode en beschikbaarheid
word je uitgenodigd voor het spreekuur
in Almere Poort. Het is ook mogelijk die
voorkeur zelf aan te geven bij je huisarts
of – wanneer je zelf de afspraak maakt
– bij het Flevoziekenhuis. Niet alle zorg
wordt aangeboden in Almere Poort. Voor
bepaalde spreekuren, onderzoeken of behandelingen word je verwezen naar het
Flevoziekenhuis in Almere Stad.
Telefoonnummers
Je huisarts kan zien of je terecht kunt in
onze polikliniek in Almere Poort. Wanneer je zelf de afspraak maakt, kan dit
via de volgende telefoonnummers:

Dermatologie

036 - 868 87 34

Gynaecologie

036 - 868 87 00

Kaakchirurgie

036 - 868 87 49

Neurologie

036 - 868 87 20

Je kunt ook altijd bellen met het algemene nummer van het Flevoziekenhuis,
tel. 036-868 88 88.
n
Bloedafname en afgeven materiaal
In de Poortkliniek kun je bloed laten
prikken en urine of ontlasting afgeven voor onderzoek. Hiervoor hoef je
geen afspraak te maken. Neem wel
het aanvraagformulier mee dat je van
je arts hebt gekregen. Je kunt terecht
van maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 11.30 uur.

altijd en overal
een afspraak maken…

…met de arts van uw keuze op uw tijdstip

POORTNIEUWS I 33

verkeer

Achillesstraat: fietsstraat
met spitsafsluiting

Vanuit het Homeruskwartier vormt de Achillesstraat de verbinding door het Cascadepark naar het Europakwartier. Geruime
tijd was de Achillesstraat een bouwweg. Daarnaast werd deze
route steeds drukker met fietsers en autoverkeer, waaronder
‘sluipverkeer’ naar de A6. Dit leidde met name in de ochtendspits tot onveilige situaties. Er is besloten om de Achillesstraat
in te richten als fietsstraat met een spitsafsluiting.
De Achillesstraat was dringend toe aan
vervanging gezien de slechte staat, daarbij werd tevens een ontwerp gemaakt
ter bevordering van de veiligheid. In het
ontwerpproces zijn verschillende varianten onderzocht, variërend van volledig
afgesloten voor autoverkeer tot eenrichtingsverkeer tot een variant met een gescheiden fietspad.
Fietsstraat
De gemeente heeft besloten om de Achillesstraat open te houden voor auto’s. Er
waren verschillende varianten om de
straat in te richten, met nader beschreven de voor- en nadelen van elke variant. Er is toen besloten om de Achillesstraat in te richten als fietsstraat met een
spitsafsluiting. Vervolgens is het plan
verder uitgewerkt om over te gaan tot
uitvoering.
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Bezwaarschriftencommissie
In februari 2015 is er een brief verspreid
over de beoogde inrichting en dat deze
spoedig zou worden uitgevoerd. In maart
2015 volgde een brief waarin stond dat
er voor spitsafsluiting een verkeersbesluit genomen moest worden en dat men
hier formeel bezwaar op kon maken. In
de tussentijd is, gezien de slechte staat
van de straat, de fietsstraat aangelegd.
Voordat ook de spitsafsluiting gerealiseerd kan worden, moet eerst de bezwarenprocedure afgewacht worden. Op
het verkeersbesluit zijn twintig bezwaren
ingediend en in behandeling genomen
door de bezwaarschriftencommissie. De
bezwaarschriftencommissie heeft iedereen gehoord en vervolgens haar advies
uitgebracht. Dit advies luidt als volgt:
“De bezwaarschriftencommissie is van
oordeel dat de gemeente in redelijkheid

tot de aan het verkeersbesluit ten grondslag gelegen belangenafweging heeft
kunnen komen. Zij heeft het besluit tot
plaatsing van de dynamische paal mogen nemen, teneinde de veiligheid van
het (hoofdzakelijk schoolgaande) fietsverkeer te verhogen. De commissie adviseert het besluit in stand te laten. Wel
adviseert de commissie de tijdsperiode
van de geslotenverklaring te wijzigen
naar: geslotenverklaring van 7.30 tot
9.00 uur.
Tevens geeft de bezwaarschriftencommissie in overweging aan de gemeente
mee de voorgenomen verkeersafsluiting
enkele maanden ‘on hold’ te zetten en de
verkeerssituatie gedurende deze periode
nauwlettend te volgen, omdat in de Achillesstraat recentelijk verkeersremmende
maatregelen zijn getroffen. Om vervolgens de noodzaak van de uitvoering van
het genomen besluit opnieuw te bezien”.
Advies overgenomen
De gemeente heeft dit advies overgenomen. Dit betekent dat de gemeente de
tijdsperiode van de spitsafsluiting wijzigt naar 7.30 uur tot 9.00 uur. De gemeente monitort eerst de komende zes
maanden het effect van de recentelijk
getroffen verkeersremmende maatregelen op de verkeersveiligheid om vervolgens de noodzaak van de spitsafsluiting
te bezien. In deze monitoring worden
ook de eventuele verkeerseffecten in de
Odysseestraat en de Polluxstraat meegenomen.
Het advies van de bezwaarschriftencommissie inclusief het besluit van de
gemeente hierop is eind november 2015
naar alle bezwaarmakers gestuurd. Ook
zijn de bewoners van Almere Poort
schriftelijk geïnformeerd over verkorting
van de tijdsperiode van de (eventuele)
spitsafsluiting en de monitoring van de
verkeersremmende maatregelen voor een
periode van zes maanden.
Wat is monitoring?
Monitoring betekent dat de gemeente
gaat kijken hoe het verkeer zich het komende half jaar ontwikkelt. Wat is het
effect van de inrichting zoals die nu
buiten ligt? In maart 2014 heeft de gemeente een 0-meting gedaan. Zo had de
gemeente een beeld hoe de Achillesstraat
op dat moment gebruikt werd. De uitkomst van deze 0-meting was voor de
gemeente aanleiding om tot het maatre-
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gelenpakket te komen zoals nu is aangelegd en de spitsafsluiting.
Het komende half jaar telt de gemeente wederom op twee momenten
hoeveel verkeer gebruik maakt van de
Achillesstraat. Zij weten dan ook hoe
hard men rijdt, hoeveel fietsers er van
de route gebruik maken en hoeveel auto’s en vrachtwagens er rijden. Tijdens
het tweede telmoment wordt er ook een
enquête gehouden. Fietsers en automobilisten worden dan naar hun ervaringen
met de Achillesstraat gevraagd. Primaire
vraag is dan: Voldoet de huidige inrichting aan de verkeersveiligheid die de gemeente nastreeft?
Op basis van de twee tellingen en de
uitkomsten van de enquête komt er een
heroverweging of de Achillesstraat in de
ochtendspits afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer of niet.
Communicatie en participatie
Bij aanpassingen voor de Achillesstraat
spelen er veel tegengestelde belangen,
zoals:
- automobilisten die een binnendoorroute willen naar de A6,
- het Almeerse principe dat het verkeer
de wijk via de daarvoor bedoelde
dreven verlaat,
- de veiligheid van het fietsverkeer,
- de leefbaarheid in de omgeving van
de Achillesstraat en de Duitslandstraat
door toenemende verkeersdrukte,
- ontwerprichtlijnen en wetgeving,
- fysiek-ruimtelijke mogelijkheden,
- en financiële mogelijkheden.

Groenhorst Almere staat als een vooruitgeschoven post aan de
Heliumweg, wie Almere Poort binnenrijdt komt er langs. Leerlingen leren hier hoe ze kunnen helpen de omgeving groener,
gezonder en leefbaarder te maken. Op maandag 4 april trekken
ze erop uit, steken de handen uit de mouwen en gaan aan de
slag op verschillende locaties in Poort.

Groenhorst Almere maakt
met bewoners Poort groener
De vmbo-leerlingen uit het tweede jaar
van Groenhorst Almere gaan samen
met buurtbewoners het Cascadepark een
voorjaars-opknapbeurt geven. Op de
werklijst staat onder andere: het snoeien
van het rosarium, wilgenhut-vlechten in
het Wilgendorp, het aanleggen van een
eco-passage, een gezondsheids-check
van de dieren bij kinderdagverblijf De
Boerderij, onderhoud van het Labyrint.
Ook maken de leerlingen kennis met
bewoners van het asielzoekerscentrum.
Samen met Inspiratie Inc. maken zij mozaïekwerk bij het Zandzakkenpaviljoen.
Verder in Poort worden de Burenmoestuin en de moestuin van VLA bij de
Homerusmarkt zaaiklaar gemaakt.
Het doel van deze dag is om leerlingen
en bewoners kennis te laten maken met
de sociale en maatschappelijke waarde
van groen. De gemeente ondersteunt dit
project in de voorbereiding. De prak-

tijkwerkdag is onderdeel van het project
‘Kleur het Cascadepark’, waarmee vorig
jaar in samenwerking met Ons Cascadepark is gestart.
Vorig jaar legden de leerlingen op de
praktijkdag de ‘Buffetlaan, voor jou en
bij’ aan. Deze kilometers lange strook
langs het spoor werd toen ingeplant en
ingezaaid met eetbare bloemen en planten. De nog prille beplanting zal ook op
4 april onderhouden worden.
Na afloop van deze dag is Poort weer
een stuk groener! Niet al het werk zal
meteen zichtbaar zijn. De ingezaaide
bloemstroken langs de wandelroute in het
Cascadepark zullen langzaam steeds groener worden en hoogzomer volop bloeien.
Kijk niet vreemd op als je op maandag 4 april groepjes leerlingen door je
wijk ziet fietsen, het zijn de toekomstige
groene vakmensen van Groenhorst Almere op weg naar hun werk.
n

Door al deze tegengestelde belangen is
gekozen voor het informeren van alle
inwoners van Almere Poort in de vorm
van bewonersbrieven. De gemeente ziet
dat de achterliggende overwegingen om
tot de keuze van een fietsstraat met een
spitsafsluiting te komen, niet volledig
duidelijk zijn bij de bewoners en andere
belanghebbenden. Daarom organiseert
zij een bijeenkomst voor de bewoners
en andere belanghebbenden. Dit gebeurt
nadat de resultaten van de monitoring
beschikbaar zijn en voordat een beslissing genomen wordt of zij het genomen
verkeersbesluit zal gaan uitvoeren. Hierover ontvang je later bericht.
gemeente Almere n
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wijkaanjager poort

Van pionieren naar doorpakken
Hoe vaak krijg ik als wijkaanjager niet
van bewoners te horen: “Ik zou graag
willen dat er meer te doen is in Poort!”
Om die reden organiseerde ik een brainstormbijeenkomst bij Heilig Boontje
waarvoor ik diverse mensen uitnodigde
– winkeliers, kunstenaars, actieve bewoners en idealisten. Het werd volle bak!
De aanwezigen werden verdeeld in
vijf groepen die elk van start gingen met
brainstormen. De eerste vraag luidde:
“Welke vernieuwende projecten, initiatieven en activiteiten kunnen van meerwaarde zijn voor Almere Poort?” En toen
gebeurde er iets: er viel een stilte! Sommigen gingen schuiven met hun stoel,
anderen staarden naar hun kladpapier.
Maar de stilte werd al snel doorbroken
met een idee, en nog één, en nog meer.
Uiteindelijk raakte men niet uitgepraat
en kon ik mijn draaiboek wel weggooien,
want het liep uit. Van alles kwam aan de
orde, van (meer) festivals, pop-up events,
een broedplaats, opsieren van de winkelstraat, openluchttheater, een kunstlaan
met verlichting tot onderwaterworstelen.
Eén initiatief gaat inmiddels al van
start en dat is het nieuwe pop-up-event
’Goud van Oud’, waarbij elk seizoen Kledingruil, Customizen, Vintage Sale en Vinyl Sale & Swap centraal staan.
De avond was geslaagd en veel bezoekers willen meer. Binnenkort volgt een
‘doorpakavond’. Daarop volgt in april
een moment waarop jij geïnformeerd
wordt over deze initiatieven. Ook zal er
ruimte zijn voor jouw idee. Nieuwsgierig?
Mail me op info@ilovealmerepoort.nl en
houd de facebookpagina ‘I love Almere
Poort’ in de gaten!
Bastiaan Gietema, wijkaanjager Poort n
Bastiaan Gietema woont met zijn partner
sinds twee jaar in Almere Poort en is actief in
Almere onder de naam Stichting Art Culture.
Je kunt hem in Poort als wijkaanjager tegenkomen met zijn ‘I love Almere Poort’-bakfiets.
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Simone van de Hel, Pieter ter Veen, Marije Buiter, Klazien Sijp en Mira Ticheler

Vier Prachtige Poortenaren
Op 17 december werden vier bewoners van Almere Poort in
het zonnetje gezet. Dit omdat zij zich belangeloos inzetten bij
allerlei activiteiten die de buurt ten goede komen. Wethouder
Frits Huis feliciteerde hen met de titel ‘Prachtige Poortenaar’ en
reikte de trofee uit, die is ontworpen door Mira Ticheler.
Kunstenares Mira Ticheler, die zelf in Almere Poort woont en werkt, over de trofee: “Het is een ‘Diamant van Zand’ voor
hen die zo gewoontjes lijken, maar daardoor juist uitblinken in ons stadsdeel.
Deze is gemaakt met echt Poort-zand”.
Simone van de Hel zet zich belangeloos
in voor allerlei projecten en initiatieven
in Almere Poort. Zij werkt als vrijwilliger
bij buurtcentrum Amerika, is vaste bezorger van PoortNieuws in Europakwartier, verricht veel werk in de VLA-tuin

bij de Homerusmarkt, helpt met onkruid
wieden op het Cupidohof, past graag op
kinderen zodat ouders even de handen
vrij hebben, heeft hard geholpen bij het
planten van vele bloembollen in het Cascadepark en verricht hand- en spandiensten in het Rosarium.
Marije Buiter zet zich als geen ander in
voor heel veel activiteiten voor bewoners
en vooral ook voor kinderen. Niets is te
gek of Marije regelt het. Ze weet iedereen te stimuleren en zet zich 100% in om
van Poort een fijn en gezellig stadsdeel
te maken. Met enorm veel passie zet zij
zich in voor het Cascadepark en groenprojecten Poortbreed.
Pieter ter Veen en Klazien Sijp zijn
beiden enorm bezige bijtjes in Almere
Poort! Pieter organiseert met zijn stichting De Schone Poort veel bijeenkomsten
voor volwassenen en kinderen, zoals het
diner bij de levende kerststal. Klazien is
oprichter van het Labyrint in het Cascadepark en verricht hier ontzettend veel
handwerk en onderhoud. Samen runnen
ze de Bijbelvertelbus.
redactie n

bewonersinitiatieven
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worden gevuld met onder meer een bio
logische supermarkt met diepvries, zuivel, huishoud- en drogisterij-artikelen.

Homerusmarkt sfeervol
middelpunt van de wijk
De leuke markthal in het centrum van Homeruskwartier blijft
haar bezoekers verrassen. Binnenkort gaat de Mini Supermarkt
naar beneden en wordt het aanbod van verswaren uitgebreid.

EVENEMENTEN
HOMERUSMARKT
zaterdag 19 maart
Paasmarkt
Van 10.00 tot 17.00 uur zie je de
Homerusmarkt op zijn paasbest,
met leuke aanbiedingen en workshops. Kom een palmpasenstok
maken met De Schone Poort.
zaterdag 2 april
Proeverij
Tijdens de Woonexpeditie kun je bij
de Homerusmarkt kennismaken met
vele lekkernijen van de winkeliers.
zaterdag 18 juni
Midzomermarkt
De langste dag van het jaar vier je
met inkopen van de Homerusmarkt!

Dagelijkse boodschappen
Een zo compleet mogelijk aanbod, en
daardoor een echte marktsfeer, was een
wens die klanten hebben geuit en waar
de marktondernemers maar al te graag
aan tegemoet willen komen. De populaire Mini Supermarkt verhuist binnenkort
van de bovenverdieping naar de begane
grond. Kisten met groenten en fruit zullen uitgestald voor het gebouw voor een
aantrekkelijke aanblik zorgen. Achmed
verkoopt in zijn winkel uitstekend halal
vlees en kip tegen een eerlijke prijs, en
daarnaast veel soorten groenten en fruit.
Een welkome aanvulling op de andere
food-winkels: de Kaazzaak en de notenbar C’estbon. Linda van Lunchtijd verkoopt sinds kort ook brood, dat dagelijks
vers wordt geleverd door een bakkerij.
Wil jij er zeker van zijn dat jouw favoriete brood er ligt, bestel dan via whatsapp bij Linda. Nog lege units beneden

Eetgelegenheden
Vooral de zaterdag is voor veel mensen
de gelegenheid om de proef op de som te
komen nemen. En op de Homerusmarkt
valt zoveel te proeven, dat het moeilijk
kiezen is. Heerlijke belegde broodjes
van Lunchtijd. Mama’s soephuis met
een dagelijks wisselend aanbod van vers
bereide soepen – maar ook salades en
deegwaren. Snackcorner Homerus met
Nederlandse én Aziatische snacks. Bij
Blesi Tropical Drinks & Food waan je
je op een tropisch eiland. En natuurlijk
ambachtelijk bereid Italiaans ijs en dito
koffievarianten bij de ijssalon.
Bijzondere non-food
Ontdek de vele leuke tassen bij Jessie’s
Tassen en betaalbare dameskleding bij
Ons Bibi. De feestwinkel Party Coach en
de winkel met telecom-accessoires en
-reparaties zijn leuk en handig, evenals
Jenny’s Tabaks- en Gemakswinkel, waar
je onder meer postzegels, wenskaarten,
loten en kranten kunt kopen. En de vrolijke, gedreven kapster Jenny. Sinds kort
is er ook een kledingreparatie en stomerij-service – Rosa’s Fashion. De Homerusmarkt blijft je verrassen!
redactie n

foto’s: 1, 2, 3, 4 en 8: Dick Kikstra Photography, 5: Adrienne Norman
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geboren

Geboren in Poort • gefeliciteerd!

23 oktober 2015
Kina Maei

5 november 2015
Livia

7 november 2015
Nevaeh Kiana

8 november 2015
Alora Skylar

21 november 2015
Lucas Benjamin

18 december 2015
Jayden

28 december 2015
Luca

4 januari 2016
Evan

15 januari 2016
Tias

29 januari 2016
James David Finn

2 februari 2016
Rahim

5 februari 2016
Lucas

8 februari 2016
Olivia Pixie

10 februari 2016
Lotte

24 februari 2016
Noa Mia Hei Ying

27 februari 2016
Tess Esmee Cissy

Ook geboren in Poort? maart t/m mei 2016 -- stuur foto, voornaam en geboortedatum naar: geboren@almerepoortnieuws.nl
Onder de inzenders wordt een fotoshoot bij Fotostudio 87 verloot!

• zwemles in kleine groepjes v.a. 4 jaar
• lesgeld E 34,50 per maand
• speciale tarieven voor 4-jarigen
• baby- en peuterzwemmen
• korte wachttijden

De winnaar
van de vorige
uitgave is:
Tyrell Isayah

• aquarobics

Tevens
turbocursussen voor
B en C diploma!

nieuw:
diplomagarantie
vanaf 5 jaar!

Aquayara Muziekwijk
Operetteweg 102 • 1323 VE Almere
036-540 92 37 • www.aquayara.nl
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Fotostudio 87 | 036 303 00 16
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
De prijswinnaar
van de verloting van
het
www.fotostudio87.nl
| info@fotostudio87.nl

speelkleed met kussen van ‘Bleu et Rose’: Kyann

foto’s: Fotostudio87

ondernemen in poort

Remco van den Braak: de fotograaf
achter de babyfotoshoots
Wonen en werken in Poort
Remco van den Braak groeide op in Almere Stedenwijk. Negen jaar terug begon
hij met het inrichten van zijn studio aan
de Argonweg en toen hij vijf jaar later
de kans zag om in Poort te gaan wonen,
greep hij deze met beide handen aan. “Ik
houd van nieuwbouw en vind het fijn wonen hier. Als ik meer vertier nodig heb, zit
ik zo op de snelweg richting Amsterdam”.

Eigen zaak
De zaak noemde hij ‘Fotostudio87’. “Dat
is niet het huisnummer zoals velen denken, maar 1987 is mijn geboortejaar. Veel
opdrachten komen binnen via de website.
Uiteindelijk zijn mijn foto’s mijn visitekaartje en dit is het medium om ze te laten zien. Daarnaast heb ik in de afgelopen
jaren een aardige vaste klantenkring en
een zakelijk netwerk opgebouwd”.

Fotorolletjes
Als kind kon Remco niet wachten tot de
fotorolletjes ontwikkeld waren en hij de
foto’s kon ophalen in de winkel. “Gelukkig gaat het nu met digitale fotografie een
stuk sneller! Toen ik een jaar of veertien
was, kocht ik mijn eerste digitale camera.
In het begin fotografeerde ik alles wat los
en vast zat. Later ben ik steeds meer de
kant van portretfotografie op gegaan. Ik
heb mezelf alles aangeleerd. Door veel te
oefenen en kritisch naar mijn eigen werk
te kijken kwam ik steeds een stukje verder. En nog leer ik er iedere dag bij”.

Soorten fotoshoots
In de studio verzorgt Remco allerlei verschillende soorten fotoshoots, zoals familieportretten, zwangerschapshoots, zakelijke portretten. “Mijn favoriet is een ‘love
shoot’, waarbij ik de passie en liefde tussen twee mensen kan vastleggen.
Wat ik bijzonder vond om mee te maken, was een ‘glamour shoot’ voor een
heel onzeker meisje. Tijdens de fotoshoot
zag ik haar los komen. Enkele weken later
liet haar moeder via de mail weten dat ze
veel meer zelfvertrouwen had gekregen
en met vriendinnen uit was geweest.
Uiteraard zijn de babyshoots ook speciaal. Het liefst laat ik op de foto’s zien
hoe klein en pril de baby nog is. Op de
grote stoere armen van de vader of juist
de zachte schouders van de moeder”.

Autoverkoper
Toen Remco zijn opleiding tot autoverkoper had afgerond en een jaar aan het werk
was, werd het stil in de autobranche. “Op
dat moment was ik meer bezig met het
plannen van fotoshoots dan met auto’s
verkopen. Toen besloot ik om met fotografie verder te gaan. In het begin werkte
ik part-time bij Apollo. Ik adviseerde daar
klanten over fotocamera’s en maakte heel
veel pasfoto’s. Toen het in mijn eigen studio te druk werd, heb ik ontslag genomen”.

Werkwijze
Voorafgaand aan een fotoshoot, bespreekt
Remco met de klant wat voor foto’s er gemaakt gaan worden. “Welke sfeer vindt
de klant mooi? Waarvoor wordt de foto
gebruikt? Daarna gaan we aan de slag.
De shoot duurt tussen een half uur en drie

kwartier. Ik schiet altijd een flinke variatie aan foto’s, zodat de klant naderhand
kan kiezen welke er mee naar huis gaan.
In de studio werk ik regelmatig samen
met een visagist. Visagie maakt dat de
huid mooi egaal is en extra vorm krijgt.
Het hoeft niet altijd heel zwaar te zijn,
een naturel make-up is ook erg mooi.
Een goed begin is het halve werk. Tijdens de fotoshoot moet het licht goed
staan en probeer ik zoveel mogelijk details al goed te krijgen. Het is als fotograaf de uitdaging om niet alles achteraf
in Photoshop te doen”.
Schermpje
Op vakantie gaat er slechts een klein fototoestel mee. “Afgelopen jaar was ik in
Indonesië. Een prachtig land om foto’s te
maken. Maar als ik veel fotospullen meeneem, kan ik de hele dag wel bezig blijven en kom ik niet tot rust”.
De komst van digitale fotografie en
smartphones met een camera ziet Remco als een positieve ontwikkeling. “Het
is ontzettend leuk dat we tegenwoordig
alles kunnen vastleggen. Waak er alleen
voor dat je niet alleen op zo’n schermpje
kijkt, maar het moment ook echt beleeft”.
Tot slot heeft Remco nog tips voor fotografie. “Ga eens door de knieën, kruip
iets dichterbij of zet een stapje terug.
Door dingen vanuit een ander perspectief te fotograferen krijg je heel andere
foto’s dan je normaal zou maken”.
redactie n
www.fotostudio87.nl
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poortbewoners

sms Poll
Flevoland
Selena
naar 3010

FB: Selena Collin Finalist Miss Teen of Flevoland

De zestienjarige Selena Collin
uit Poort besloot spontaan zich
op te geven voor de casting
van Miss Teen of Flevoland.

Selena Collin finalist van
Miss Teen of Flevoland 2016
“Het was superspannend! Je moest in
een grote zaal in een groepje van vier
naar voren komen in drie outfits – wit,
bikini en casual. In het Engels werd mij
gevraagd welk dier ik zou willen zijn.
Mijn antwoord: een hondje, want dat is
schattig en energiek”.
Net als Selena zelf, die naast haar
Havo fanatiek aan kickboksen doet. Ook
haalde ze haar scooterrijbewijs zodra het
kon, om makkelijk van haar huis in het
Homeruskwartier naar het Oostvaarders
College in Almere Buiten te kunnen rijden. Ze betaalde zelf mee aan de scooter.
Onlangs nam ze afscheid van haar baantje als vakkenvuller bij de Action, om als
caissière te starten bij de Albert Heijn.
Selena is geboren in Venezuela. Haar
vader is Nederlands en haar moeder
heeft een kapsalon in de Homerusmarkt.
“Mijn moeder stimuleert me om zelfstandig te zijn en alle kansen aan te pakken.
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Vraag naar de voorwaarden. Geldig t/m 15 juni 2016.
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Ze geeft me ook styling-adviezen, die
ik natuurlijk graag van haar aanneem.
Onze familie in Venezuela is razend enthousiast over de miss-verkiezing, het
leeft daar nog meer dan hier!”.
Selena werd met vijftien anderen geselecteerd uit 80 deelnemers. Op 16 april
vindt de finale plaats in Urk. “Het is een
bijzondere ervaring. Het leuke is, dat je
niet alleen beoordeeld wordt op je uiterlijk – ik heb bijvoorbeeld geen modellenmaten met mijn 1.67 meter – maar ook
op je algehele uitstraling”.
Tot 15 april kunnen mensen stemmen
via sms. Dit kost g 1,10 en dat geld gaat
naar activiteiten die de finalisten samen
ondernemen. “We zamelen ook geld in
voor goede doelen die we kiezen, zoals
Stichting Haarwensen. Ik zou het heel
leuk vinden om bij de eerste drie te eindigen. Stemmen jullie op mij?”
redactie n

zorgscala

Wijkverpleging Almere Poort
staat klaar voor jong en oud
Thuis medische verzorging nodig? Bijvoorbeeld wondverzorging, hulp bij medicijngebruik, injecties of ogen druppelen?
Bewoners van Almere Poort kunnen dan een beroep doen op de
wijkverpleegkundigen van Zorggroep Almere. Sacha van Mourik,
verpleegkundige in Almere Poort en Literatuurwijk, vertelt
meer over de wijkverpleging in Almere Poort.
Een klein en persoonlijk team
Sacha werkt met veel plezier met negen
collega’s in een klein en hecht team. “Wij
werken met kleinschalige teams en daar
ben ik trots op”, aldus Sacha. “Zo zien
cliënten vaak dezelfde medewerkers en
dat voelt vertrouwd. Persoonlijke zorg
en verbondenheid met de cliënt is voor
ons erg belangrijk. Door Zilveren Kruis/
Achmea zijn wij verkozen tot de top 20%
van beste thuiszorgaanbieders van heel
Nederland. Daar zijn wij natuurlijk heel
erg trots op!”

“Door Zilveren Kruis/Achmea
zijn wij verkozen tot de top 20%
van beste thuiszorgaanbieders
van heel Nederland. Daar zijn wij
Sacha van Mourik, verpleegkundige in
Almere Poort en Literatuurwijk

Voor iedereen
“Wij zijn er voor jong en oud”, geeft
Sacha aan. “Vaak wordt er bij wijkverpleging gedacht aan zorg voor ouderen,
maar wij staan ook klaar voor jongere
klanten. Bijvoorbeeld bij wondverzorging
na een operatie in het ziekenhuis of instructies geven bij medicijngebruik. Wij
bieden onze zorg overdag, in het weekend
en in de avond. Mocht er ’s nachts hulp
nodig zijn, dan kunnen cliënten contact
opnemen met onze collega’s van de ambulante nachtzorg”. Sacha bezoekt ook
cliënten die de diagnose kanker hebben
gekregen en vanuit ziekenhuisopname
weer thuis zijn, dit heet continuïteitsbezoeken. “Ik help mensen bij vragen en
geef praktische adviezen en tips.”

natuurlijk heel erg trots op!”

Vizier

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere Poort
tel. : (036) 545 43 90
gc.vizier@zorggroep-almere.nl
www.gezondheidscentrumvizier.nl
Huisartsen 545 43 70
Mw. J. van Hoek, huisarts
Dhr. W.J. Lubbers, huisarts
Mw. A. van Andel, waarnemend huisarts
Mw. H. Bezuijen, doktersassistente
Mw. N. den Ouden, doktersassistente
Mw. M. Smeenk, doktersassistente
Mw. C. van der Meyden, POH GGZ jeugd
Mw. A. Schade, praktijkonderst. GGZ
Mw. A. Wigboldus, praktijkonderst. GGZ
Mw. A. France, praktijkonderst. somatiek
Mw. L. van der Sman, POH somatiek
Fysiotherapie 545 41 11
Dhr. B. Scholten
Mw. E. Kuijper (kinderfysiotherapeute)
Verloskunde 545 44 40 /
06-543 401 26 (spoed)
www.verloskundealmere.nl
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
545 43 90
Mw. M. Benasskar, jeugd VP
Mw. M. van Bleijswijk, opvoedadviseur
Wijkteam / maatschappelijk werk
via 14036
Bea van de Kraats, Farah Nazir
Apotheek 545 44 10
Mw. I. Matai, apotheker

Almere Poort
Sacha vertelt: “Werken in een nieuw
stadsdeel brengt af en toe ook wat zoekwerk met zich mee. Soms is een straat afgesloten of werkt de tomtom niet. Dan is
het wel even spannend hoe je op tijd bij
de cliënt komt. Maar dat komt altijd goed.
Het aanvragen van onze wijkverpleging
kan via de huisarts en via de transferverpleegkundige van het Flevoziekenhuis.”
Ook zijn we rechtstreeks te benaderen op
telefoonnummer 036-545 46 60.
Meer weten over de wijkverpleging
van Zorggroep Almere in Almere Poort?
Kijk dan op de website:
www.zorggroep-almere.nl/thuiszorg

Overige diensten
•	Hartkliniek Flevoland
www.hartkliniek.com
036-822 22 77
•	Kinderergotherapie Almere
www.kinderergotherapiealmere.nl
036-536 98 81
• Oefentherapie Cesar
www.otc-mariellecoppens.nl		
06-535 852 51
• Tandzorg Op Maat Almere Poort
www.tandzorgopmaat.nl 			
036-539 78 80
• Praktijk voor Podologie Almere 		
06-385 016 57
• Psychologenpraktijk Almere Poort		
06-510 121 20

redactie n
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Voorzieningen in Almere Poort
onderwijs
basisscholen
Cascade
montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-536 99 91
www.montcascade.nl
school@montcascade.nl

voortgezet onderwijs
Het Arte College
kunst en cultuur:
vwo, havo, vmbo tl gl kbl
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
036-767 07 00
www.artecollege.nl
info@artecollege.nl

openbare basisschool
Marco Poloroute 56, 1363 LA
036-767 01 50
www.columbusschool.nl
info@columbusschool.asg-almere.nl

groen: vmbo bl kl gl hgl en mbo
Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
www.groenhorstalmere.nl
info.almere@groenhorst.nl

International School Almere
De Droomspiegel
katholieke basisschool 		
voor daltononderwijs
• De Droomspiegel ‘Marco Polo’
Marco Poloroute 60, 1363 LA
036-540 60 60
• De Droomspiegel ‘Monaco’
Monacostraat 50, 1363 CG
036-540 60 61
info@droomspiegel.nl
www.droomspiegel.nl

De Europaschool
openbare basisschool
Nederlandhof 3, 1363 DC
036-711 28 69
www.europaschool.asg-almere.nl
info@europaschool.asg-almere.nl

De Kleine Wereld
oecumenische basisschool 		
voor daltononderwijs
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-767 02 40
www.de-kleine-wereld.nl
j.koot@de-kleine-wereld.nl

public, English language,
secondary school
Heliumweg 61, 1362 JA
036-760 07 50
www.internationalschoolalmere.nl
info@edu.isalmere.nl

Slowakijehof 1, 1363 BD
036-845 23 00
www.hetbaken.nl
bakenpoort@hetbaken.nl

mbo

• kdv en bso
Zwitserlandstraat 6, 1363 BE
• bso en psz Kiki Keet
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-84 86 826
www.kikinous.nl
info@kikinous.nl

• kdv De Boerderij
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
036-841 95 85
• bso De Hooiberg
Odysseestraat 51, 1363 WR
036-524 73 64
www.kindercentrumalmere.nl
info@kindercentrumalmere.nl

Partou

tijdelijk adres:
Betje Wolffstraat 5, 1321 CN
088-020 54 00
www.groenhorstalmere.nl
info.almere@groenhorst.nl

kdv, bso en psz De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
(020) 398 61 11
www.partou.nl

gastouderopvang
K INDERO P V A N G

BeeKidzzZ... Speelparadijs
Nederlandstraat 86, 1363 DB
036-536 93 92
www.beekidzzz.nl
info@beekidzzz.nl

Child Care
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Kiki Nous

Groenhorst Almere

De Ruimte

WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN
voor deze lijst doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl

Minervasingel 5, 1363 ZJ
036-720 09 70
www.kidsstories.nl
info@kidsstories.nl

KinderCentrumAlmere
Poort, school voor 		
havo en mavo

kdv en bso
basisonderwijs, kinderopvang en
buurtvoorzieningen onder één dak
Nimfenplein 1, 1363 SV
036-767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.nl
info@sterrenschoolderuimte.nl

• Het Vlaggenschip
David Livingstonestraat 121
• IKC De Droomspiegel
Marco Poloroute 60
0320-294 090
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.nl

Kids Stories
Groenhorst Almere

De Columbusschool

GO! Kinderopvang

Cyclopenstraat 14, 1363 TD
036-521 35 55
www.childcare-almere.nl
info@childcare-almere.nl

Frangipani Opvang
Lokistraat 2, 1363 WG
036-841 24 72
www.frangipani-opvang.nl
noreen@frangipani-opvang.nl

Gastouder Het Poortje
Vishnuplantsoen 17, 1363 XD
06-419 755 19
www.gastouderhetpoortje.nl
gobhetpoortje@hotmail.com

Gastouderopvang
Almere Poort
opvang 0-4 jaar en bso 4-13 jaar
Luxemburgstraat 22, 1363 BK
06-361 555 06
www.gastouderopvangalmerepoort.nl
velde68@hotmail.nl

Gastouderopvang
De Kleine Droomwereld
Romulusstraat 4, 1363 ZC
06-252 598 37
patricia_bakker@live.nl
facebook: Dekleinedroomwereld

GO! Kinderopvang 		
Gastouderopvang
persoonlijke opvang kinderen 0-12 j.
0320-294 090
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.nl

Het Kleine Eendje
gastouderopvang 0-12 jaar
Achillesstraat 13, 1363 VM
06-140 420 06
www.het-kleine-eendje.nl
martine@het-kleine-eendje.nl

Taly’s Kindercentrum
gastouderbureau
Neptunussingel 79, 1363 VV
036-525 03 50
www.talyskindercentrum.nl
info@talyskindercentrum.nl

peuterspeelzaal
Kiki Keet
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-84 86 826
www.kikinous.nl
info@kikinous.nl

Peuterspeelzaal
De Kleine Ontdekkers
Monacostraat 50, 1363 CG
Anne: 06-431 053 94
Ellen: 06-136 097 18
info@peuterspeelzaaldekleineontdekkers.nl

Partou
• Peuterspeelzaal Nederlandhof
Nederlandhof 3, 1363 DC
• Peuterspeelzaal Marco Poloroute
Marco Poloroute 56, 1363 LA
• Peuterspeelzaal De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
020-398 61 11
www.partou.nl
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artsen
huisartsen
Gezondheidscentrum Vizier
huisartsen en apotheek
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90
www.zorggroep-almere.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl

specialisten
HartKliniek Flevoland
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
088-500 20 00
www.hartkliniek.com

polikliniek
Flevoziekenhuis Almere Poort

Huisartsenpraktijk Homerus
huisartsen en travel doctor
Odinstraat 1-5, 1363 WL
036-539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl
info@huisartsenpraktijk-homerus.nl

(gevestigd in Poortkliniek)
polikliniek: dermatologie, gynaecologie, kaakchirurgie, neurologie
Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
036-868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl/almerepoort

Kinderergotherapie Almere

Logopedie Flevoland		

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 98 81
www.kinderergotherapiealmere.nl

Poortkliniek, Beneluxlaan 575
036-549 93 27
www.logoflevo.nl, info@logoflevo.nl

psychotherapeuten
Oefentherapie Almere Poort
oefentherapie Mensendieck
Odinstraat 7, 1363 WL
06-364 562 80
www.oefentherapiealmerepoort.nl
info@oefentherapiealmerepoort.nl

Almeerse Psychologenpraktijk

Oefentherapie Cesar

Bijzonder Jij

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-535 852 51
www.otc-mariellecoppens.nl

begeleiding van (ouders van) kinderen met leer- of gedragsproblemen
Europalaan 844, 1363 BM
036-536 93 96
www.bijzonderjij.nl
info@bijzonderjij.nl

Huisartsenpraktijk Medi-Mere
huisartsen en apotheek
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036-532 99 88
www.medi-mere.com
poort@medi-mere.com

dierenartsen
Dierenziekenhuis Almere
Europalaan 836, 1363 BM
036-536 96 00
www.dierenziekenhuisalmere.nl
info@dierenziekenhuisalmere.nl

tandartsen
Dentics
verwijspraktijk voor
kindertandheelkunde
Europalaan 923, 1363 BM
036-760 60 60
www.dentics.nl, info@dentics.nl

Tandzorg Op Maat
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 3, 1363 BG
036-539 78 80
www.tandzorgopmaat.nl
vizier@tandzorgopmaat.nl

O V ERI G E Z OR G
fysiotherapeuten
Art Fysio
Odinstraat 7, 1363 WL
036-536 90 67
www.artfysio.nl, info@artfysio.nl

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-385 016 57

RondOm Podotherapeuten
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
088 -118 05 00
www.podotherapierondom.nl
centrumrondom@podotherapie.nl

Shiatsu Praktijk Poort
Danastraat 12, 1363 WT
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

diëtisten
Fysiotherapie GC Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 92
www.zorggroep-almere.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl

TCAP
Tandheelkundig Centrum
Almere Poort
Homeruslaan 100, 1363 TA
036-536 90 79
www.tcap.nl, info@tcap.nl

Fysiotherapie Medi-Mere

Tandheelkundig Centrum
Poseidon

Massage Almere Poort

Poortkliniek
Beneluxlaan 575, 1363 BJ
036-532 11 22
www.fysiomere.nl, info@fysiomere.nl

Poseidonsingel 45 (Ithaka), 1363 TR
036-741 00 05
www.tcposeidon.nl
info@tcposeidon.nl

fysiotherapie
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu
rina-visser@hotmail.com

Tandmere

erige
overige paramedici

Poortkliniek
Beneluxlaan 575, 1363 BJ
036-2222 333
www.tandmere.nl
info@tandmere.nl

Podologie

Balance Your Weight
Osirispad 99, 1363 XK
06-161 293 97
www.balanceyourweight.nl
info@balanceyourweight.nl

Achillesstraat 70, 1363 VM
036-532 71 89
www.almeersepsychologenpraktijk.nl
info@almeersepsychologenpraktijk.nl

De Caleidoscoop
coaching & therapie t/m 18 jaar
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-203 890 71
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
info@kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl

Jungiaans Atelier
Jungiaans analytische therapie
en boetseerlessen
Poseidonsingel 47 (Ithaka), 1363 TR
06-131 857 16
www.analytischetherapie.nl
miekeschram@xs4all.nl

Psychologenpraktijk
Almere Poort
In gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-510 121 20
www.psymere.nl, praktijk@psymere.nl

coaches
Diëtistenpraktijk Dieet-Balans
Aurorastraat 29, 1363 ZH
036-844 38 72
www.dieet-balans.nl
info@dieet-balans.nl

Diëtistenpraktijk Simpl.Food
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
0320-239 223
www.simplfood.nl, info@simplfood.nl

logopedie

CORE Health Solutions
thought field therapy, tai chi qigong
en massage
Nederlandstraat 87, 1363 DB
06-524 513 67
www.corehealthsolutions.nl

Noweeni Instituut
reiki & persoonlijke ontwikkeling
Odinstraat 30, 1363 WL
06-173 655 44
www.noweeni.nl, info@noweeni.nl

Logopedie.Almere
Bowen Almere
Roald Amundsenstraat 29,1363 KH
036-848 47 90
www.bowenalmere.nl
info@bowenalmere.nl

Abel Tasmanstraat 97, 1363 KB
036-536 96 77 / 06-266 346 51
www.logopediepuntalmere.nl
info@logopediepuntalmere.nl

Phoenix Astrologie

nieuw

Brigantiastraat 31, 1363 XW
06-572 411 95
phoenixastrology.wordpress.com
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verloskundigen
De Eerste Stap Verloskundigen
Poseidonsingel 41, 1363 TR
06-510 094 20
www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundige-almere.nl

Geboortecentrum Medi-Mere
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
06-228 692 60
www.geboortecentrummedi-mere.nl
info@geboortecentrummedi-mere.nl

Massagetherapie Almere

Triade Polenstraat

Varenhout klussen

praktijk voor massagetherapie en Dorn
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-218 935 19
www.massagetherapie.us

zelfstandig en toch begeleid wonen
voor mensen met een beperking
Polenstraat 2-6, 1363 BB
www.triade-flevoland.nl
info@triade-flevoland.nl

schilderwerken en overige klussen
Poseidonsingel 56 H, 1363 TR
06-527 526 01
www.varenhoutklussen.nl

Nathalie Jansen

Shehnaaz Massage
Verloskundigenpraktijk Poort
• Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
• Huisartsenpraktijk Homerus
Odinstraat 1-5, 1363 WL
06-515 934 38
verloskunde.almerepoort@
zorggroep-almere.nl

kraamverzorging
Karin Kraamt
zelfstandig kraamverzorgster
06-571 293 11
www.karinkraamt.nl
info@karinkraamt.nl

consultatiebureau

Wilmar Maatwerk

helingtherapie, massage en ontsp.
Lokistraat 30, 1363 WG
06-133 986 70
www.praktijknathaliejansen.nl
praktijknathaliejansen@gmail.com
nieuw

massage voor vrouwen
Brigantiastraat 31, 1363 XW
06-572 411 95
shehnaazmassage.wordpress.com
shehnaaz.era@gmail.com

Siam
royal thai massage
Oostenrijkstraat 45, 1363 CB
036-848 99 78
www.siam-almere.nl
info@siam-almere.nl

facial, manicure, pedicure, massage
Homerusmarkt (boven)
Alseïdenstraat 20, 1363 SR
06-430 642 71
Facebook: Winny & Welzijn

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90

WONEN
woonvormen

zwangerschapscursus
Calipso
zwangerschapsyoga
Bij Zen Company, Europalaan 848
www.cherriespeople.nl
info@cherriespeople.nl

Zwanger & Bevallen
Minervasingel 5, 1363 ZJ
06-364 562 80
www.zwangerschapscursus
almerepoort.nl

massage en healing

woongroep voor jongvolwassenen
met een verstandelijke beperking
Lancelotstraat 9, 1363 WN
www.woongroepcalipso.nl
info@woongroepcalipso.nl

InteraktContour
Woonlocatie Het Kwartier
woonlocatie voor mensen met hersenletsel of een lichamelijke beperking
Nederlandstraat 40, 1363 DB
tel. 036-536 93 90
www.interaktcontour.nl
kwartier@interaktcontour.nl
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makelaar

schuifdeuren en (inloop-)kasten op
maat, systeemwanden en -plafonds
Argonweg 59, 1362 AC (op afspraak)
06-520 048 82
www.wilmarmaatwerk.nl
wilmarmaatwerk@gmail.com

auto

leukehuizen.nl

Autoschade Service Almere

Poseidonsingel 40 (Ithaka), 1363 TR
06-412 464 05
www.leukehuizen.nl
info@leukehuizen.nl

Xenonstraat 11, 1362 GD
036-533 46 26
www.asngroep.nl, almere@asnmail.nl

BOB Autowas Katernstraat
Rietveld Makelaardij o.g.
Hadesstraat 14, 1363 TK
www.rietveld.biz
info@rietveld.biz

bouwen
Bouwkundig Advies Buro
Pomonastraat 1, 1363 ZP
06-533 576 92
www.babalmere.nl
info@babalmere.nl

Maerlant Bouw
Hadesstraat 6, 1363 TK
036-525 06 64 / 06-301 579 32
www.maerlantbouw.nl
info@maerlantbouw.nl

Santman van Staaden
architecten, bouwvoorbereiding
Apollostraat 24, 1363 TJ
036-535 70 10
www.santmanvanstaaden.nl
info@santman.nl

Voordeel Architect
Juventastraat 8, 1363 ZR
036-84 111 39 / 06-44 55 24 16
www.voordeelarchitect.nl
info@voordeelarchitect.nl

keuken en klussen

Massage Almere Poort
ontspannende en sportmassage,
reiki en Helende Reis
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu
rina-visser@hotmail.com

Stichting Josia – woongemeenschap,
opvang jongeren, wijkcentrum
Merlijnplantsoen 17 & 19, 1363 WS
www.poorthuisalmere.nl
info@poorthuisalmere.nl

Katernstraat 41, 1321 NC
www.bobautowas.nl
info@bobautowas.nl

Garage/APK-Station Almere Poort
Winny & Welzijn

Jeugdgezondheidszorg

Cherries People

Het Poorthuis

Stichting WoonMere
kleinschalige woongroep voor
jongeren met een beperking
Nederlandstraat 2, 1363 DB
036-524 97 00
www.woonmere.nl
info@woonmere.nl

Philippo Almere
webwinkel en showroom voor
keukens en keukenapparatuur
Xenonstraat 78, 1362 GG
036-536 65 36
www.inbouw-philippo.nl
info@inbouw-philippo.nl

Argonweg 11, 1362 AA
036-546 55 28
www.garage-almerepoort.nl
info@garage-almerepoort.nl

Pro+ Autoservice
Katernstraat 41B, 1321 NC
036-525 87 76
www.proplusauto.nl
info@proplusauto.nl

religieus
Ahmadiyya Gemeenschap
06-192 274 76
www.alislam.org, www.islamnu.nl
azharnaeem@hotmail.com
moskee: Heliumweg, Almere Poort
(in aanbouw)

Hindoestaans Cultureel 		
Centrum ‘Shiv Mandir’
Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam
06-111 586 28
www.kaylaash.com
info@kaylaash.com
Trojestraat, 1363 VL (in aanbouw)

De Schaapspoort
www.deschaapspoortalmere.nl
wijkpastoor Mark Zeldenrust
mark@dewegwijzer-almere.nl
bijeenkomsten zondag 16:00 uur
Merlijnplantsoen 17, 1363 WS

voorzieningen in almere poort

De Schone Poort

Hairstudio Downtown

Protestantse bezinningsplek
Hermesstraat 7, 1363 TP
036-536 96 48, 06-451 823 16
www.deschonepoort.nl
info@deschonepoort.nl
maandelijks kerkcafé Rijdende Kerk

Minervasingel 31, 1363 ZJ
06-144 294 82

Vrije Evangelische Gemeente
‘De Veilige Haven’
036-523 56 68
www.deveiligehaven-almere.nl
y.oosterhoff@kpnmail.nl
samenkomsten: Groenhorst Almere,
Heliumweg 1, 1362 JA

Water of Life Ministries
036-880 18 13, 06-294 072 69
www.wateroflifeministries.nl
info@wateroflifeministries.nl
samenkomsten: Groenhorst Almere,
Heliumweg 1, 1362 JA

Jenny’s Studio
Homerusmarkt (boven)
Alseïdenstraat 20, 1363 SR
06-200 096 81
www.jennysstudio.nl
info@jennysstudio.nl

La Belle
hairstyling voor dames en kinderen
Balderstraat 19, 1363 WH
036-848 55 50
06-426 103 54
www.labellehairstyling-visagiepoort.nl

kapsalon

mobiele kapster aan huis
06-461 113 04

Europalaan 842, 1363 BM
036-841 64 97
www.medelyshaarmode.nl
info@medelyshaarmode.nl

AR Haar- & Nagelzorg

She Ross Hair & Beautysalon

Argonweg 27, 1362 AA
06-212 107 35, ans@tmsschrijver.nl

Europalaan 921, 1363 BM
036-841 90 92
www.hair-beautysalon.nl
info@hair-beautysalon.nl

Kapsalon Betty Boop
Poseidonsingel 39 (Ithaka), 1363 TR
036-536 99 89
www.kapsalonbettyboop.com

Brain Wash
Europalaan 804, 1363 BM
www.brainwash-kappers.nl

Venus
kapsalon en uiterlijke verzorging
James Cookroute 52, 1363 KG
036-534 44 79
www.kapsalon-venus.blogspot.nl

Viable Hair & Skin
Conchita de Kapperszaak

Beauty | 81
Jan Maystraat 19, 1363 LK
06-113 634 72
www.beauty81.nl, info@beauty81.nl

Poseidonsingel 43 (Ithaka), 1363 TR
036-841 89 42
www.beauty-trend.nl
info@beauty-trend.nl

Schoonheidssalon Belle

beautysalon en kapperszaak
Henry Hudsonstr. 7, 1363 LJ
06-857 213 39 / 06-419 588 47
www.chi-fame.nl, info@chi-fame.nl

Aikidojo Poort
Nimfenplein 1, 1363 SV
06-449 549 49
www.aikidojopoort.nl
info@aikidojopoort.nl

Dembè Beauty Salon
Lokistraat 52, 1363 WG
06-573 618 38
www.dembe-beautysalon.nl
Info@dembe-beautysalon.nl

Volleybalclub Allvo
Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
036-545 84 58
www.allvo.nl, info@allvo.eu

Derma Quality
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-392 071 54
www.dermaquality-huidtherapie.nl
info@dermaquality-huidtherapie.nl

Basketbalver. Almere Pioneers
Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
www.almerepioneers.nl
info@almerepioneers.nl

Lusem Afslankstudio
Europalaan 913, 1363 BM
036-536 90 30
www.lusem.nl, info@lusem.nl

V-Style

Katernstraat 33G, 1321 NC
06-417 789 01

Hadesstraat 14, 1363 TK
06-216 947 06, info@v-style.nl

Salon Homerus

Roald Amundsenstraat 170, 1363 KH
036-536 99 20
www.hairlinesbysandra.nl
info@hairlinesbysandra.nl

V RIJE T IJD
sport

CY-Style Hair & Beauty

Hairlines by Sandra

zonnestudio, infrarood c., kapsalon
Europalaan 826, 1363 BM
036-841 42 50
www.zonnestudiosunsitive.nl
info@zonnestudiosunsitive.nl

ChiFame Bio Skin and Beauty

Marco Poloroute 14, 1363 LA
06-551 640 47
www.reflections.nu
info@reflections.nu

036-525 21 25, 06-152 521 68
www.frontr.nl

Zonnestudio Sunsitive Almere

Marsstraat 84, 1363 VS
06-537 724 34
www.bellesalon.nl, info@bellesalon.nl
Facebook.com/salonbellealmere

Europalaan 911, 1363 BM
036-841 14 44
www.conchitadekapperszaak.nl

manicure en pedicure

Europalaan 848, 1363 BM
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

zonnestudio

Beneluxlaan 612, 1363 BJ
036-737 04 19
www.salonviable.nl
info@salonviable.nl

Front Row
Hermesstraat 2, 1363 TP

Zen Company

Beauty Trend Skin Solution

Kapsalon La Sherise

Medely’s Haarmode

verzorging

schoonheidssalon

Reflections Beauty Treatments

Homeruslaan 27, 1363 TA
06-528 839 68
www.salonhomerus.nl

Pedi-Kuur Praktijk Rose
Poseidonsingel 38 (Ithaka), 1363 TR
036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl
info@pedi-kuur-rose.nl

Van Top tot Teen

Rose Nails

Viable Hair & Skin

Europalaan 814, 1363 BM
06-450 566 12 / www.rosenails.nl

Beneluxlaan 612, 1363 BJ
036-737 04 19, www.salonviable.nl
info@salonviable.nl

Europalaan 821, 1363 BM
06-141 85 07
www.schoonheidssalon-almere.nl

Beach Playground
Strandbad DUIN

nieuw

p/a IJmeerdijk 4, 1361 AC
036-536 91 51
www.facebook.com/strandbadduin
info@strandbadduin.nl

Arno Splinter
Peuter- en kleutervoetbal
Europazaal, Nederlandstraat 84
06-509 196 80, www.arnosplinter.nl
info@arnosplinter.nl

Buurtsportcoaches Poort
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
06-427 419 84 / 06-218 365 49
www.playgroundpoort.nl
playgroundpoort@deschoor.nl

Flex-fit
fitness, groepslessen en spinning
Argonweg 140, 1362 AD
036-525 88 10
www.flex-fit.nl, info@flex-fit.nl
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voorzieningen in almere poort
nieuw

hart for her Almere

United Dance Almere

Scouting Novo Mundo i.o.

Freyjaplantsoen 1, 1363 WB
036-737 01 40, www.hartforher.nl
anneliessteinmeier@hartforher.nl

Monacostraat 50, 1363 CG
www.uniteddancealmere.nl
info@uniteddancealmere.nl

www.scoutingnovomundo.nl
scoutingnovomundo@gmail.com

bibliotheek
Karatever. Kyokushin Almere
lessen in sportzaal bc Amerika
06-418 972 66
www.kyokushin-almere.weebly.com

nieuw

Krav Maga Training Center
Tactical-Defense

Kanokay

lessen o.a. in sportzaal bc Amerika
www.tactical-defense.nl
info.tacticaldefense@gmail.com
06-247 858 12 / 06-370 102 41

verhuur kano’s en kajaks, kajakfitness
Strandbad Duin, IJmeerdijk 4
036-537 53 23 / 06-513 755 82
kanokay036@gmail.com

Maziar Taekwondo

Marina Muiderzand

taekwondo lessen in bc Amerika
06-843 995 24
maziartaekwondo.blogspot.com

haven met uitgebreide faciliteiten
IJmeerdijk 4 ,1361 AA
036-536 91 51
www.marinamuiderzand.nl
info@marinamuiderzand.nl

Reflections Beauty Treatments
yoga in bc Amerika en De Ruimte
06-551 640 47, info@reflections.nu
www.reflections.nu

The Fighter’s Firm
kickbokslessen in bc Amerika
06-136 671 71 / 06-374 382 17
www.thefightersfirm.nl
info@thefightersfirm.nl

YDS
bootcamp, personal training en meer
06-343 733 24
www.ydsports.nl, info@ydsports.nl
www.facebook.com/YDSports

Zen Company
fit yoga / pilates & personal training
Europalaan 848, 1363 BM
06-526 257 33, info@zencompany.nl
www.zencompany.nl

dansen

Europalaan 840, 1363 BM
036-760 19 19
www.thomasadvocaten.nl
info@thomasadvocaten.nl

de nieuwe bibliotheek
studentenzeilvereniging
www.facebook.com/aszvaerides

Optisport Almere Poort

nieuw

Sportcomplex Olympiakwartier
Pierre de Coubertinplein 6, 1362 LB
www.optisport.nl/almerepoort
almerepoort@optisport.nl

servicepunt Almere Poort
Viplounge, Oostenrijkstraat 2
036-548 60 00
www.denieuwebibliotheek.nl

arbeidsrecht

educatief

ARvisie | Business Partner
in Arbeidsrecht

Atelier de Verwondering
creatieve en kunstzinnige vorming
Abel Tasmanstraat 37, 1363 KB
036-533 00 95
www.atelierdeverwondering.nl

Bekker Audio Productions:
Gitaarles in Almere Poort
06-154 335 89
www.gitaarlesinalmerepoort.nl

Flevomuziekschool
Europalaan 933, 1363 CG
036-525 41 34
www.flevomuziekschool.nl
info@flevomuziekschool.nl

nieuw

Regatta Center Muiderzand
jeugdzeilsport
IJmeerdijk 4,1361 AA
www.regattacentermuiderzand.nl

Sail Today
catamaranzeilschool
IJmeerdijk 20, 1361 AA
036-53 696 27
www.sail-today.nl, info@sail-today.nl

Stichting Sloeproeien Almere
trainingen bij Marina Muiderzand
www.sloeproeienalmere.nl

recreatie

Amy’s Dans Studio

Buurtcentrum Amerika

hiphop/streetdance en selectie
in de Viplounge, Oostenrijkstraat 2
06-243 655 38
amysdansstudio@gmail.com

De Schoor, welzijnswerk Almere
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB
036-536 92 48, amerika@deschoor.nl
www.deschoor.nl

Dansstudio Roxanne

Buurtcentrum De Ruimte

danslessen voor kinderen bc Amerika
www.dansstudioroxanne.nl
info@dansstudioroxanne.nl

De Schoor, welzijnswerk Almere
Nimfenplein 1, 1363 SV
036-767 16 88
buurtcentrumderuimte@deschoor.nl

Het Klokhuis
Dettifosspad 7, 1363 BZ
036-547 50 50
www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl

De Uitvindschuur
creatieve doe-het-zelf elektronicaprojecten voor school en thuis
www.uitvindschuur.nl
info@uitvindschuur.nl

feest
Party Coach Altia
Homerusmarkt (boven)
Alseïdenstraat 20, 1363 SR
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl

Star for a Moment
Argonweg 31, 1362 AB
036-525 99 06
www.starforamoment.nl
info@starforamoment.nl

kunst

Stichting Hamaara
o.a. Bollywood-dansen in De Ruimte
06-451 44 451
www.hamaara.nl, info@hamaara.nl
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advocaten
Thomas Advocaten

watersport
A.S.Z.V. Aerides

diensten

Buurtcentrum Viplounge

Kunsthal ABW&W

De Schoor, welzijnswerk Almere
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
036-767 07 99
www.viploungealmere.nl
steenbergen@deschoor.nl

Europalaan 925-927, 1363 BM
06-514 317 40, FB: KunsthalABWW

Hebatstraat 8, 1363 RD
06-212 167 69
www.arvisie.nl, s.kroeke@arvisie.nl

belastingen
Taxsupport
Neptunussingel 76, 1363 VV
036-536 94 90, info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl

bewindvoering

Vaneveld Bewindvoering
Homerusstraat 1, 1322 SZ
085-401 81 61
www.vaneveldbewindvoering.nl
info@vaneveldbewindvoering.nl

mediation
Mend-it mediation
gratis scheidingsspreekuur
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-537 736 18, www.mend-it.nl

textiel
A & N Fashion kledingreparatie
Europalaan 907, 1363 BM

Poort’s Kledingreparatie
ook stomerij, schoenmakerij,
gordijnen, meubels stofferen
Poseidonsingel 42, 1363 TR
036-785 22 94
nieuw

Rosa’s Fashion
kledingreparatie en stomerij-services
Homerusmarkt, beneden, parkzijde
06-373 527 62
FB: Rosa’s Fashion Almere

Strijkcentrale
Beneluxlaan 755, 1363 BJ
06-197 492 84
www.almerestrijkcentrale.nl

voorzieningen in almere poort

media
communicatie & teksten

De Communicatie
communicatie, tekst, vertalingen
Oostenrijkstraat 31, 1363 CB
036-844 89 58 / 06-526 620 10
www.decommunicatie.nl
info@decommunicatie.nl

computer service
Computerdoc
Argonweg 75, 1362 AD
036-711 10 11
www.computerdoc.nl
Computer Service Thuis
Venusstraat 19, 1363 VN
036-744 02 23 / 06-557 085 95
www.computerservicethuis.nl

w i j kt e am

winkels
food

Wijkteam Almere Poort
tel. 14036, info@almere.nl
wijkteams.almere.nl/wijkteams/poort

Anita Neve Fotografie
Studio: Europalaan 927, 1363 BM
06-55 86 39 25, hallo@anitaneve.nl
www.anitaneve.nl

Dick Kikstra Photography
Hermesstraat 16, 1363 TP
036-525 29 60 / 06-222 417 22
www.dickkikstra.nl
info@dickkikstra.nl

Fotostudio 87
Argonweg 22, 1362 AA
036-303 00 16, info@fotostudio87.nl
www.fotostudio87.nl

Jonne Kingma Fotografie
all-round freelance fotograaf
06-510 288 96, hallo@jonnekingma.eu
www.jonnekingma.eu

grafische vormgeving
Breed in Vorm
ontwerp - druk & sign - web
Hongarijehof 35 (op afspraak)
06-255 84 054, info@breedinvorm.nl
www.breedinvorm.nl

Mon Cherique ontwerpbureau
Poseidonsingel 34, 1363 TR
06-275 528 80, info@moncherique.nl
www.moncherique.nl

Weppa
jouw website – mooi, snel & voordelig
Abel Tasmanstraat 5, 1363 KB
036-536 97 75
nieuw
www.weppa.nl

A&A Supermarkt

Animere
nieuw

Japanse winkel en workshops
Europalaan 824, 1363 BM
06-431 858 96
www.animere.nl

Inloopspreekuren:

Duitslandstraat 85, 1363 BG
info@aasupermarkt.nl

• dinsdag 11.30-12.30 uur
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG

Albert Heijn

Bike Care Plus Fietsenwinkel

Hongarijeplaats 2, 1363 CA
036-536 99 80
www.ahalmerepoort.nl

verkoop en reparatie
Argonweg 76, 1362 AD
036-536 69 33
www.bikecareplus.nl

• donderdag 11.30-12.30 uur
Sterrenschool ‘de Ruimte’
Nimfenplein 1, 1363 SV

nieuw

Poort-Doet
Spreekuur activiteiten en
vrijwilligerswerk:
• dinsdag 14.30-15.30 uur
Servicepoint de nieuwe bibliotheek
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB

Opvoeding

fotografie

diversen

Opvoed-adviseur Mirjam van
Bleijswijk beantwoordt vragen over
opvoeding kinderen 0-19 jaar:
• donderdag 8.30-9.30 uur
Sterrenschool ‘de Ruimte’
Nimfenplein 1, 1363 SV

Eerste Hulp bij Administratie
• donderdag van 11.30-12.30 uur
De Sterrenschool ‘de Ruimte’
Nimfenplein 1, 1363 SV

Maatschappelijk Werk
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90

gemeente
Buurtpreventie Almere Poort
info en aanmelden:
buurtprevpoort@gmail.com

Digitale nieuwsbrief
Aanmelden digitale nieuwsbrief:
www.almere-poort.nl/nieuwsbrief

Gebiedskantoor Almere Poort
Homerusmarkt, Najadenstraat 3-5
tel. 14036, dstobbe@almere.nl

Informatiepunt 			
Bouwen en Wonen
Homerusmarkt, Najadenstraat 3-5
open en bereikbaar: dinsdag,
woensdag en zaterdag 12-16 uur
036 - 548 45 90
almerepoort@almere.nl

Bakkerij Aslisu
Poseidonsingel 48 (Ithaka), 1363 TR
06-481 66 999

Dio Drogisterij Zwanenkamp

Poseidonsingel 37 (Ithaka), 1363 TR

Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-737 00 11
www.diodrogist.nl
info@drogisterijzwanenkamp.nl

SweetUnique

www.gaafspeelgoed.nl

Trojestraat 39, 1363 VL
06-317 902 73
www.sweetunique.nl

webshop in speelgoed, afhalen
in Poort mogelijk op afspraak
(06) 374 708 71
info@gaafspeelgoed.nl

Seven exotische supermarkt

Toko Almere Poort
Europalaan 907, 1363 BM
036-525 03 24

mode

Gamma Almere Poort
Editiestraat 20, 1321 NG
036-536 66 55
www.gamma.com

Biggymanskleding

HIP Lifestyle for kids

herenkleding van 2XL t/m 14XL
Europalaan 935, 1363 BM
036-841 03 10 / 06-248 285 15
www.biggymanskleding.nl
info@biggymanskleding.nl

babyspeciaalzaak
Europalaan 915, 1363 BM
06-414 656 64

Jeniffersbloemen

Neonweg 172, 1326 AE
www.laloods.nl, info@laloods.nl

Europalaan 818, 1363 BM
036-844 48 44
www.jeniffersbloemen.nl
info@jeniffersbloemen.nl

Livas-Fashion

Leuk van Lieke

Europalaan 801, 1363 BM
036-84 85 313
www.livas-fashion.nl
info@livas-fashion.nl
Facebook: Livas Fashion

leuke cadeautjes, met actiecode
AlmerePoort gratis bezorging Poort
www.leukvanlieke.nl

LaLoods

Monsters Kidswear
Europalaan 917, 1363 BM
036-524 68 44
Facebook: monsterskidswear

SuitDefine
leverancier voor maatpakken
op afspraak te bezoeken in Poort
06-300 608 38
www.suitdefine.com
advisor@suitdefine.com

De Plint
werk- en leercentrum met winkel
Europalaan 830, 1363 BM
036-536 93 90

Wisse Sport & Lifestyle
Europalaan 931, 1363 BM
036-536 94 01
www.janwissetweewielers.nl

WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN
voor deze lijst doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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h o m e r u s ma r kt
adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

H ORE C A

Mama’s Soephuis
eten en drinken, afhalen, catering
Alseïdenstraat 20-33
06-162 611 91
www.mamassoephuis.com

Artesjok

Ludwiene
nieuw

food & drinks voor groot en klein
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB

Blesi
tropical drinks & food
06-400 020 88
info@blesi.nl

C’estbon Almere
speciaalzaak voor verse noten,
chocolade, zuidvruchten en meer
06-499 705 29
www.cestbon.nl
Facebook: C’estbon Almere

Mini Supermarkt Poort

De Broodjesbar

groente, fruit en halal vlees, kip en
doksi, verhuur en verzorgen van bbq
036-524 74 16 / 06-551 947 17
minisupermarktpoort@gmail.com
facebook: minisupermarktpoort

Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 95 10
www.broodjesbar-almere.nl

Ons Bibi
dameskleding
06-124 817 39
onsbibi@outlook.com

Edhelmund
healthcare, research & consultancy
06-177 035 45
www.edhelmund.com
info@edhelmund.com

Jenny’s Studio
06-200 096 81
www.jennysstudio.nl
info@jennysstudio.nl

Jenny’s Tabaks & Gemakswinkel
06-241 820 52
vivantjennys@hotmail.com

Party Coach Altia
decoratie, trouw- en
verjaardagsfeest, babyshower
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl
partycoachaltia@hotmail.com

KaaZZaak
binnen- en buitenlandse kazen
en wijnen
06-498 094 09
www.kaazzaak.nl
info@kaazzaak.nl

kralen, sieraden en wol
Let op: verhuisd naar
Glinkastraat 183, 1323 RH Almere
(naast Winkelcentrum Muziekwijk)
06-136 296 53
www.riasstyle.nl, contact@riasstyle.nl

Cafetaria Juma
Slowakijeplaats 1, 1363 BC
06-557 319 02
www.cafetariajuma.nl

Chiang Mai 2Go Thai Food
Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
036-841 61 94
www.chiangmai2go.nl

Grandfetaria
Najadenstraat 8, 1363 ST
036-848 12 34
www.grandfetaria.nl
info@grandfetaria.nl

HarborHouse
Rosa’s Fashion
kledingreparatie en stomerij-services
06-373 527 62
w
FB: Rosa’s Fashion Almere nieu

Marinaweg 4, 1361 AC
036-536 90 61
www.harbor-house.nl
info@harbor-house.nl

Snack Corner Homerus

Heilig Boontje Espressobar

Nederlandse en Surinaamse snacks,
lunch bezorgen op bestelling
06-848 748 84

Beneluxlaan 614, 1363 BJ
06-246 758 56 / 06-551 784 58
www.heiligboontje.com
info@heiligboontje.com

K&D Coffee

Tele-Fix Solutions

IJssalon: Italiaans ijs en koffie
Alseïdenstraat 20-4 en 20-10
06-863 712 62

telecom reparatie en accessoires
06-199 595 40
www.dynarepair.nl
info@dynarepair.nl

Lunchtijd
afhalen belegde broodjes, tosti’s,
panini’s, koffie, thee en meer,
op bestelling lunches en catering
06-416 012 38
(vers brood bestellen via whatsapp)
www.lunchtijdalmere.nl
linda@lunchtijdalmere.nl

Europalaan 800-802, 1363 BM
036-841 73 09
www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

Ria’s Style

Jessie’s Fashion
damestassen
06-492 433 76

Cafetaria De Heerlijkheid

Hikari
sushi, afhaal
Slowakijeplaats 2, 1363 BC
036-841 31 83
www.sushi-hikari.nl

Winny & Welzijn
facial, manicure, pedicure, massage
06-430 642 71
Facebook: Winny & Welzijn

IJspressi
ijsbereiding en 40 soorten vers ijs
Europalaan 812, 1363 BM
nieuw
06-163 876 26
www.ijspressi.nl
contact@ijspressi.nl

Jawa City
WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN
voor deze lijst doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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• Thorstraat 4 (Ithaka), 1363 WM
• Europalaan 838, 1363 BM
nieuw
036-841 85 07
www.jawacity.nl

nieuw

Surinaamse BBQ
Thorstraat 3 (Ithaka), 1363 WM

Ottoman Taste
Europalaan 832, 1363 BM
036-536 94 69
www.ottomantaste.nl

Poortdok
IJmeerdijk 1a, 1309 BA
036-536 99 59
www.poortdok.nl, info@poortdok.nl

Poort’s Eethuis
Thorstraat 2, 1363 WM
036-750 51 15
www.eethuispoorts-almere.nl

Sail Today – Beachclub
IJmeerdijk 20, 1361 AA
036-53 696 27
www.sail-today.nl, info@sail-today.nl

Saporito
ma-vr 6:00-9:00 uur en catering
Winterspelenplein, station Poort
036-844 41 00
www.saporito-broodjes.nl

Suri-Java
Xenonstraat 90, 1363 GH
036-549 84 80
www.suri-java.nl, info@suri-java.nl

SweetUnique
take-away en catering
Trojestraat 39, 1363 VL
036-848 96 42
www.sweetunique.nl
info@sweetunique.nl

Taj Mahal
Indiase specialiteiten restaurant
Duitslandstraat 1A, 1363 BG
036-536 94 34
www.tajmahalindiaas.nl

Warung Mere
snackbar Javaans Surinaams		
Europalaan 822, 1363 BM
036-536 92 78

Yamas Delivery
Grieks afhaal en bezorging
Xenonstraat 88, 1362 GH
036-535 02 69
www.yamasdelivery.nl

Z org S C A L A

Dagboek van een huisarts
Beneluxlaan 573-579
1363 BJ Almere Poort

Tel: 036 - 532 99 88
www.poortkliniek.com

Huisartsenpraktijk Medi-Mere

036 - 532 99 88

Sharda Das, huisarts
Bart Elsen, huisarts
Ineke Bergstein, praktijkverpleegkundige
Rita Jepsen, praktijkondersteuner GGZ
Annabelle Wit, POH - GGZ jeugd
Manouk de Haan, doktersassistente
Yvette Gunning, doktersassistente

Apotheek Medi-Mere

ten door virussen.

036 - 522 99 91

Bert Kockelbergh, apotheker

Tandarts Tandmere

036 - 222 23 33

Amir Aghagalal, tandarts
Prija Soechit, tandarts
Irfan Abas, tandarts-implantoloog
Dashne Abdullah, mondhygiëniste
Aurora en Daisy, tandartsassistenten
Rianne van Vlastuin, praktijkmanager

Fysiotherapie Medi-Mere

036 - 532 11 22

Remco de Winter, fysiotherapeut
Amanda Waltmann, fysiotherapeut
Jeannette Kunnen, bekken fysiotherapeut

Diëtisten Simpl. Food

0320 - 23 92 23

Eline Binkhorst, diëtist
Jantina Nguyen-de Groot, diëtist
Marije Buiter, diëtist

Logopedie Flevoland

036 - 549 93 27

Barbara Richmond-van Olffen, logopedist
Inge Smeele, logopedist
Janina Köneke, (preverbaal-) logopedist
Vanessa van Aurich, logopedist

Verloskunde

06 - 228 692 60

Geboortecentrum Medi-Mere

RondOm Podotherapeuten

088 - 11 80 500

www.podotherapierondom.nl

Scheidingsbegeleiding Mend-it

06 - 537 736 18

Mandy van den Breemer, scheidingsconsulente

Esthetische Kliniek Medi-Mooi

036 - 310 07 00

Sharda Das, huisarts en cosmetisch arts

Huidtherapie Derma Quality

06 - 392 071 54

Funda Petek, huidtherapeute

Kinderpraktijk De Caleidoscoop

06 - 363 066 86

Suzanne Bakermans
Marja Barth

Hanssen Footcare

023 - 531 92 75

Michel Lever, orthopedisch schoentechnicus

Imre Zorg

020 - 616 80 00

Thuiszorgorganisatie

Prikpost voor Almere Poort

036 - 532 99 88

Medi-Lab

Flevoziekenhuis

“Het heerst hè”, is een veelgehoorde uitspraak tijdens consulten deze dagen. “Er heerst van
alles”, luidt meestal mijn antwoord. Vanaf september – als de
scholen weer beginnen – tot en
met maart melden veel mensen
zich op het spreekuur met klach-

036 - 868 88 88

Diverse specialisten

Zorg van de toekomst: Poortkliniek
Persoonlijke vertrouwde zorg en intensieve samenwerking tussen huisarts, apotheker en medisch specialisten. Wij nodigen je
van harte uit ons prachtige pand te bezoeken en kennis te maken
met het gehele team van Poortkliniek aan de Beneluxlaan 573.

Persoonlijker kunnen we het niet maken!

Sinds de eerste week van 2016 heerst er een griepepidemie in Nederland. We spreken hiervan als er bij
51 of meer mensen per 100.000 inwoners griep wordt
vastgesteld.
Welke klachten een griepvirus geeft, wordt met name
bepaald door de aanwezigheid van twee typen eiwit,
hemagglutinine (H) en neuraminidase (N).
Bijvoorbeeld het vogelgriepvirus uit Azië (2005) betrof subtype H5N1. De Mexicaanse griep uit 2009 bestond uit een aantal stammen met type H1N1. Ook dit
jaar wordt het merendeel van de griepgevallen veroorzaakt door een H1N1 subtype.
Elk jaar maakt de griep veel mensen ziek. Dit jaar valt
op dat er veel maag-darmklachten optreden en dat het
ziek zijn niet met een paar dagen voorbij is. In principe is de griep niet gevaarlijk. Voor bepaalde groepen
mensen is het wel gevaarlijker, bijvoorbeeld ouderen;
zij komen dan ook in aanmerking voor de griepvaccinatie.
De belangrijkste complicatie van de griep is een longontsteking. Bij Medi-Mere proberen we onderscheid
te maken tussen luchtweginfecties door de griep (of
andere virussen) en (bacteriële) luchtweginfecties
door het bepalen van het CRP (C-reactive proteïne).
De uitslag is binnen vijf minuten bekend middels een
vingerprik en kan het onnodig voorschrijven van antibiotica voorkomen.
Antibiotica helpen namelijk niet tegen virussen! We
schrijven liever niet te veel antibiotica voor wegens
bijwerkingen en het feit dat bacteriën dan ongevoelig
– resistent – kunnen worden voor antibiotica.
Het TNO heeft berekend dat elke dag dat een werknemer thuis zit 223 euro kost. Het totale ziekteverzuim
in Nederland door de griep kost zo’n 928 miljoen euro!
Dat virussen veel invloed hebben, blijkt ook wel uit de
uitbraak van het Zika-virus in Brazilië en de gevolgen
daarvan voor zwangeren en ongeboren kinderen.
Ik zeg resumerend: op naar de lente (zonder muggen)!
Bart Elsen, huisarts n
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