
kijk gauw 

voorin voor 

24 leuke 

coupons!
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WWW.VINCENTSHEPPARD.COM

Bij aankoop van 5 identieke stoelen,
krijgt u de zesde gratis!

Aanbod geldig van 14 mei tot en met 12 juni 2016*

AAN TAFEL MET VINCENT SHEPPARD

*actie niet geldig op promoprijzen

WWW.VINCENTSHEPPARD.COM

Bij aankoop van 5 identieke stoelen,
krijgt u de zesde gratis!

Aanbod geldig van 14 mei tot en met 12 juni 2016*

AAN TAFEL MET VINCENT SHEPPARD

*actie niet geldig op promoprijzen

WWW.VINCENTSHEPPARD.COM

Bij aankoop van 5 identieke stoelen,
krijgt u de zesde gratis!

Aanbod geldig van 14 mei tot en met 12 juni 2016*

AAN TAFEL MET VINCENT SHEPPARD

*actie niet geldig op promoprijzen

 6 I  Jeniffersbloemen viert deze 

   zomer vijf jaar succes in Poort

 9 I  Cafetaria De Heerlijkheid 

   viert 5-jarig jubileum

 10 I  Sámenwerken aan de 

   ontwikkeling van kinderen

 11  I  Nieuws van basisscholen in Poort

 12 I   Onderwijs en opvang komen sa-

men in de 3+ groep van De Ruimte

 13 I  Huisartsenpraktijk Homerus 

   bouwt aan grotere locatie in 

   Homeruskwartier Centrum

 15 I  De Frankrijkkade-baby’s 

   van De Eerste Stap

 16 I  Incredible India

 16 I  Hart for Her viert 1-jarig succes

 17 I  Wittere tanden, een 

   stralende lach

 18 I  Nieuw in Almere Poort

 19 I  Flevomuziekschool betrekt 

   eigen pand aan de Europalaan

 20 I  United Dance Almere is 

   niet te stuiten!

 21 I  Service en advies maken 

   Dio landelijk beste drogisterij

 22 I  Poortenaren willen 

   politiebureau

 23 I  Roman ‘Halsoverkop’ door Poort-

   bewoner Aline van Wijnen 

 24 I  Ons Cascadepark

 26 I  Welkom in de Viplounge

 27 I  Verkeer Poort volop in 

   beweging

 27 I  Start bouw ‘blijf-van-mijn-lijf-

   huis nieuwe stijl’ Europakwartier

 28 I  Ontdek de BouwEXPO 

   Tiny Housing

 30 I  Dwars door Poort

 30 I  Nieuw: Goud van Oud

 31 I   In Poort gonst het van de 

   activiteiten!

 32 I  De verkeersstructuur van Almere 

   Poort toegelicht

 33 I  Straatnamen: Homerus

 34 I  Geboren in Almere Poort

 35 I  Geboortecentrum Medi-Mere  

   actief in Poortkliniek

 36 I  Samen sterk – je weet hoe

 37 I   Kinderfysiotherapie Zorggroep 

   Almere – het beste voor je kind

 38 I  De Homerusmarkt krijgt 

   steeds meer markt-allure

 47 I  Dagboek van een huisarts

2 I POORTNIEUWS

*actie geldt t/m 31 augustus 2016 en zolang de voorraad strekt

Maak 6 tot 8 weken voor je vertrek een 
afspraak bij Travel Doctor om gezond op 
reis te gaan en weer gezond terug te komen.

Van vaccinaties tot reisapotheek, van reisinformatie tot 
hygiënetips. Travel Doctor kijkt naar je medische
achtergrond en medicijngebruik. Gehele of gedeeltelijke
vergoeding door je zorgverzekeraar. Alvast goede reis!

2 flesjes DEET 
voor E15 tijdens 
een reisconsult 

bij Travel Doctor 
Almere*

Aanbod geldig tot en met 31 juli 2016.

Uitgave I  Studio Breedveld

www.almerepoortnieuws.nl

info@almerepoortnieuws.nl



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

op een 3-gangen menu 
€5,- korting!

PRO+
AUTOSERVICE

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

AIRCO 
€50,- incl. btw

ONDERHOUD / VULLEN

Met deze coupon:
unieke YDS tas gratis bij aanschaf 

van een 10-rittenkaart
voor bootcampen van € 75,-

Yannick Dijk SportS

Vaar deze zomer mee 
vanuit Marina Muider-
zand naar Forteiland 
Pampus en het 
Muiderslot!

Bij inlevering van deze coupon aan boord 
1 gratis kop koffie of thee. 

Veerdienst 
AmsterdAm

2 flesjes DEET 
voor E15 tijdens 
een reisconsult 

bij Travel Doctor 
Almere*

bij inlevering van deze coupon 
ontvang je 20% korting 

op 1 artikel naar keuze

koffietijd ijstijd

Bij inlevering van deze coupon ontvang je een 
slagroomwafel van 5 2,50 voor 7 1,50

Tegen inlevering van deze coupon 
GRATIS je AuTo wASSen op onze 

locatie Katernstraat 41 Almere, 
enkel op zATeRdAG 2 julI 
tussen 09.00 en 17.00 uur. 

www.facebook.com/bobautowas.almere

Bloemen-

abonnement 

4 weken op proef

nu voor E 35,-

10% korting

op bloemen 

naar keuze



PRO+
AUTOSERVICE

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

AIRCO 
€50,- incl. btw

ONDERHOUD / VULLEN
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Europalaan 818 • Almere Poort

036 844 48 44 • www.jeniffersbloemen.nl

06-343 733 24

www.ydsports.nl

www.facebook.com/YDSports

info@ydsports.nl

Yannick Dijk SportS

voor personal training, 

bootcamp en meer!
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20% FACTUUR KORTING

*APK Keuring  *Onderhoud
*Reparaties  *Airco
*Banden  *Remmen

*Revieseren  *Uitlaten
*Computer uitlezen/diagnose

Wij zijn gevestigd naast GAMMA
Almere Poort (Literatuurwijk)

GRATIS WASBEURT BIJ REPARATIES

PRO+
AUTOSERVICE

20% FACTUUR KORTING

*APK Keuring  *Onderhoud
*Reparaties  *Airco
*Banden  *Remmen

*Revieseren  *Uitlaten
*Computer uitlezen/diagnose

Wij zijn gevestigd naast GAMMA
Almere Poort (Literatuurwijk)

GRATIS WASBEURT BIJ REPARATIES

PRO+
AUTOSERVICE
20% FACTUUR KORTING

*APK Keuring  *Onderhoud
*Reparaties  *Airco
*Banden  *Remmen

*Revieseren  *Uitlaten
*Computer uitlezen/diagnose

Wij zijn gevestigd naast GAMMA
Almere Poort (Literatuurwijk)

GRATIS WASBEURT BIJ REPARATIES

PRO+
AUTOSERVICE

Graaf Florislaan 2, Muiderberg
 0294 - 263 997  www.deechomuiderberg.nl

Knip deze coupon uit
Actie niet geldig op feestdagen

We varen van 20 juli t/m 
20 augustus, van woensdag tot 
en met zaterdag, om 13:15 uur. 

Reserveren is aanbevolen en kan via 
www.veerdienstamsterdam.nl/almere

Veerdienst 
AmsterdAm

*actie geldt t/m 31 augustus 2016 en zolang de voorraad strekt

Maak 6 tot 8 weken voor je vertrek een 
afspraak bij Travel Doctor om gezond op 

reis te gaan en weer gezond terug te komen.

Drogisterij Zwanenkamp
Hongarijeplaats 4

1363 CA Almere Poort
tel. 036-737 00 11

info@drogisterijzwanenkamp.nl
www.diodrogist.nl

open: ma-vr 9:00-18:30, 
za 9:00-18:00, zo 12:00-17:00
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koffietijd ijstijd

ijsbereiding en 40 soorten vers ijs

dagelijks geopend van 12 - 21 uur

Europalaan 812, 1363 BM
06-163 876 26
www.ijspressi.nl

contact@ijspressi.nl

Tegen inlevering van deze coupon 
GRATIS je AuTo wASSen op onze 

locatie Katernstraat 41 Almere, 
enkel op zATeRdAG 2 julI 
tussen 09.00 en 17.00 uur. 

www.facebook.com/bobautowas.almere

g
el

d
ig

 t
/m

 3
0 

se
p

te
m

b
er

 2
01

6

U
it

g
ez

o
n

d
er

d
 r

o
u

w
-/

tr
o

u
w

b
lo

em
w

er
k 

en
 

b
ez

o
rg

se
rv

ic
e.

 G
ee

n
 s

p
aa

rk
aa

rt
st

em
p

el
s.

Europalaan 818 • Almere Poort

036 844 48 44 • www.jeniffersbloemen.nl



i n f o @ a l m e r e p o o r t n i e u w s . n l

Zomerbriesje
Deze editie van PoortNieuws ademt de zomer. Van een 
aanbieding voor zonnebrandcrème op pagina 2 tot de 
line-up van Strandfestival ZAND op pagina 48, en alle 
pagina’s daartussen. Of je de zomer nu werkend, klussend, 
dansend, zwemmend, lezend, reizend of op terrasjes 
doorbrengt – hopelijk inspireert PoortNieuws je. Hoe komt 
het, dat we al zestien nummers lang keer op keer pakkende, 

Poortgerelateerde onderwerpen kunnen uitlichten? Dat komt simpelweg doordat 
deze zich aandienen. Creatieve ondernemers die van aanpakken weten, actieve 
bewoners die een steentje – en soms een hele rots – bijdragen aan de leefbaarheid 
van het stadsdeel, scholen die zich inzetten voor het Cascadepark. Je zou er met 
gemak een boek over kunnen schrijven. Zou het een feelgoodroman worden, 
zoals die van Aline van Wijnen (zie pag. 23)?

Suzan Breedveld, uitgever n

 17 Sponsorloop Kabelbaan Cascadepark

 18 Groenhorst Event

 18 Dag van de Architectuur, KAF

 18 Midzomernacht-BBQ Cascadepark

 19 Vaderdag beer & food, Grandfetaria

 21 Opening ‘Uniek Mode’ dameskleding

 21 Info-avond Nieuwbouw Casa23, HB

 22 Open Dag Montessori Cascade

 22 Informatieavond De Duinvlinder

 25 Caribische Dag, Poorthuis

 25 Midzomernachtspecial Vis à Vis

 26 Spellenmiddag hoogbegaafden 4-12 j.

 28 Verschijning roman ‘Hals over Kop’

 02 Eindvoorstelling Dansstudio Roxanne

 02 Eindvoorstelling United Dance Almere

 04 Open Lesweken United Dance Almere

 06 Eindfeest Montessori Cascade

 06 Bekendmaking winnaars Tiny Housing

 09 Zomerspelen en BBQ, Poorthuis

 09 Audities United Dance Almere

 09 Gestrand, Almeerderstrand

 09 Optimist on Tour, Jollenstrand

 10 Klokhuislab, proefjes Mad Science

 12 Info-avond Nieuwbouw Casa23, HB

 13 Bosexpeditie Stad en Natuurbus

 16 United Dance Day

 16 Petra’s Thuishaven4kids, Marina M.

 16 Vakantierooster zwembad Optisport

 18 Start zomerkampen Sail Today

 18 Start zomerschool Flevomuziekschool

 19 Start vakantieprogramma Playground

 20 Vaar mee naar Pampus en Muiderslot

 21 Strandexpeditie Stad en Natuurbus

 30 European Juggling Convention

 02 Cultuurscout On Tour, bibliotheek Poort

 07 Bosexpeditie Stad en Natuurbus

 10 Strandexpeditie Stad en Natuurbus

 14 Klokhuislab, proefjes Mad Science 

 15 Vakantie Bijbel Club, Schaapspoort

 16 Info-avond Nieuwbouw Casa23, HB

 24 Kermis Almere Poort (t/m 28 aug.)

 27 Optreden UDA Groentesoep Festival

 27 Strandfestival Zand, Almeerderstrand

 29 Open Lesweek Dansstudio Roxanne

 02 Start Scouting Seizoen Novo Mundo

 03 Start nieuwe reeks Arno Splinter 

  PeuterVoetbal en PeuterKleuterSport 

 05 Open Lesweek United Dance Almere

 10 SuriPoort Festival, Cascadepark

 10 Pampus Regatta, Flevomare

 11 Goud van Oud, FB: GoudvanOudAlmerePoort

 14 Gratis Schermles, Fencing Club Almere

 17 Dwars door Poort (pag. 30)

 17 Opening nwe locatie Flevomuzieksch. 

 21 Gratis Schermles, Fencing Club Almere

 24 Burendag, www.burendag.nl

 25 De 30 van Almere, loopevenement 

 29 Grote Veiling Poort Beslist (pag. 36)
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Evenementen in Almere Poort voor de 

agenda van oktober t/m maart 2016 
naar: redactie@almerepoortnieuws.nl

C A R T O O 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.

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

Duitslandstraat 3
1363 BG Almere Poort
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl
www.tandzorgopmaat.nl
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6 I POORTNIEUWS

5  J A A R  E U R O P A L A A N

Jeniffersbloemen viert deze 
zomer vijf jaar succes in poort

Steeds meer klanten vinden de 

weg naar Jeniffersbloemen. De 

verse bloemen van Jeniffer zijn 

de basis van het succes. In juli 

bestaat de bloemenwinkel vijf 

jaar. Tijd om even stil te staan 

bij dit mooie, eerste lustrum.

“Ik weet het nog heel goed, die eerste 
dag”, mijmert Jeniffer. “Ik was best ner-
veus, maar ook heel trots. Eindelijk had 
ik mijn eigen bloemenwinkel. Een droom 
ging in vervulling”. Haar liefde voor 
bloemen heeft Jeniffer vast van haar 
tante, die ook een bloemenwinkel had. 

Geen wonder dat Jeniffer later de bloe-
menopleiding aan het Wellantcollege in 
Naarden afrondde. Na vijf jaar werken 
in diverse bloemenzaken in de regio van 
haar woonplaats Muiderberg, besloot 
Jeniffer haar eigen winkel te beginnen. 
Aan de overkant van het IJmeer, in het 
nieuwste stadsdeel van Almere: Poort. 

“Ik koos voor Almere Poort, omdat 
het een nieuwe buurt is. Ik zag er groei-
mogelijkheden”. Bijzonder aan Almere 
Poort vindt ze de verschillende culturen 
en diversiteit aan bloemvoorkeuren die 
daarbij hoort. Zo zorgt Jeniffer ervoor 
voldoende gele en rode chrysanten te 
hebben op de data van de Hindoestaan-
se offerfeesten. Ook vindt Jeniffer het 
leuk om samen met de andere startende 
winkeliers een succes te maken van de 
winkels aan de Europalaan. Als voorzit-
ter van de winkeliersvereniging speelt ze 
hierbij een belangrijke rol. 

Jeniffers winkel is binnen vijf jaar ver-
dubbeld in oppervlak en ze heeft twee 
vaste krachten in dienst. “Ik ging steeds 
meer workshops geven en ook de pakket-
service van DHL nam de nodige ruimte 
in beslag. Daarom besloot ik de winkel 

naast die van mij erbij te huren. Fijn is 
dat ik nu ook meer ruimte heb om vazen, 
bloemen en andere cadeauartikelen uit te 
stallen”. Hoe verklaart Jeniffer het succes 
van haar winkel? “Verse bloemen”, weet 
Jeniffer. “Mijn bloemen komen elke och-
tend vers van de veiling en daarom staan 
ze ook zo lang. Bovendien kun je de bloe-
men laten bezorgen. Of je kunt een abon-
nement nemen, zodat je wekelijks of eens 
per twee weken een verse bos bloemen 
naar jouw smaak krijgt thuisbezorgd”. 

Jeniffer besteedt veel tijd aan haar 
bloemenzaak – zestig uur werken in de 
week is voor haar heel normaal. “Het is 
mijn eigen bedrijf en ik geniet ervan om 
dat te zien groeien. En hoe leuk is het als 
een jongen van acht een bosje bloemen 
voor zijn moeder komt kopen of als een 
zenuwachtige bruidegom een bruidsboe-
ket komt bestellen? Maar ook een rouw-
stuk maak ik met liefde. Om voor een ver-
drietige klant precies dát boeket te maken 
dat hij of zij voor ogen heeft, dat geeft 
misschien wel de meeste voldoening”.

redactie n
www.jeniffersbloemen.nl

Loop er eens binnen. 

Maak gebruik van de 

couponaanbiedingen in 

deze PoortNieuws en je 

koopt je bloemen nooit 

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

openingstijden:
ma-za  11.00 - 21.00
zondag 12.00 - 21.00
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Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort
036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

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

SATÉSCHOTEL 
Een heerlijke schotel 
met drie royale 
stokjes gegrilde saté 
met satésaus, friet, 
appelmoes, garnering 
en naar keuze rauwkost 
of gekookte groenten.

met deze coupon 
van E 5,95 voor

met deze coupon 
van E 9,40 voor

E 4,50

E 6,50

5

5 5

5

5

5

E 2

2 sundae ijsjes 
naar keuze
voor

E 5

2 porties patat met 2 snacks 
(kroket, frikandel of kaassouflé)
voor

E 1

1 portie patat met 
saus naar keuze
voor

2 middelgrote milkshakes
voor

E 3,50

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. 

SATÉSCHOTEL 
Een heerlijke schotel 
met drie royale 
stokjes gegrilde saté 
met satésaus, friet, 
appelmoes, garnering 
en naar keuze rauwkost 
of gekookte groenten.

met deze coupon 
van E 5,95 voor

met deze coupon 
van E 9,40 voor

E 4,50

E 6,50

5

5 5

5

5

5

E 2

2 sundae ijsjes 
naar keuze
voor

E 5

2 porties patat met 2 snacks 
(kroket, frikandel of kaassouflé)
voor

E 1

1 portie patat met 
saus naar keuze
voor

2 middelgrote milkshakes
voor

E 3,50



5  J A A R  E U R O P A L A A N

Cafetaria De Heerlijkheid 
viert 5-jarig jubileum

Toen Sven Bruseker op vrijdag 6 mei voor zijn zaak door zijn 

vriendin verrast werd met ballonnenzuilen en bloemen, be-

sloot hij spontaan om die dag gratis milkshakes uit te delen. “Ik 

wil immers mijn klanten bedanken, zonder hen had ik dit niet 

bereikt”. Ook in deze zomereditie van PoortNieuws pakt hij uit, 

met maar liefst twaalf leuke couponaanbiedingen.

In 2011 viel 6 mei ook op een vrijdag, 
Sven herinnert zich het nog goed. “De 
zaak was pas net af en we wisten nog 
niet precies waar alles stond. Maar di-
rect kwam een divers publiek binnen, 
bestaande uit bewoners en ondernemers 
uit de buurt, scholieren en bouwvakkers. 
Precies zoals ik gehoopt had. En het is 
eigenlijk zo gebleven. Wel met een stij-
gende lijn, omdat er steeds meer huizen 
werden opgeleverd. Ook nu wordt er nog 
gebouwd en komen eerst de bouwvak-
kers hier eten en dan de nieuwe bewo-
ners, hongerig van het klussen”.

Hoewel Sven onmiskenbaar Amster-
dams spreekt, woont hij al sinds zijn 
zesde in Almere. Nu woont hij met zijn 
vriendin in Almere Buiten. Hij werkte elf 

jaar bij Kwalitaria De Dirigent in Mu-
ziekwijk, toen hij zijn expertise wilde 
inzetten om een eigen zaak te beginnen. 

“De crisis was net begonnen en het viel 
nog niet mee om de bank te overtuigen. 
Het is ook nogal een groot pand. Maar in 
februari 2011 kregen we groen licht en 
in mei konden we open. Ik heb de eerste 
jaren onafgebroken 90 uur per week ge-
werkt en daarnaast kreeg ik ook ontzet-
tend veel hulp van mijn familie en mijn 
vriendin. Ook mijn voormalige werkge-
ver stond achter me. Dat ik nu iets rusti-
ger aan kan doen, komt door de gewel-
dige inzet van mijn team, aan wie ik het 
werk met een gerust hart kan overlaten”. 

Nog steeds staat Sven zes dagen per 
week zelf in zijn cafetaria en werkt even 

hard mee. In december 2011 volgde de 
drankvergunning. “Ik wil geen café zijn, 
maar mensen die na hun werkdag komen 
eten, of ouderen die zichzelf op een por-
tie bitterballen trakteren, gun ik graag 
hun drankje erbij”. Zijn doelstelling om 
Cafetaria De Heerlijkheid een begrip in 
Almere Poort te laten worden, heeft hij 
met glans behaald.

“Wat het mooiste is? Als bijvoorbeeld 
op een vrijdagavond de cafetaria hele-
maal vol zit. Je hebt met je personeel hard 
gewerkt om iedereen te bedienen. En dan 
kijk je rond en ziet de mensen aan de ta-
fels lekker eten en genieten van de avond. 
Dat geluksgevoel is al het werk dubbel en 
dwars waard!”

redactie n
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Ook benieuwd naar de mogelijkheden? 

Neem vrijblijvend contact op voor een 

kennismaking en gesprek. Stuur een mail 

naar info@go-kinderopvang.nl of neem 

telefonisch contact op met één van de 

managers in Almere op telefoonnummer 

0320 - 294 900.

sámenwerken aan de 
ontwikkeling van kinderen

Door een goede samenwer-

king tussen verschillende or-

ganisaties zijn kinderen beter 

voorbereid op hun toekomst 

en daarmee ook op de toe-

komst van de maatschappij. 

Dit is de visie die GO! Kinder-

opvang uitdraagt.

bijdragen aan succes
Leren doe je door samen te spelen, leren, 
oefenen, ontdekken en doen. Dit zijn al-
lemaal onderdelen van het aanbod aan 
activiteiten dat kinderen bij GO! Kinder-
opvang krijgen. De ‘bagage’ die dat ople-
vert in de vorm van kennis, ervaringen en 
vaardigheden, helpt kinderen succesvol te 
zijn. Aan dat succes willen wij als samen-
werkende partners in Almere bijdragen.

Ononderbroken ontwikkeling
GO! Kinderopvang zet zich in voor de 
ontwikkeling van kinderen van 0-13 

jaar. Een ononderbroken ontwikkeling 
die kinderen in staat stelt hun talenten 
te ontwikkelen. Naast de thuisomgeving 
en de buurt hebben kinderen te maken 
met opvang en onderwijs. Opvang en 
onderwijs beschouwt GO! Kinderopvang 
niet als gescheiden werelden. Beide zijn 
gericht op de ontwikkeling van het kind. 
Opvang en onderwijs hebben elkaar no-
dig, ieder met een eigen inbreng, exper-
tise, mogelijkheden, cultuur, eisen, wet-
telijke kaders en nog veel meer.

Eén van de aspecten van deze sa-
menwerking is het ontwikkelen van een 

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.

Kinderopvang voor 0 – 12 jaar

GO-KINDEROPVANG.NL

GO! Kinderopvang is onderdeel van SKL Kinderopvang. Wij bieden 
al meer dan 45 jaar professionele en vertrouwde opvang.

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.

doorgaande educatieve en pedagogische 
lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De 
kwaliteit die met name op sociaal-peda-
gogisch terrein aanwezig is ziet GO! Kin-
deropvang als belangrijke meerwaarde 
en bijdrage om elkaar te versterken. GO! 
is een partner die openstaat voor nieu-
we  ontwikkelingen en samen wil kijken 
naar een goed compleet aanbod, zoals 
bijvoorbeeld van 7.00 uur tot 19.00 uur 
open (dagarrangementen).

Doorstroomgroepen
Door samenwerking is het mogelijk een 
optimale doorgaande ontwikkeling te 
realiseren voor kinderen. In Lelystad 
heeft GO! Kinderopvang al jarenlange 
ervaring in verschillende vormen van 
samenwerking met onderwijs. Daar ken-
nen zij bijvoorbeeld doorstroomgroe-
pen voor peuters en kleuters. De door-
stroomgroep is bedoeld voor de oudste 
peuters en jongste kleuters van opvang 
en onderwijs, waarbij op twee of meer 
dagdelen per week intensief wordt sa-
mengewerkt. Het is een groep waarbij 
een extra educatief en ontwikkelings-
stimulerend programma wordt geboden, 
door een leerkracht van school en een 
pedagogisch medewerker van de opvang. 
Dit is slechts één van de vormen van sa-
menwerking die GO! Kinderopvang kent. 

Kind centraal
Verbinding is alleen mogelijk met een 
gezamenlijk doel. Bij het vaststellen 
hiervan is het kind het uitgangspunt. Het 
kind staat centraal. Hoe kan door onder-
wijs en opvang de ontwikkeling van een 
kind, aansluitend bij de behoeften van 
het kind, het beste worden gerealiseerd. 

In de visie van GO! Kinderopvang is de 
samenwerking met allerlei organisaties 
dus een essentieel onderdeel. Na inmid-
dels 45 jaar ontwikkeling in Lelystad, 
geven zij dit nu ook vorm in Almere.  n



van basisscholen in poort

montessorischool Cascade wandelt 
door poort voor het goede doel
Op 23 maart wandelden leerlingen uit de 
bovenbouw van Montessorischool Casca-
de voor water. Zij hadden allemaal spon-
sors gezocht en liepen met zes kilo water 
in hun rugzak zes kilometer door Almere 
Poort. Dit alles voor het goede doel van 
stichting Weebale in Oeganda. Ook in Ha-
ven en Buiten werd door scholen gelopen 
voor dit goede doel. Met het geld kun-
nen ze in Oeganda waterputten maken en 
hoeven kinderen daar dus minder kilome-
ters te lopen, voordat zij een glas water 
kunnen drinken of zich kunnen wassen. 
Met trots meldt de school dat haar leer-
lingen een bedrag hebben opgehaald van 
maar liefst g; 563! ‘Weebale’ betekent: 
‘Dank je wel’, en met recht, kanjers van 
Montessorischool Cascade!

leerlingen Europaschool geven 
eerste concert en koor treedt op
Voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
van de Europaschool was vrijdagavond  
15 april een spannende avond. Na weken 
oefenen met hun instrument mochten ze 
een echt concert geven met de Brassband 
en de fanfare, die met 60 mensen aanwe-

zig waren. De school was echt bomvol en 
het werd een groot succes. Leerlingen die  
nog geen afscheid willen nemen van hun 
instrument, kunnen na school muziekles 
blijven volgen tegen een kleine  vergoe-
ding en misschien zelfs aspirant-lid wor-
den van de  Brassband of de fanfare. 

Dinsdagmiddag 19 april was  het de  
beurt aan de  leden van de twee koren 
(onderbouw en bovenbouw) om hun 
familie te  laten horen wat ze de  af-
gelopen maanden geoefend hadden. De  
laatste weken hadden ze daarvoor les 
gehad  van muziekdocente Christien de  
Kam. Ook hiervoor was de belangstelling 
groot. Na de  meivakantie gaat  het  koor  
weer door  onder leiding  van een leer-
kracht en gaan de leerlingen ook weer 
individuele nummers  instuderen.

leerlingen van De Droomspiegel 
volgen workshops scouting
Zou Scouting Novo Mundo i.o. het leuk 
vinden om een viertal workshops scou-
ting te komen geven? Deze vraag werd 
hun gesteld door basisschool De Droom-
spiegel. Natuurlijk wilden ze dat maar al 
te graag! Vier keer per jaar worden op 
de school allerlei workshops gegeven in 
blokken van vier vrijdagmiddagen, waar-
voor leerlingen zich kunnen inschrijven. 
In de eerste workshop scouting zijn de 
leerlingen – uit de groepen 3, 4 en 5 – ge-
start met het knopen van sleutelhangers. 
De week erna zijn de leerlingen verdeeld 
in twee groepen en iedere groep heeft 
zijn eigen vlag ontworpen. De basis voor 
beide vlaggen is een kompasroos. Iedere 
leerling kreeg een deel van de kompas-
roos en heeft hier een prachtig werkstuk 

groep 5-6 sterrenschool kampioen 
almere bij schoolvoetbaltoernooi
Trotse trainer Skip Slieker doet verslag: 
“Dit jaar voor het eerst deed een team 
van groep 5/6 van Sterrenschool De 
Ruimte mee aan het schoolvoetbaltoer-
nooi. En het bleek een topteam! Het elf-
tal bestaat uit tien jongens en één meisje. 

Ze wonnen de voorrondes van 30 maart 
en 20 april. Op 11 mei speelden ze voor 
de finale van Almere. De eerste wedstrijd 
was tegen ‘De Ontdekking’. Het was een 
hele pittige wedstrijd. Onze spelers ston-
den al snel 0-1 achter, maar eindigden 
uiteindelijk met 3-1. En ook de tweede 
wedstrijd, tegen ‘Het Meesterwerk’, 
startte met  0-1 achter. De Sterrenschool 
heeft deze met 2-1 gewonnen. 
 Als winnaar van de poule moesten ze 
het opnemen tegen de winnaar van de 
andere poule: ‘De Hasselbraam’. De spe-
lers verwachtten dat het een zware wed-
strijd zou worden, maar ook deze heeft de 
Sterrenschool gewonnen, en wel met 5-1. 
Nu mogen ze zich voor een jaar Kampioen 
Van Almere noemen! Bij de finale van de 
regio op 25 mei werden ze derde. En al-
leen de nummers één en twee gaan door 
naar de districtsfinale. Jammer dus!” n
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op gemaakt. Al deze werkstukken werden 
aan elkaar genaaid en vormden samen 
een vlag. In de derde workshop werd de 
eer van iedere vlag verdedigd door het 
spelen van het spel ‘Levend Stratego’. 
Tot slot gingen de leerlingen in de laat-
ste workshop aan het werk met EHBO. 
Ze hebben allemaal hun EHBO-diploma 
verdiend met pleisters plakken, verband 
leggen en mitella knopen.
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Opvang en onderwijs komen 
samen in de 3+ groep van 
sterrenschool de ruimte

Bij kinderopvang ‘De Ruimte’ kunnen kinderen vanaf drie jaar, 

als zij hieraan toe zijn, geheel of gedeeltelijk meedraaien in een 

echte kleuterklas van de Sterrenschool. Marjolein Ophof, loca-

tiemanager van Partou: “De overgang van opvang naar basis-

school verloopt hierdoor heel geleidelijk. De kinderen worden 

uitgedaagd en ontwikkelen jong vaardigheden waar ze nog 

veel profijt van zullen hebben”.

Voor een driejarige is alles nog een groot 
avontuur. Misschien herinner je jezelf 
nog toen je niets liever wilde dan ‘naar de 
grote school’. Voor een groepje kinderen 
van opvang ‘De Ruimte’ komt deze wens 
uit. Marjolein: “Zij pikken nu spelender-
wijs allerlei belangrijke ‘tools’ op die be-
langrijk zijn voor later. Sociale vaardig-
heden, zoals luisteren naar de juf en naar 
elkaar, iets vertellen in de kring. Samen 
fruit eten. En ook motorisch worden ze 
volop gestimuleerd”. Binnen gebeurt dit 

in de originele thema-hoeken die de Ster-
renschool rijk is. De afgeschermde speel-
plaats van de opvang is inmiddels ook een 
klein paradijsje geworden. De pas aange-
legde wilgenhut begint uit te lopen. Van 
de grote met boomstammetjes omheinde 
zandbak loopt een blote-voeten-pad naar 
de glijbaan op een heuvel. Er is genoeg 
plaats om het ‘wagenpark’ tevoorschijn 
te halen, bestaande uit fietsjes en kar-
ren in diverse uitvoeringen. Marjolein: 
“We willen nog een verkeersplein op de 

stoeptegels aan laten brengen. Ook komt 
er een houten wand met gaten waar vei-
lig en op peuterhoogte ballen doorheen 
gegooid kunnen worden”. De baby’s op 
hun beurt, liggen of zitten afgeschermd 
in een ‘baby court’, zodat ze veilig kun-
nen genieten van het buitenzijn. Dat de 
leerlingen van de Sterrenschool het tref-
fen, wisten we al, maar de allerjongsten 
dus evengoed!

redactie n
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Huisartsenpraktijk Homerus 
bouwt aan grotere locatie in 
Homeruskwartier Centrum

Sinds Huisartsenpraktijk Homerus zich vijf jaar terug in het hui-

dige pand aan de Odinstraat vestigde, is het patiëntenbestand 

flink gegroeid. Wendy van den Broeck: “Het is sneller gegaan 

dan we ooit hadden kunnen dromen! Ook door de komst van 

Travel Doctor en twee praktijkondersteuners schiet de ruimte 

nu tekort. Daarom ben ik heel blij dat we eind dit jaar over kun-

nen naar een nieuw gebouw in Homeruskwartier Centrum”.

ruimer jasje
Wendy lacht: “We moeten nu dagelijks 
een stoelendans doen qua ruimtes en de 
wachtkamer is te klein geworden. Het 
huidige pand is een huurpand en mocht 
niet uitgebreid worden. We moesten dus 
snel een besissing nemen. Het werd de 
kavel aan de Trojestraat, naast de tempel 
in aanbouw. Daar kunnen we in alle rust 
en ruimte doen wat we graag willen doen: 
goede, persoonlijke zorg blijven leveren 
in een goed uitgeruste praktijk, met pas-
sende ruimtes voor ons hele team! En dat 
op twee minuten afstand van onze oude 
stek”. De oplevering van de nieuwbouw 
wordt eind 2016 verwacht. Het blijft een 
kleine praktijk met de twee vaste huis-
artsen, Wendy van den Broeck en Jørgen 

Harthoorn en twee praktijkondersteu-
ners, Annemieke Christiaans en Selma 
de Boer. Maar dan in een ruimer jasje. 
“Er zal zelfs ruimte zijn voor aanvullen-
de zorg, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie 
of een apotheek. We kijken daarbij goed 
naar de behoeften van onze patiënten”.

vijfjarig bestaan
Naast het nieuws over de nieuwbouw 
heeft Huisartsenpraktijk Homerus nog 
meer mijlpalen gehaald: op 20 december 
2015 vierden ze hun vijfjarig bestaan.  
“We zijn vlak voor Kerst 2010 gestart in 
een woonhuis aan het Merlijnplantsoen 
met nul patiënten. In 2011 konden we 
over naar de Odinstraat, waar we in snel 
tempo doorgroeiden”.

accreditatie
Verder is de huisartsenpraktijk sinds ja-
nuari 2016 NHG geaccrediteerd. NHG-
Praktijkaccreditering is een onafhan-
kelijke methode voor verbetering van 
huisartsenzorg. Om dit keurmerk te 
krijgen, wordt eerst de praktijk grondig 
doorgelicht. Vervolgens worden de orga-
nisatie en praktijkvoering, het medisch 
handelen en de mening van patiënten 
vergeleken met die van andere praktij-
ken. “Dit is een kroon op ons werk en 
een bevestiging dat we voldoen aan de 
kwaliteitsnormen. De auditor meldde 
zelfs dat Huisartsenpraktijk Homerus tot 
de top vijf van beste praktijken van deze 
audit behoorde!”  

redactie n



Op 29 augustus 2016 opent 

De Duinvlinder voor het eerst haar

deuren. Het definitieve gebouw voor 

De Duinvlinder komt, nagenoeg zeker, in het

gebied Duin in Almere Poort. Het nieuwe

definitieve gebouw zal qua inrichting aansluiten

bij het strand- en duingevoel, waarbij tegemoet

gekomen wordt aan de diverse leerstijlen van de

kinderen. Kortom: huiselijkheid, diversiteit in

meubels en werkplekken, doorgaande lijn.

De start
De Duinvlinder start op een tijdelijke locatie:

Monacostraat 50, Almere Poort. 

Bij De Duinvlinder komen kinderen van 0-12 jaar

(op termijn ook de eerste twee brugklasjaren)

samen om te spelen, te ontmoeten en talenten

te ontwikkelen. Dit kan het hele jaar door. 

De Duinvlinder is open van 07.00-19.00 uur. In

het gebouw stemt één professioneel team

onderwijs, opvang en opvoeding op elkaar af.

Het team streeft naar maatwerk voor elk kind

binnen één leefgemeenschap.

De organisatie
Bij de start bestaat De Duinvlinder uit een aantal

units:

1. Kinderdagverblijf: unit 2-4 jarigen

(peutergroep). VVE wordt hierbinnen

aangeboden. 

2. Voor- en buitenschoolse opvang (VSO/BSO) zal

gebruik maken van de onderwijsunits waardoor

er een verlengde schooldag kan ontstaan. 

3. Onderwijs: de kinderen worden ingedeeld in

units: één unit 4-9 jaar en één unit 8-12 jaar. 

Opvang en
Onderwijs bij 
De Duinvlinder 
in Almere Duin

Vernieuwend 
in Onderwijs

Het onderwijs
Het kind staat centraal. Dat betekent dat elk kind

een leerplan op maat krijgt. De Duinvlinder gaat

werken met twee onderwijstijdenarrangementen:

van 8.00 tot 13.30 uur en van 9.00 tot 14.30 uur,

om ouders die bijvoorbeeld nu steeds in de file

staan tegemoet te komen. Om mee te veren met

de bewegingen in de maatschappij bieden wij de

mogelijkheid om bij de voorjaars- herfst- en een

eventuele extra vakantieweek (Pinksteren in 2017)

te kiezen uit de landelijk vastgestelde week óf de

week erna. 

Twee andere belangrijke pijlers zijn:
Wetenschap & Technologie  (W&T) en Gezonde

School. W&T komt elk thema terug. Ook is er een

leerlab  met aandacht voor leervragen, techniek

maar ook biologie&chemie. Dit leerlab is de hele

dag open en zal ook onderdeel zijn van de BSO

W&T. Gezonde School is natuurlijk een hot item in

de huidige tijd. Wij gaan het hele jaar door

aandacht besteden aan een gezonde leefstijl. Sport

& bewegen is daar een natuurlijk onderdeel van.

De opvang
De kinderopvang van 0-4 jaar vindt op dit

moment plaats in een boerderij.

Uitgangspunten zijn huiselijkheid, natuurlijke

materialen, dierenweide, VVE-ondersteuning en

maatwerk voor de begeleiding van kinderen in

hun ontwikkeling. De huiselijke en natuurlijke

uitstraling zal ook zichtbaar zijn binnen IKC 

De Duinvlinder. 

VSO/BSO
KinderCentrumAlmere biedt allerlei leuke BSO-

activiteiten op het gebied van handvaardigheid,

techniek, koken, theater en sport & bewegen.

Een aantal van deze activiteiten wordt nu al

aangeboden vanuit de huidige BSO’s in Almere. 

Informatieavond
Op 22 Juni is de volgende informatieavond

voor belangstellenden. Kijk voor meer

informatie op onze Facebook-pagina of op de

website van De Duinvlinder. 

Mercuriusstraat 1, 1363ZB Almere

06-23541790 (kinderopvang)

06-14710420 (BSO)

info@kindercentrumalmere.nl

www.kindercentrumalmere.nl

Monacostraat 50, 1363CG  Almere Poort

036-7676006

info@deduinvlinder.nl

www.facebook.com/DeDuinvlinder

www.deduinvlinder.nl
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website van De Duinvlinder. 

Mercuriusstraat 1, 1363ZB Almere

06-23541790 (kinderopvang)

06-14710420 (BSO)

info@kindercentrumalmere.nl

www.kindercentrumalmere.nl

Monacostraat 50, 1363CG  Almere Poort

036-7676006

info@deduinvlinder.nl

www.facebook.com/DeDuinvlinder

www.deduinvlinder.nl
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De Frankijkkade-baby’s 
van De Eerste stap!
De Frankrijkkade-baby’s worden ze genoemd: de dertien kin-

deren die de afgelopen jaren onder begeleiding van de verlos-

kundigen van De Eerste Stap zijn geboren. En er zijn weer twee 

kindjes op komst! De verloskundigen vinden dit zo bijzonder 

dat ze de kinderen met hun ouders op de foto hebben gezet. 

Helaas kon niet iedereen aanwezig 
zijn bij de fotoshoot: Odile, Jesper en 
Noa ontbreken. Maar Deon, Armando, 
Olivia, Miles, Isa, Luuk, Aleyna, Deliano, 
Solange en Elias vonden het maar wat 
leuk om met z’n allen op de foto te gaan!

Bijzonder is het verhaal van Aleyna en 
Isa: de buurmeisjes zijn twee uur na el-
kaar thuis geboren, dus de verloskundige 
mocht kort achter elkaar twee kindjes in 
dezelfde straat verwelkomen!

De verloskundigenpraktijk is inmid-
dels uitgebreid met een eigen echo-ap-

paraat waardoor alle medische echo’s en 
pretecho’s op de praktijk gemaakt kun-
nen worden. Daarnaast besteden de ver-
loskundigen veel tijd aan de wensen van 
de zwangere en haar partner en bieden 
op deze manier complete verloskundige 
zorg aan in Almere.

Ook zwangeren die onder controle zijn 
bij een andere praktijk, kunnen bij De 
Eerste Stap terecht voor een (pret)echo. 
Kijk op onderstaande website. n

www.verloskundige-almere.nl

“Met heel veel plezier kijken wij te-
rug op twee thuisbevallingen. Zowel 
voor de controles, de bevalling en de 
nazorg ben je bij die meiden in goe-
de handen. Een fantastische praktijk 
met hart voor de zaak!” 
ouders van Isa en Luuk

“Wij hebben samen met De Eerste 
Stap twee gezonde kinderen op de 
wereld gebracht. De begeleiding 
was altijd kundig, warm, fijn en per-
soonlijk. De meiden van De Eerste 
Stap waren allen heel vriendelijk en 
attent. Je kon ze altijd alles vragen. 
Wij zijn meer dan tevreden met de 
verkregen hulp en begeleiding. 

Aleyna en Isa, uit dezelfde straat, 
schelen slechts twee uur en zijn ge-
holpen door dezelfde verloskundige 
van De Eerste Stap, die een heel 
zware, maar bijzondere avond en 
nacht heeft beleefd. Enorm veel res-
pect voor deze vrouw, haar inzet en 
doorzettingsvermogen!” 
ouders van Aleyna en Deliano

“Lieve en zeer kundige meiden die 
je in de drukte van alledag een fijn 
zwanger-momentje geven. Ik vond de 

enthousiaste begeleiding tijdens beide 
zwangerschappen heel prettig”. 
Jessica Naffass, moeder Olivia en Miles



Incredible India

In februari werd ik uit-
genodigd om yoga-les 
te geven in India. Jaaa 
natuurlijk wilde ik dat! 
Als yogini moet je toch 
een keer in India zijn 
geweest, het land waar 

de yoga vandaan komt. Dit was mijn kans! 
Binnen twee weken was alles geregeld 

en de reis kon beginnen. Begin maart ging 
ik naar Rishikesh. The yogatown en dus the 
place to be voor mij, vooral nu vanwege 
het jaarlijkse, internationale yoga-festival. 
Ik kwam aan op het mega-grote vliegveld 
van Delhi. De bekende goeroe Guruji So-
ham wachtte mij daar op. Vervolgens 
werden we door zijn privé-chauffeur naar 
Rishikesh gebracht, een rit van vijf uur. En 
ik dacht dat Rotterdam ver was... hahaha.

Uiteindelijk kwamen we aan en kon ik 
inchecken in een geweldig hotel aan de 
rivier de Ganges tegenover het festival. 
Daar werd ik me pas echt bewust dat ik in 
India was. Wow! De omgeving is prachtig 
en veelzijdig. Er zijn bergen, een heldere 
rivier (in dit gedeelte), veel natuurschoon 
maar ook veel bizarre situaties en mensen. 
Het verkeer was voor mij als westerling 
één grote chaos, maar voor de locals is het 
heel normaal. Je ziet koeien, auto’s, toek-
toeks, fietsen – allemaal door elkaar. Apen 
die langs de kant van de weg staan en niet 
zulke kleintjes ook. Alles kan in India!

In Rishikesh is veel yoga-gerelateerd, 
zelfs het eten is overal vegetarisch en ge-
zond. Een walhalla voor mij dus. De yoga-
lessen zijn vooral gericht op inner peace, 
terwijl we in het westen meer gericht zijn 
op het trainen van het lichaam. Meditatie 
is daar ook heel normaal. Hier ben je een 
geitenwollensok als je mediteert. De men-
sen die ik daar ontmoette, waren relaxed. 
‘If it’s god’s will, it will come’. Ik ervaarde 
een innerlijke rust. We bezochten daar veel 
tempels. Soms mediteerden we binnen een 
uur lang. Heel prettig en een betere om-
geving kon ik me niet bedenken. Ik kwam 
vaak zo kalm en herboren naar buiten. 

De les die ik in India gaf, was voor vrou-
wen met hormoonklachten. Ik gaf de les in 
het Engels en Guruij vertaalde soms iets in 
het Hindi. Het was een ontzettend bijzon-
dere ervaring om daar les te mogen geven. 
De herinneringen en de innerlijke rust zal 
ik nooit vergeten. Hope to see you again, 
incredible India!

Amanda de Bruin, Zen Company n
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Eigenaresse Annelies Steinmeier ziet zichzelf nog klussen aan 

haar ‘sportschool voor vrouwen’. “Er is zoveel gebeurd in een 

jaar en ik ben blij met het mooie resultaat”. Steeds meer vrouwen 

kiezen voor de overzichtelijke oefeningen die aansluiten bij wat 

ieder kan. In een prettige omgeving afvallen, fitter en soepeler 

worden of werken aan je figuur. “Dat kan bij de leukste sport-

school voor vrouwen van Almere”, stelt Annelies enthousiast.

Hart for her viert 1-jarig succes

Bij hart for her Almere sport je met vrou-
wen onder elkaar en komen er ook vrou-
wen die normaal niet van de sportschool 
houden. En binnen 30 minuten sta je 
weer buiten. Het is een intervaltraining 
waarbij spierversterkende oefeningen 
gecombineerd worden met conditionele 
oefeningen. Krachtstations en aerobic 
stations wisselen elkaar af op gezette in-
tervallen. In 30 minuten doorloop je een 
compleet circuit. “Het is bij circuittrai-
ning niet nodig om het uiterste van jezelf 
te vergen”, aldus Annelies. “Natuurlijk 
moeten de vrouwen wel werken en zwe-
ten, maar de inspanning is op maat”. Zo 
kan iedereen meedoen ongeacht leeftijd 
(nu tussen de 19 en 79 jaar) of conditie.

Volgens Annelies ontstaan er ook al 
snel leuke contacten en is er betrokken-
heid bij elkaar. Bij hart for her staan de 
drie f’s centraal: friendship, feel good en 
fun. “Wij vinden het belangrijk dat be-
zoekers het naar hun zin hebben”, vertelt 
Annelies. “Geen mannen, geen spiegels. 
Gewoon binnenkomen zoals je bent”. 
Ook de persoonlijke begeleiding speelt 
een grote rol bij de keuze voor hart for 
her. En indien nodig krijg je oefeningen 

op maat. Zo kun je doorsporten als je een 
blessure hebt, als je zwanger bent of als 
je de oefeningen wilt uitbreiden. Daar-
naast worden er regelmatig leuke lezin-
gen of workshops georganiseerd voor de 
leden. De onderwerpen kunnen uiteen-
lopen van hartklachten bij vrouwen tot 
verandering in je hormoonhuishouding 
of een ontspannende handmassage.

redactie n

Meer info / gratis en vrijblijvende proefles: 
Annelies Steinmeier
www.hartforher.nl, 036-737 01 40 
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Het is nu wel heel gemakkelijk geworden om mooie witte tan-

den te krijgen. De tandartsen van Tandzorg Op Maat helpen je 

graag om veilig en met goede resultaten je tanden te bleken. 

Ze hebben verschillende methodes en weten het beste wat 

voor jou geschikt is en wat niet.

Wittere tanden, 
een stralende lach

Het begint allemaal met goed overleg 
met je tandarts over het resultaat dat je 
graag wilt. De tandarts weet alles over de 
gezondheid van je mond en kan je ad-
viseren over de methode die voor jou de 
beste resultaten oplevert en binnen de 
tijdsperiode, die jij prettig vindt. Hij kan 
uitleggen hoe het bleekproces verloopt, 
zal de vorderingen bewaken en kan vra-
gen beantwoorden en inspelen op even-
tuele gevoeligheid. 

niet voor iedereen
In samenspraak met je tandarts is bleken 
veilig en comfortabel. Kronen, bruggen 
en vullingen bleken niet mee. Je tand-
arts kijkt naar je tanden en kan beoorde-
len, wat het eindresultaat zal zijn en of 
je daar blij van zult worden. Afhankelijk 
van de toestand van je tanden zal hij het 
advies geven om het niet of juist wel te 
doen.

De resultaten en de behandelduur zijn af-
hankelijk van de verkleuring van je gebit 
en van hoe wit je gebit moet worden. Je 
tandarts zal je helpen bij het kiezen van 
de behandelmethode, die het best past bij 
jouw behoeften. Dat kan een professio-
nele methode zijn of een methode waar-
mee je zelf aan de slag gaat, of een com-
binatie van beiden.

Bleekbehandelingen worden afgera-
denals je zwanger bent en ook moet je 
ouder zijn dan achttien jaar.

De mogelijkheden
Afhankelijk dus van wat je zelf wilt en 
hoe goed je tanden zijn, kun je kiezen 
uit verschillende behandelingen, die al-
lemaal effectief en veilig zijn.

Een gemakkelijke methode betreft het 
gebruik van prefab lepels gevuld met 
bleekgel die na drie tot vier keer al resul-
taat geven en indien gewenst herhaald 

kan worden. Afhankelijk van wat jij wilt, 
kun je die professionele behandeling ook 
zelf afmaken met speciale sets en lepels, 
die voor eigen gebruik zijn bedoeld. Je 
kunt ’s avonds bleken met deze com-
fortabele, op maat gemaakte lepel en de 
bleekgel die een langer en intenser re-
sultaat geeft. 

De producten zijn er in veel verschil-
lende concentraties en vormen en in di-
verse smaken. Je kiest datgene wat bij 
jou past. 

Hoe het werkt
De actieve bestanddelen werken van bin-
nenuit: ze dringen binnen in je tanden 
en kiezen en breken de verkleuring af, 
die diep in je tand of kies zit. Dat be-
tekent dus ook, dat er een langdurend 
resultaat wordt bereikt. Bovendien wor-
den er stoffen toegepast, die het glazuur 
versterken en cariës helpen voorkomen.

Er zijn echter een aantal factoren, 
waardoor je tanden minder gaan stralen. 
Dat kan komen door aanleg, voedings-
patroon, leeftijd, sommige geneesmid-
delen en bepaalde gewoonten, zoals veel 
theedrinken of roken. Daardoor kan na 
verloop van tijd weer enige verkleuring 
optreden. Gelukkig zijn er dan snelle en 
gemakkelijke nabehandelingen mogelijk, 
waardoor je weer stralend kunt lachen. 

Ronald Bijl, tandarts n  

Tandzorg op Maat is te vinden in
Gezondheidscentrum Vizier

I N  B A L A N S  I N  P O O R T
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in almere poort

Op deze pagina lichten we een aantal nieuwe 

aanwinsten in ons stadsdeel uit. Sommige bedrijven 

draaien al een maand of wat, andere hebben net de opening 

achter de rug. Heb jij ze al ontdekt?

proef de carpaccio van artesjok!
Oostenrijkstraat 1 (t.o.v. Arte College)
Aanwinst voor Almere Poort is Artesjok 
Food & Drinks. Met liefde bereiden de 
eigenaren, Leon en Marlou, er mooie 
gerechten van verse producten. Leon: 
“Arte sjok is een droom die uitkomt. Al-
tijd al vonden wij het heerlijk om gasten 
te ontvangen en ze te verwennen”. Trots 
gaan ze elke dag naar de compleet ge-
restylede zaak op de hoek van de Euro-
palaan en de Oostenrijkstraat, tegenover 
het Arte College. Met een ruime, indu-
striële look en toch huiselijke sfeer is Ar-
tesjok een plek voor groot en klein. Kin-
deren spelen in de speelhoek terwijl je 
op de loungebank relaxed geniet van een 
goede kop koffie of een verse sandwich. 
Maar ook voor een zakelijk gesprek, ver-
gadering of borrel kun je er – eventueel 
buiten reguliere openingstijden – terecht. 
Marlou: “Ons Judasbier wordt bijzonder 
gewaardeerd en er zijn lekkere borrel-
bites, zoals garnalenkroketjes”. Leon en 
Marlou geven aan dat vrijwel alle ge-
rechten op de kaart gretig aftrek vinden, 
maar ik tip jullie de carpaccio-salade!

IJspressi: ambachtelijk ijs 
in almere poort
Europalaan 812
Weer of geen weer, sinds de opening op 
1 maart is het druk bij IJspressi aan de 
Europalaan in Almere Poort. Geen won-
der, want het ijs wordt door Marco en 
Martijn iedere dag vers gemaakt. “We 
waren eigenlijk op zoek naar een nieu-
we ruimte voor de ijsbereiding”, vertelt 
Martijn. “Deze locatie in Poort bleek 
geschikt voor een ijskeuken én -winkel. 
Dus we besloten ook een kleine ijswin-
kel in Poort te beginnen”. En daar zijn de 
bewoners blij mee. Favoriet is de smaak 
‘Crema de Catalana’, maar al het ijs is 
lekker, ziet er mooi uit en wordt ambach-
telijk bereid. Daarnaast maakt de gast-
vrijheid van de ijsmakers IJspressi tot 
een succes. Gevraagd of ongevraagd kun 
je nieuwe smaken proeven. En die zijn er 
voortdurend. Martijn houdt van experi-
menteren. Het koekiemonster-ijs bedacht 
hij samen met zijn kinderen. Martijn: 
“Onze winkel in Almere Poort is elke dag 
tussen 12:00 en 21:00 uur geopend, kom 
je gauw eens een lekker ijsje proeven?”

Jenny’s studio breidt uit met barbier
Homerusmarkt (boven)
Het aanbod in de Homerusmarkt wordt 
steeds diverser. Sinds kort is Jenny’s 
Studio uitgebreid met een echte barbier: 
Barberpapa Allakondre, knippende vader 
voor alle mensen. Deze knippende vader, 
Remylio, knipt al jaren familie, vrien-
den en kennissen thuis. En ook steeds 
meer kennissen van kennissen. Remylio: 
“Mond-tot-mond-reclame heeft ervoor 
gezorgd dat steeds meer klanten mij 
weten te vinden”. Hoog tijd dus voor de 
stap naar een eigen barbiersstoel. Die 
vond hij in Jenny’s Studio. Wat maakt 
Remylio tot zo’n goede kapper? De klant 
in de stoel kan het weten, want hij komt 
al heel lang bij Remylio. “Ik vind het fijn 
dat hij altijd de tijd voor me heeft. Bo-
vendien weet Remylio altijd wat ik wil, ik 
hoef het amper uit te leggen. Hij zorgt er 
altijd voor dat mijn haar er goed en mooi 
uitziet”. Remylio benadrukt dat iedereen 
welkom is bij Barberpapa Allakondre 
en dat hij altijd open is. Wel is het han-
dig om te bellen voor een afspraak, zo-
dat je niet hoeft te wachten tot je aan 
de beurt bent. Zijn telefoonnummer is: 
06-185 926 25.   n
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Nieuw: 
barbier!Binnenkort: nagelstudio
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Na tweeënhalf jaar telt de Flevomuziekschool zes bekwame 

muziek docenten en meer dan honderd leerlingen. Ze zijn blij 

met hun eigen locatie, op de hoek van de Europalaan en de 

Monacostraat. Deze is zo ingericht dat je niet alleen muziek kunt 

maken, maar het ook echt kunt beleven. Er zijn drie gloednieuwe 

studio’s en een mooie wachtruimte in theaterstijl. 

Flevomuziekschool betrekt 

eigen pand aan de Europalaan

Troyson Sweeb, eigenaar van de Flevo-
muziekschool, is maar wat blij met deze 
nieuwe locatie: “Ik ben trots op wat mijn 
hardwerkende team voor elkaar heeft ge-
bokst en op het niveau dat de leerlingen 
hebben bereikt. Naast professionaliteit is 
ook plezier belangrijk”. 

Feestelijke opening
Hoewel er nu al volop lessen worden ge-
geven in het nieuwe pand, volgt nog een 
officiële, feestelijke opening op zaterdag 
17 september om 13:00 uur. Troyson: 
“Leerlingen zullen samen met bekende 
artiesten een voorstelling geven. Uiter-
aard is iedereen van harte welkom om 
deze bij te wonen en het gebouw te ko-
men bewonderen”. 

Zomerschool
En dan is er nog een primeur. “Dit jaar 
starten we met de Zomerschool. Dat be-
tekent dat het gebouw tijdens de zomer-
vakantie, in juli en augustus, is geopend 
voor een aantal cursussen”. Het pro-
gramma vind je op de website. 

start nieuwe lesjaar
Begin september start het nieuwe lesjaar. 
Je kunt je nu alvast inschrijven voor de 
volgende cursussen: piano, gitaar, zang, 
drums en DJ-opleiding. Troyson: “Alle 
lessen omvatten een kleurrijk program-
ma met verschillende activiteiten voor 
jong en oud”. De Flevomuziekschool is 
zes dagen in de week geopend.  n

www.flevomuziekschool.nl

Vaar deze zomer mee vanuit Marina Muiderzand 
naar Forteiland Pampus en het Muiderslot!

Veerdienst 
AmsterdAm

Wie wil kan een fiets meenemen, of op de fiets naar 
Muiden en dan met de boot mee terug naar Almere.
Vier je kinderfeestje, uitje, of familiedag op de 
Veerdienst en bij één van deze prachtige locaties!

We varen van 20 juli t/m 20 augustus, van woensdag tot en met zaterdag, om 13:15 uur. 
Reserveren is aanbevolen en kan via www.veerdienstamsterdam.nl/almere

Vers brood van 
de warme bakker 
bij Lunchtijd op 
de Homerusmarkt! 

Ook brood zonder kunst-
matige E-nummers.
Open: di t/m za 
van 10 tot 17 uur. 

Ook te bestellen via app: 06-416 012 38
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United Dance almere is niet te stuiten!

United Dance Almere wordt al een heuse school. De dansschool 

aan de Monacostraat 50 heeft meer leerlingen dan menige basis-

school. Sara Neys en Eline Pater, de twee energieke eigenares-

sen, benadrukken echter dat de groei niet ten koste gaat van 

de bijzondere sfeer die heerst in de dansschool. Zij hebben de 

touwtjes goed in handen, zowel met het brede aanbod als met 

hun pedagogische aanpak. Zij zorgen voor uitdaging waar dat 

nodig is, maar ook voor geborgenheid voor iedereen. 

leerlingen aan het woord
Volgens Dulcia (12) proberen Sara en 
Eline je écht verder te helpen met dansen 
en is het altijd heel gezellig op de dans-
school, waardoor je je er thuis voelt. Cha-
rissa (5) vindt Sara en Eline ontzéttend 
lief en haar zusje Roxanne (2), die met-
een toen ze kon lopen mee mocht doen 
met Toddlerdance, is niet weg te slaan 
uit de dansschool. Volgens Sarah (8), die 
is ingeschreven vanaf dag één, leert ze 
goed dansen van ‘echte’ danseressen. 
Alle kinderen zijn het erover eens dat ze 
hun ‘juffies’ erg lief vinden. 
 
niet stilstaan
“Dit zou net zo goed ons nieuwe mot-
to kunnen zijn”, stellen Sara en Eline. 
“Letterlijk houdt het in dat wij het echt 
belangrijk vinden dat kinderen aan be-
weging doen. Dansen is een zeer toegan-
kelijke manier van bewegen. Wij moedi-
gen aan dat kinderen thuis verder gaan 
met oefenen, zo onderhouden zij hun 
conditie en lenigheid”. 

Verder bieden zij hun cursisten veel ac-
tiviteiten aan en voor de kinderen zijn 
er mogelijkheden om meerdere keren per 
jaar op te treden. Sara: “Wij geven jaar-
lijks twee voorstellingen waar iedereen 
aan meedoet. Daarnaast zijn er optredens 
bij vrijwel alle evenementen in Almere 
Poort. Kinderen vinden het leuk om op te 
treden, zo werken zij naar iets toe”.  

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

LESAANBOD
Toddlerdance - Afrodance - Ballet
Spitzen - Jazz - Kidsdance - HipHop

Streetdance - Urban - Song and Dance
Tapdance - Contemporary - Dancehall

Stage Performance - 8 weekse cursussen

gratis
proefles

vanaf
2 jaar

schrijf 
je nu in Houd jij van dansen?

Wil jij vaker optreden?
Meedoen aan danswedstrijden?

Meld je dan nu aan!

AUDITIES
DANSSEIZOEN

2016/2017

9 juli:
jazz/modern

10 juli:
showdance

vermelden:
· voor- en achternaam
· geboortedatum
· danservaring
· welke auditie

ZATERDAG 2 JULI 2016 14:00 UUR
TOPSPORTCENTRUM ALMERE

kaartverkoop@uniteddancealmere.nl
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Drogisterij Zwanenkamp
Hongarijeplaats 4

1363 CA Almere Poort
tel. 036-737 00 11

info@drogisterijzwanenkamp.nl
www.diodrogist.nl

open: ma-vr 9:00-18:30, 
za 9:00-18:00, zo 12:00-17:00

service en advies maken DIO 
landelijk beste drogisterij

Wedstrijdteams
Afgelopen jaar is de dansschool gestart 
met twee wedstrijdteams Showdance. 
Eline: “Beiden hadden we hiermee nog 
geen ervaring, maar al snel bleek dat we 
mee konden doen in de top van de lan-
delijke competitie van amateurdansgroe-
pen”. Inmiddels is er een wedstrijdteam 
Jazz/Modern 13+ bijgekomen en in sep-
tember start in die categorie een nieuw 
team voor jonge dansers vanaf 7 jaar. 
“Bij de finales van de wedstrijd ‘Shell We 
Dance’ zijn onze drie teams in de prij-
zen gevallen. Een prestatie waar wij heel 
trots op zijn!”

Sara: “De wedstrijdteams zijn tegelij-
kertijd onze Stage Performance groepen. 
Met deze groepen kunnen wij snel inspe-
len op de vraag om optredens te verzor-
gen. Het zijn vaak kinderen die meerdere 
keren per week bij ons dansen en graag 
technische lessen volgen (ballet/contem-
porary/jazz)”. Om in één van deze teams 
te komen, moet een kind auditie doen. 

professionele aanpak
Door de groei van de school kan deze 
een steeds gevarieerder aanbod brengen. 
Nog steeds geven de geschoolde danse-
ressen en dansdocenten Sara en Eline de 
meeste lessen zelf. Professionaliteit staat 
bij hen hoog in het vaandel. Juist daar-
om worden de lessen Afro Dance, Urban 
en Hip Hop gegeven door docenten die 
zich daarin gespecialiseerd hebben. 

Meer uren worden ingeroosterd voor 
populaire lessen, zoals Streetdance. He-
lemaal nieuw volgend lesjaar is de Cho-
reografie Class, bedoeld voor leerlingen 
die hun creativiteit willen laten zien en 
het leuk vinden om zelf dansen te (leren) 
maken. Verder is Tapdance dermate po-
pulair dat wordt gestart met drie groepen 
verdeeld over drie niveaus.

Sara: “Wij streven er steeds naar om 
élke leerling binnen élke les volledig aan 
bod te laten komen en met een voldaan 
gevoel weer naar huis te laten gaan”. 

Workshopweken /proeflesweken
Op 2 juli vindt de eindvoorstelling plaats 
in het Topsportcentrum. Na de eindvoor-
stelling is er van 4 t/m 14 juli een aan-
gepast lesrooster. In die twee weken mag 
iedereen gratis lessen volgen (in de eigen 
leeftijdscategorie). Nieuwe cursisten die 
zich tussen 4 en 14 juli inschrijven, be-
talen geen inschrijfgeld!

redactie n

Op 17 maart heeft drogiste-

rijketen DIO de award voor 

‘Beste Drogisterij van Neder-

land’ in ontvangst mogen ne-

men. Ook de medewerkers 

van onze eigen DIO Drogis-

terij & Parfumerie kregen een 

fles champagne. Terecht, want 

ook deze vestiging biedt een 

uitstekende service. 

Ronald, Hanneke en Daniella runnen 
gedrieën de Poort-vestiging van de win-
nende drogisterijketen en ze zijn heel 
trots op de prijs. “Bijzonder is dat de 
winnaar wordt bepaald door de uitkomst 
van een enquête die klanten invullen”, 
zegt Ronald. “Uit de prijs blijkt dat de 
klant ons waardeert en dat is natuurlijk 
het allerbelangrijkst: onze klanten”. Ro-
nald denkt dat DIO zich vooral onder-
scheidt van andere drogisterijen door de 
service die ze bieden en het advies dat ze 
geven. “Vooral bij de aankoop van ge-
neesmiddelen, voedingssupplementen en 
huidverzorgingsproducten stellen men-
sen het op prijs als je verstand van 

zaken hebt. Ook als ze al weten wat ze 
willen kopen. De extra informatie die wij 
kunnen geven, helpt ze nét even verder. 
En lang niet alle drogisterijen kunnen 
dat”. 

Hanneke geeft een voorbeeld. “Laatst 
kwam hier een klant die een middel 
zocht waarmee ze het concentratiever-
mogen van haar kind kon verbeteren. 
Op internet had ze over een homeopa-
thisch  middel gelezen en dat zocht ze in 
onze winkel. Toen ik hoorde dat het voor 
een kind bedoeld was, heb ik een middel 
geadviseerd dat veel geschikter is voor 
kinderen”.

Andere punten waarop de DIO-
drogisterijen goed scoorden bij de 
klant waren de netheid van de 
winkel en de prijs/kwaliteitver-
houding. Niet onbelangrijk! Zie 

de coupon voorin PoortNieuws 
voor een speciale aanbieding.

redactie n

PostNL pakketservice nu bij DIO

Sinds kort is de PostNL pakketservice 

verhuisd van Albert Heijn Hongarije-

plaats naar de DIO-drogisterij. 

Pakjes ophalen of wegbrengen kan 

aan de balie. Uiteraard is frankeren 

van de pakjes ook mogelijk.

foto: Fotostudio87
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Ruim 20 procent van de Poortenaren wil een politiebureau 

in hun stadsdeel, waardoor meer zichtbaarheid en snellere 

inzetbaarheid van politie mogelijk zou worden. Dat is de 

belangrijkste conclusie uit de bewonersenquête ‘Veiligheid’, die 

het CDA heeft gehouden onder 174 Poortenaren.

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

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!

poortenaren willen politiebureau

V E I L I G H E I D

de bewoners. “Mijn moeder en zus zijn er 
lastiggevallen. Ook van anderen hebben 
we soortgelijke verhalen gehoord. Dit 
was één van de redenen om deze enquête 
te houden”.

Het onveiligheidsgevoel op het station 
is in de avond het sterkst. De ondervraag-
den vinden het daar te donker. Omdat de 
buslijnen niet direct aansluiten op de 
trein, maakt dat het wachten op het bus-
station onaangenaam. “Ook op de weg 
van het station langs de fietsenstallin-
gen de wijk in is te weinig verlichting”, 
legt CDA-fractieassistent René Claessens 
uit, die samen met Van Hilten de enquête 
heeft georganiseerd. “Maar ook op ver-
schillende andere plekken in Poort wordt 
meer straatverlichting gevraagd.”

Op de vraag welke onveiligheid men-
sen zelf ervaren, worden drie antwoor-
den het vaakst gegeven. Dit zijn lastig 
gevallen worden – al dan niet op het 
station (11,6%), inbraken (14,5%) en 

Daarnaast willen Poortbewoners in di-
verse wijken meer (straat)verlichting en 
een verbetering van de verkeersdoor-
stroming. Die doorstroming wordt voor 
de zomer besproken in de gemeenteraad 
(zie artikel op pag. 27). 

Na gesprekken met een aantal orga-
nisaties besloot het CDA bewoners naar 
hun veiligheidsgevoel te vragen. Hoewel 
een kleine 20 procent van de onder-
vraagden zich niet onveilig voelt, zijn 
degenen die dat gevoel wel hebben, heel 
uitgesproken.

De knelpunten lijken samen te komen 
bij NS-Station Almere Poort, waarvan 
een kleine 30 procent zegt zich er onvei-
lig te voelen. Oorzaken zijn fietsen die 
worden vernield of gestolen, mensen die 
worden lastiggevallen en dat er te weinig 
politie of wijkagenten worden gezien. 

CDA-Fractieassistent Lesley van Hil-
ten woont in het Homeruskwartier. Zij is 
niet verbaasd over de bevindingen van 

berovingen (11%). Daar staat tegenover 
dat 13,4% zelf geen onveiligheid aan 
den lijve heeft ervaren. De onveiligheid 
wordt vooral toegeschreven aan te wei-
nig verlichting en te weinig zichtbaar 
aanwezige politie. Vandaar de roep om 
een politiebureau in Poort.

“Het zijn interessante verbeterpunten 
die worden neergelegd door betrokken 
en bezorgde bewoners”, zegt Claessens. 
“Zij hebben het gevoel dat Poort nog niet 
af is en dat de gemeente daar meer aan 
mag doen. We zullen 30 juni de resul-
taten bespreken in de gemeenteraad. We 
hopen dat andere partijen met ons willen 
meewerken aan oplossingen”.

CDA Almere n  

Voor meer info: rjhclaessens@almere.nl
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Halsoverkop van Aline van Wijnen, 
de winnaar van de Vriendin-schrijf-
wedstrijd! In Halsoverkop brengt de 
single dertiger Nicole haar tijd het 
liefst door met Dan, Dave en Paulo 
(Brown, Eggers en Coelho dus, in 
papieren vorm). Ze slaagt er echter 
niet in om een leuke man van vlees 
en bloed te vinden. Totdat ze op het 
plekje waar ze altijd gaat lezen in 
haar lunchpauze een man ziet zit-
ten... met een boek in zijn handen. 

Halsoverkop is een heerlijke feel-
goodroman van debutant Aline van 
Wijnen. Zij werd door de jury una-
niem uitgeroepen tot winnares van 
de schrijfwedstrijd van uitgeverij 
Zomer & Keuning en het tijdschrift 
Vriendin. Reserveer het nu vast bij 
Bol.com of pak het straks mee bij 
Bruna, AKO of Stumpel voor 910.

roman ‘Halsoverkop’ door poortbewoner 
aline van Wijnen verschijnt op 28 juni

Toen Aline van Wijnen uit Europakwartier in Vriendin de oproep 

zag voor een schrijfwedstrijd, waarbij het winnende verhaal uit-

gegeven zou worden door Zomer & Keuning, kwam ze meteen 

in actie. Met het manuscript voor de roman dat ze al klaar had 

liggen, won ze met glans de hoofdprijs en haar boek ligt binnen-

kort in de winkels. Maar lees nu eerst dit exclusieve interview.

schriften vol
In Wit-Rusland, waar Aline opgroeide, 
schreef ze al schriften vol. In Almere 
Poort pakte ze drie jaar terug het schrij-
ven weer op. “Alleen nu in het Neder-
lands. Dat gaat prima, na vijftien jaar is 
Nederlands mijn tweede moedertaal. En 
mijn man Jeroen leest ook mee. Alleen 
is dit niet het genre boek dat hij normaal 
leest. ‘Halsoverkop’ is echt een feelgood-
roman. Zeker leuk om mee op vakantie 
te nemen deze zomer. Vanaf 28 juni ligt 
mijn boek in de winkels! En uiteraard 
kun je het ook lenen bij de bibliotheek.

Dat mijn boek ‘maar’ tien euro kost, 
vind ik helemaal niet erg. Ik doe het niet 
voor het geld. Schrijven is mijn passie, 
ik ben heel blij dat mijn boek straks op 
veel boekenplanken komt te staan en ik 
ben al bezig met het schrijven van een 
volgend boek. Naast het schrijven heb ik 
gewoon een baan. Ik werkte tot voor kort 
fulltime als administratief medewerker 
bij een bedrijf in Amsterdam, waar ik nu 
nog vier dagen in de week werk”. 

gelukkig in poort
Jeroen en Aline ontmoetten elkaar ruim 
tien jaar geleden via het werk. Samen zijn 
ze heel gelukkig in hun huis in het Euro-
pakwartier en dat is voor Aline een voor-
waarde om te kunnen schrijven. “Sommi-
gen hebben misschien juist de drive om 
te schrijven als ze in een benarde situatie 
zitten. Bij mij werkt het andersom. Als ik 
goed in mijn vel zit, komen de woorden 
als vanzelf uit mijn pen, of eigenlijk uit 
mijn toetsenbord. Hele avonden schrijf ik 
door. Zelfs als ik in de trein zit op weg 
van of naar mijn werk, schrijf ik passages 
op mijn telefoon”.

poezen aaien
Zes jaar geleden verhuisden Aline en 
Jeroen vanuit Noorderplassen naar het 
Europa kwartier. “Het bevalt ons hier uit-
stekend. Het is rustig wonen, maar als we 
buiten komen, zijn we meteen in een le-
vendige straat. We hebben de komst van 
elke nieuwe zaak in Poort gevierd en ne-
men graag de proef op de som”. Hun vrije 
tijd brengt het stel veelal lezend door, of ze 
wandelen door de buurt. Onderweg aaien 
ze graag alle poezen die ze tegenkomen. 
Vakantie vieren ze buiten het hoogseizoen 
op Ibiza, of ze maken een stedentrip.

‘Halsoverkop’ is deels geïnspireerd op 
dingen die Aline of mensen in haar om-
geving hebben meegemaakt, maar is ze-
ker geen autobiografie. “Als je het moei-
lijk hebt, is dat op het moment zelf niet 
leuk, maar achteraf biedt het stof om over 
te schrijven. Wel hebben mijn verhalen 
steevast een goed einde. Net als mijn ei-
gen verhaal. Gelukkig maar”.

redactie n



O N S  C A S C A D E P A R K

Toen het Cascadepark jaren terug als een slingerende, verbin-

dende factor tussen de wijken werd ontworpen, was het nog af-

wachten hoe het zich in de praktijk zou gaan ontwikkelen. Het 

zijn immers de gebruikers die het park tot leven brengen. Geluk-

kig kent Almere Poort veel actieve bewoners die er een handje 

– of meer dan dat – bij helpen om jaarlijks terugkerende tradities 

te scheppen, waardoor het park steeds meer ‘eigen’ gaat voelen.

Werd het Cascadepark vorig jaar al bezocht 
door een Almeerse schaapskudde, dit jaar 
was het uitgebreid tot een heus driedaags 
evenement! Je kon maar liefst twee nach-
ten slapen in je tentje in het park. Ondanks 
de kou maakten veel Poortbewoners ge-
bruik van deze unieke kans. Beide avon-
den was er ruim gelegenheid om te bar-
becuën en marsmallows te roosteren bij 
het kampvuur. Op zondagochtend kwam 
de schaapskudde uit Noorderplassen, ver-
gezeld van schaapherders en schaaps-
hond, aangelopen. Tientallen kinderen 
en volwassenen konden niet wachten om 
ze vrolijk binnen te halen en even lek-

Met mooi weer, leuke activiteiten en veel 
kleedjes was het een gezellige drukte tij-
dens de ‘kleedjesmarkt’ op Bevrijdings-
dag, 5 mei 2016. Hoeveel bezoekers die 
dag precies in het Cascadepark zijn ge-
weest, is niet bekend. Het waren er in 
ieder geval veel meer dan de organisatie 
had durven dromen! Tijdens deze dag is 
op verschillende manieren geld ingeza-
meld voor de kabelbaan in het Cascade-
park. Veel dank gaat uit naar alle lieve 
Cascadepark-vrijwilligers, EHBO-helden, 
activiteitenaanbieders en niet te vergeten 
alle deelnemers en bezoekers van deze 
perfecte dag! n

ker te knuffelen. Naast eten, slapen en 
knuffelen waren er ook veel andere acti-
vi teiten rondom het thema ‘schapen’. In 
de ‘Kerktent’ kon je breien en vliegers en 
schapenknutsels maken. Op zondag was 
er ‘Kliederkerk’ waar volwassenen en kin-
deren ontdekten wat Pinksteren betekent. 
En omdat dit een feest is, werd afgeslo-
ten met een feestelijke high tea. Ook Mira 
Ticheler, de kunstenares bij uitstek als het 
gaat om buurtprojecten, had weer iets 
bijzonders voorbereid: een levensgroot – 
maar nog kaal – schaap. Door eier dozen te 
beschilderen, hielpen kinderen mee er een 
bontgekleurd schaap van te maken. Missie 
geslaagd! Op Pinkstermaandag werd de 
schaapskudde na een idyllisch ontbijt in 
het park weer uitgezwaaid. Maar niet zon-
der de belofte om volgend jaar weer terug 
te komen! n

 slapen bij de schapen: 
schaapskudde bezoekt 

park tijdens pinksteren

 bevrijdingsdag: 
zonovergoten kleedjes-

markt druk bezocht

meld je aan voor de nieuwsbrief op www.cascadepark.nl24 I POORTNIEUWS



De vaksectie ‘Groen Breed’ van Groen-
horst Almere organiseerde op 4 april een 
Praktijkdag voor leerlingen uit 2 vmbo. 
Een aantal activiteiten vond plaats in 
het Cascadepark. Zo werd het rosarium 
gesnoeid en werden er wilgenhutten ge-
vlochten bij het Wilgendorp. Bij het zand-
zakkenpaviljoen van Inspiratie Inc. maak-
ten leerlingen kennis met vluchtelingen 
en kookten en mozaïekten ondertussen 
samen. Ook de Oegandese kunstenaar 
Emmanuel Kavuma was hierbij. Het werd 
een leuke dag met nieuwe ervaringen en 
inzichten over het leven van bewoners 
van het asielzoekerscentrum in Almere.

Daarop bedachten coördinator Sandra 
Manintveld van Inspiratie Inc. en ex-
pressiedocent Ingrid Zoon extra acti vi-

Een kabelbaan in het Cascadepark is een 
wens die bij veel kinderen in Almere 
Poort leeft. Dat ze hier alles voor over 
hebben, is wel bewezen. Dit voorjaar is 
namelijk door talloze sponsor-activitei-
ten, onder meer georganiseerd door ba-
sisscholen in Poort, al meer dan de helft 
van het benodigde bedrag opgehaald! 
Dat is een enorme prestatie die na de 
zomer beloond zal worden met datgene 
waar we allen zo naar uit hebben geke-
ken: de realisatie van een heuse kabel-

Een bijzondere bus gaat rondrijden in Al-
mere Poort, met zelfs zonnepanelen en een 
windmolen op het dak! De Stad en Natuur 

teiten voor de jaarlijkse Talentdag voor 
vmbo1. Het thema van deze Talentdag 
op 13 mei was: diversiteit en recyclen. 
Leerlingen deden allerlei creatieve en 
sportieve activiteiten zoals hapjes maken 
uit verschillende culturen, en nieuwe 
producten maken van flesdoppen en af-
valhout. Emmanuel Kavuma maakte met 
zes leerlingen een grote muurschilde-
ring van een olifant in de school. Bij het 
zandzakkenpaviljoen werd bovendien 
ver der gewerkt aan het mozaïeken. n

baan in het gebied ‘Natuurlijk spelen’ ten 
oosten van het Klokhuis in het Cascade-
park. Op de foto zie je leerlingen van de 
Columbusschool na een sponsorloop. n

bus neemt je mee naar de wildernis van 
Almere Poort. Stap in en ga op expeditie 
naar Pampushout of het Almeerderstrand. 
Daar ontdek je hoe het eraan toegaat in de 
natuur en hoe je daarin kunt (over)leven. 

meld je aan voor het avontuur!
Ook een spannende expeditie met de Stad 
en Natuur bus meemaken? Meld je aan via 
www.stadennatuur.nl

prijsvraag
Stad & Natuur wil in de toekomst een echt 
duurzame bus en wil jouw ideeën hierover 
zien: hoe ziet jouw duurzame bus er uit? 
Maak een ontwerp, stuur deze voor 31 ok-
tober 2016 naar info@stadennatuur.nl en 
maak kans op een mooie prijs!   n

EVENEMENTEN
CasCaDEparK

17 juni 2016
Sponsorloop Kabelbaan
Tweede grote sponsorloop voor 
basisscholen in het Cascadepark. De 
opbrengst gaat naar de kabelbaan.

18 juni 2016
Midzomernacht
Park-BBQ met live muziek voor 
buurtbewoners van 17:00 tot 00:00 
uur. Achter BSO De Hooiberg.

1 juli 2016
Bijhouden Rozentuin
Elke eerste vrijdag van de maand 
in de rozentuin. Van dingen maken 
tot onkruid wieden tot snoeien en 
planten. Van 10:00 tot 12:30 uur.

10 juli 2016
Klokhuislab
Stoere proefjes in het Klokhuis met 
Mad science, Stad & Natuur.

13 juli 2016
Bosexpeditie
Bosexpeditie met de Stad en Natuur-
bus. Ga mee op expeditie naar Pam-
pushout met de natuurdetective.

19 juli 2016
Start zomerprogramma 
Playground Poort
www.facebook.com/
buurtsportcoachesalmerepoort

21 juli 2016
Strandexpeditie
Strandexpeditie met de Stad en 
Natuurbus. Expeditie naar Almeer-
derstrand met de natuurdetective.

7 augustus 2016
Bosexpeditie
Met de Stad en Natuurbus 
naar Pampushout.

10 augustus 2016
Strandexpeditie
Met de Stad en Natuurbus 
naar Almeerderstrand.

14 augustus 2016
Klokhuislab
Stoere proefjes in het Klokhuis met 
Mad science, Stad & Natuur.

10 september 2016
SuriPoort Festival
Derde editie van dit gezellige festi-
val rondom het Klokhuis, met een 
tropische markt met o.a. Surinaamse 
gerechten, en veel optredens.

 groenhorst almere 

praktijkdag in het park

 sponsoring kabelbaan

 Op expeditie met 

de stad en natuurbus

Facebook: Ons Cascadepark POORTNIEUWS I 25 



26 I POORTNIEUWS

V R I J E  T I J D

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

Koffieochtend • volwassenen
10.00-12.00 uur

woensdag

Zumba • dames
9.30-11.30 uur

Computerles • volwassenen
10.00-12.00 uur

Zaalvoetbal • 12- jr
18.00-20.00 uur

Wetswinkel • iedereen
19.00-20.00 uur
(geen spreekuur van 3 t/m 17  
augustus, wel in Buurt centrum   
De Inloop, Stedenwijk)

donderdag

Zaalvoetbal • 12+
19.00-20.30 uur

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

vrijdag

Darten • volwassenen
20.00-22.00 uur

ruilbibliotheek ma-do 12.00-16.30 uur

Welkom in de viplounge

BUURTCENTRUM VIPLOUNGE

maandag

Spelletjesmiddag • volwassenen
13.30-17.00 uur

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

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

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

Ladies Inc. / Dansen • 16+ jr
20.00-21.00 uur

dinsdag

Bootcamp • dames
10.30-11.30 uur

Taalcafé • volwassenen
16.00-17.00 uur

donderdag

Tai Chi • volwassenen
14.00-15.00 uur

vrijdag

Kickboksen • 12- jr
17.30-18.30 uur

Kickboksen • 12+ jr
18.30-19.30 uur

Osnaath stelt zich voor
“De afgelopen dagen heb 
ik kennisgemaakt met de 
buurt en graag stel ik mij 
voor, omdat ik voor De 
Schoor in Almere Poort 
kom te werken. Ik ben 
Osnaath Steevensz, sinds 

enkele jaren met plezier werkzaam bij De 
Schoor. In die periode heb ik verschil-
lende werkzaamheden uitgevoerd in ver-
schillende stadsdelen. Ik zie het als een 
uitdaging om nu in Poort, een vrij nieuw 
stadsdeel voor mij, mijn bijdrage te mo-
gen leveren aan de opbouw van het so-
ciaal cultureel werk.

De Viplounge is een prachtige locatie 
waar heel veel mogelijkheden zijn als 
accommodatie voor veel verschillende 
activiteiten. 

Ik ga vooral onderzoeken wat jullie als 
buurtbewoners graag voor activiteiten 
willen. Samen met jullie onderzoeken en 

proberen optimaal gebruik te maken van 
de ruimte. 

Veel buurtbewoners hebben misschien 
al kennisgemaakt met de Viplounge, om-
dat de Bibliotheek enkele dagdelen in de 
week gebruik maakt van de ruimte.  

Ik kijk uit naar alle plannen en ideeën 
die jullie hebben. Tot ziens in de Vip-
lounge!” n

Osnaath is te bereiken via: 
steevensz@deschoor.nl 
of: 06 46 10 88 72

Tijdens de zomervakantie bieden de buurtsportcoaches van De Schoor weer 

een leuk en afwisselend activiteitenprogramma op de Playground! 

Kijk op: www.facebook.com/buurtsportcoachesalmerepoort 
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V E R K E E R  /  B O U W E N

De verkeersdoorstroming in en om Poort houdt vele gemoederen 

bezig. Politieke partijen hebben een verkeersbureau om advies 

gevraagd over mogelijke herinrichting van verkeerssituaties in 

Poort. Daarnaast gaat de afslag Elementendreef / Hoge Ring vanaf 

juli even dicht om de aansluiting Hoge Ring / A6 af te ronden.

Op 11 mei tekenden woning-

corporatie De Alliantie en Blijf 

Groep een ontwikkel over een-

komst en een huurcontract. 

Met de ondertekening commit-

teren beide partijen zich aan de 

realisatie en de huur van het 

nieuwe Oranjehuis in Almere. 

De bouw van het Oranjehuis is 

hiermee van start gegaan.

verkeer poort volop in beweging

start bouw ‘blijf-van-mijn-lijf-huis 

nieuwe stijl’ in Europakwartier

Een groot verkeersknelpunt is de Achil-
lesstraat, de enige rechtstreekse auto-
verbinding tussen Europakwartier en 
Homeruskwartier. Toen Poort werd ont-
worpen, was bedacht dat al het autover-
keer via de dreven de wijk zou verlaten. 
Er werd aangenomen dat amper gebruik 
zou worden gemaakt van de Achilles-
straat. Dat laatste blijkt niet het geval. 
Velen zien deze fietsstraat als verkorte 
route naar de A6 en de winkels aan de 
Europalaan.

Deze signalen bleken ook uit de bewo-
nersenquête ‘Veiligheid Almere Poort’, 
die CDA Almere in februari heeft gehou-
den. Deze partij vindt dat het model ‘alle 

verkeer via de dreven’ niet voldoet aan 
de wensen van bewoners. Zo ontstaat er 
ook extra druk op de Odysseestraat / Pol-
luxstraat, de Poseidonsingel en de krui-
sing Europalaan / Duitslandstraat.

Fractie-assistent René Claessens: “Ik 
breng ’s ochtends mijn kinderen in Al-
mere Poort naar school en snap wat de 
bewoners bedoelen. Hopelijk kunnen we 
daar in goed overleg met alle partijen 
een verbetering realiseren”.

Ook de VVD, PVV en SP hebben zor-
gen over de Achillesstraat en omgeving. 
Daarom hebben zij samen met het CDA 
een verkeersadviesbureau gevraagd om 
te onderzoeken hoe de situatie op en 

straks goede zorg en ondersteuning voor 
mensen die te maken hebben met huise-
lijk geweld. De dienstverlening is gericht 
op het hele gezin en bestaat uit maat-
werk. Het Oranjehuis krijgt een regionale 
functie voor zowel Flevoland als Gooi en 
Vechtstreek. Het biedt waar nodig ook 
opvang aan vrouwen en kinderen uit 
andere delen van het land.

In het nieuwe pand, op de hoek van 
de Zwedenstraat en de Noorwegenka-
de, is vanaf 1 juli 2017 plek voor twee 
noodbedden, tien crisisopvangplaatsen 
en vijftien plaatsen voor begeleid wo-
nen. De Alliantie ziet het huisvesten van 
mensen die ondersteuning nodig hebben 
als haar kerntaak. Eerder realiseerde de 
corporatie al een Oranjehuis in Amster-
dam. n

De Alliantie bouwt dit Oranjehuis, een 
‘blijf-van-mijn-lijf-huis nieuwe stijl’, 
in Almere Poort. Blijf Groep biedt hier 

rondom de Achillesstraat het beste (her)
ingericht kan worden. De uitkomsten 
worden in juni verwacht en daarna be-
sproken in de gemeenteraad.

De vele files en ochtenddrukte in Poort 
komen vooral door de uitbreiding van de 
A6. Het eerste deel moet eind augustus 
zijn afgerond. Daarna wordt de kruising 
Elementendreef / Hoge Ring vanaf juli 
een tijdje afgesloten om de laatste hand 
te leggen aan de Hoge Ring-aansluiting 
op de A6.

CDA Almere n  
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BouwEXPO Tiny Housing

BouwEXPO Tiny Housing

B O U W E N

Met 245 (!) inzendingen op de prijsvraag ‘Bevrijd Wonen, Jouw 

Ideale Tiny House in Almere’ bewijst Almere de vraag naar Tiny 

Housing en het vrije gevoel van klein wonen. De kleine huisjes 

van 50 m2 staan volop in de belangstelling. Ook zo nieuwsgierig 

naar alle maquettes en ideeën? Kom naar de expositie ‘Tiny Hou-

sing ontdekt’ in Kunstlinie Almere Flevoland – de schouwburg.

Ontdek de bouwEXpO 
tiny Housing

bekendmaking winnaars
woensdag 6 juli bij KaF
Een deskundige vakjury onder voorzit-
terschap van burgemeester Weerwind 
selecteert maximaal 25 plannen. De win-
naars worden woensdag 6 juli 2016 be-
kend gemaakt. Het programma vind je op 
www.bouwexpo-tinyhousing.nl. 

Vanaf de zomer kunnen de 25 win-
nende plannen tot uitvoering wor-
den gebracht. Elk plan in zijn eigen 
ritme en specifieke aanpak. In de zo-
mer van 2017 wordt de BouwEXPO 
feestelijk afgesloten. De BouwEXPO 
probeert de weg vrij te maken voor 
een veel grotere bouwstroom Tiny 
Houses.

expositie ‘Tiny Housing ontdekt’
In samenwerking met de 
Kunstlinie Almere Flevo-
land (KAF) zijn alle maquet-
tes van de 245 inzendingen in de 
schouwburg te bekijken. Tot 6 juli 
2016 is de tentoonstelling te bezoe-
ken van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.30 uur en op zater-
dag van 13.00 tot 17.30 uur in KAF in 
het stadshart van Almere (Esplanade 
10). Misschien wordt de expositie 
verlengd. Houd hiervoor de website 
in de gaten!

gemeente Almere n

www.bouwexpo-tinyhousing.nl
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Wethouder Herrema in gesprek met bezoekers

De winnaars krijgen een optie op één van de bouwlocaties langs het Homeruspark
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nieuw: goud van Oud

W I J K A A N J A G E R  P O O R T

Dwars door poort

Om eerlijk te zijn moet ik bekennen dat 
ik nieuwsgierig ben aangelegd. Zo fiets 
ik geregeld door Almere Poort om huizen 
te bewonderen. En als ik met de honden 
loop, gluur ik maar al te graag even bij 
de mensen thuis naar binnen. “Hoe is het 
interieur?” en “Kijk nou eens naar die 
prachtige opstelling daarvan”; dat zijn 
zaken waar ik me dan mee bezighoud!

Op mijn beurt zie ik weleens voorbij-
gangers hun hals uitrekken om een in-
druk van ons huis van binnen te kunnen 
krijgen. Het geeft me een gevoel van 
trots, om deel uit te maken van ons bij-
zondere stadsdeel. Ik weet van iemand 
uit de buurt met een bijzonder huis dat 
hij zelfs regelmatig ‘gluurders’ gewoon 
binnenlaat en een rondleiding geeft!

Ook op locaties van ondernemers, pro-
fessionals en initiatiefnemers in Almere 
Poort neem ik graag een kijkje binnen. 
Tijdens een brainstormbijeenkomst die ik 
onlangs organiseerde, bleek maar weer 
dat ik niet de enige ben die over deze 
nieuwsgierigheid beschikt. Annelies van 
‘Hart for her’ had namelijk het idee om 
een fietstocht te organiseren die dwars 
door Poort gaat en waarbij je op diverse 
locaties een kijkje in de keuken neemt bij 
ondernemers, professionals en initiatief-
nemers in de wijk. 

Dit idee werd goed ontvangen, zo-
doende gaat ‘Dwars door Poort’ er ook 
daadwerkelijk komen en wel op zaterdag 
17 september. Verschillende ondernemers 
hebben zich inmiddels al aangemeld om 
deel te nemen aan dit event. Ook ik als 
wijkaanjager zal participeren; al is het al-
leen al uit nieuwsgierigheid ;-).

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 tegen-

komen met zijn ‘I love Almere Poort’-bakfiets.

Sinds begin dit jaar is Almere Poort een terugkerend evene-

ment rijker, namelijk ‘Goud van Oud’. Dit pop-up-event wordt 

elk seizoen georganiseerd en vindt naar verwachting plaats op 

diverse locaties in Almere Poort. 

Kitty Maul, Loes Smit en Bastiaan Gietema zijn de enthousiaste organisatoren

Tijdens Goud van Oud kun je kleding rui-
len, laten customizen en betaalbare vin-
tage kleding kopen. Ook aan de muziek-
liefhebber is gedacht – je kunt er vinyl 
kopen en ruilen. Tevens kun je genieten 
van een goede kop koffie en lekkere mu-
ziek. Kortom; voor ieder wat wils!

In maart vond de eerste editie plaats in 
de parkeergarage in de België straat, naast 
basisschool De Kleine Wereld. Er stonden 
rekken vol met kleding om te ruilen. Te-
vens kon je tweedehands kleding, schoe-
nen en accessoires tegen betaalbare prijs 
kopen en was er ook een hoek vol met 
vintage kleding van Wini Vintage. 

Sander de Coninck van Heilig Boon-
tje verzorgde de koffie en had vinyl pla-
ten te koop en te ruil. Bij coupeuse Eve 
Velthuijzen uit Almere Poort kon je aan-
schuiven om kleding te laten customizen 
(opleuken). Ook kon je neerploffen in een 
comfortabele zithoek met meubels van 
Stichting Kringloop Almere. De eerste 
editie trok ongeveer honderd bezoekers 
en de reacties waren zeer positief.    

De tweede editie zal op zaterdag 11 
juni plaatsvinden in samenwerking met 
het evenement Poort Sociaal en de daar-
opvolgende edities zijn op de zondagen 

11 september en 11 december.  
Goud van Oud heeft een aantal af-

leveradressen in Almere Poort waar je 
vooraf kleding, schoenen en accessoires 
kunt doneren. Dit is met name geschikt 
voor mensen die niet per se hoeven te 
ruilen. Wil je ruilen, dan kom je uiter-
aard zelf naar het event.

Goud van Oud wordt georganiseerd 
door Kitty Maul, Loes Smit en Bastiaan 
Gietema. Loes organiseerde al eerder 
een kledingruil-event in Poort. Gedrieën 
sloegen ze de handen ineen met als doel 
om het met Goud van Oud grootser en 
frequenter aan te pakken. 

redactie n

Facebook: GoudvanOudAlmerePoort
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B E W O N E R S I N I T I A T I E V E N

In poort gonst het van de activiteiten!

  Tientallen vrijwilligers en bewoners van 

Calipso en het Poorthuis namen tijdens 

NL doet op 12 maart de tuintjes van de 

bewoners langs de Iliasstraat onder handen. 

De dag werd afgesloten met een gezellig 

buurtdiner bij het Poorthuis.

  Met de klok een uur vooruit vanwege zomertijd 

was het extra vroeg opstaan voor de Paashaas, maar 

een heleboel Poortbewonertjes konden 27 maart niet 

wachten om paaseieren te zoeken in het Cascadepark. 

Een leuke traditie geïnitieerd door Ons Cascadepark.

   Op zondag 29 mei vond tijdens de ‘Dag 

van het Park’ in het Cascadepark de geslaagde 

eerste editie van ‘Proef Poort’ plaats, waarbij 

horeca-ondernemers en winkeliers uit Poort 

gratis hapjes aanbieden. Bewoners en 

ondernemers zaten op kleedjes te genieten 

van de lekkernijen en live muziek.

Op 23 maart kon je tijdens het Grand Holi Festival in Poort spelen met kleuren en genieten van Hindoe staanse entertainment, muziek, dans en lekkere hapjes. Ook niet-Hindoestaanse bezoekers werden warm ontvangen. 

Studenten van Windesheim Flevoland verrasten vrijdag 20 mei Poortbewoners met een knus feest aan de Zeussingel. Met een hapje, drankje en plantje konden bewoners genieten van  muziek en met elkaar in gesprek gaan over het thema ‘Natuur in Poort’. 

oproep
heb jij foto’s van bewoners-initiatieven in Poort? mail 
ze ons!

POORTNIEUWS I 31 
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De verkeersstructuur van 
almere poort toegelicht

busbaan
Geleerd van het verleden is de busbaan 
niet verstopt achter woningen en in het 
groen, maar prominent in het openbaar 
gebied opgenomen. De busbaan ligt 
meestal parallel aan woonstraten, waar-
door woningen en voorzieningen met 
hun voordeur naar de busbaan gericht 
zijn. De busbaan is over te steken waar 
de wegen kruisen. De oversteekplaatsen 

worden met verkeerslichten geregeld. 
Het aantal oversteken is hierdoor rela-
tief hoog ten opzichte van de rest van 
Almere. Fietsroutes zijn zoveel mogelijk 
gecombineerd met de woonstraten, uit 
oogpunt van sociale veiligheid.

Woongebieden
In de woongebieden geldt een maximum 
snelheid van 30 km per uur. Auto’s en 

fietsers rijden hier meestal samen over 
dezelfde rijbaan. Via een aantal ‘buurt-
straten’ wordt het verkeer naar de dre-
ven geleid. Deze wegen hebben over het 
algemeen iets ruimere profielen en soms 
vrijliggende fietspaden. 

Dreven en lanen
Aan de randen van de woongebieden 
liggen de dreven en lanen waar het auto-
verkeer met een hogere snelheid (50 km 
per uur) rijdt. Fietsers steken hier wel 
soms over, maar hebben verder eigen 
fietspaden. Het autoverkeer wordt vanaf 
de randen de woongebieden ingeleid. 
De toegangen vanaf de dreven naar de 

De verkeersstructuur van Poort heeft dezelfde opzet als de rest 

van Almere. Door de diverse woongebieden ligt de busbaan 

centraal met op regelmatige afstanden een bushalte. De mees-

te bewoners hebben hierdoor een bushalte op relatief korte 

loopafstand (minder dan 400 meter). Het gebied wordt verder 

ontsloten via dreven en lanen, waarop de buurt- en woonstra-

ten aansluiten. 

V E R K E E R

Zwembad Almere Poort 
van 16-07 t/m 26-07 en 
van 09-08 t/m 28-08-2016*

banenzwemmen:
maandag  07.00 - 12.00 
 18.00 - 21.00
woensdag  07.00 - 12.00 
 18.00 - 21.00
vrijdag  07.00 - 12.00 
zaterdag 07.00 - 08.30 
zondag 07.00 - 08.30

*Zwembad Almere Poort is een 
week gesloten in verband met 
het Europees Jongleer Festival.

Zwembad Almere Stad 
van 16-07 t/m 28-08-2016 

banenzwemmen: 
maandag 13.15 - 15.30 
dinsdag 19.00 - 21.30 
woensdag 08.30 - 09.30 
donderdag 07.00 - 08.30 
 19.00 - 21.30   
 
Zwembad Almere Stad 
van 01-08 t/m 28-08-2016  

recreatief zwemmen: 
dinsdag 13.00 - 16.00
woensdag  13.00 - 16.00 
donderdag 13.00 - 16.00
zaterdag 13.00 - 15.30
zondag 10.00 - 13.00

Zwembad De Vrijbuiter, Almere Buiten
van 26-07 t/m 31-07-2016 

recreatief zwemmen:
maandag 11.00 - 16.00 20.00 - 21.30 
dinsdag  11.00 - 16.00 20.00 - 21.30 
woensdag 11.00 - 16.00 20.00 - 21.30 
donderdag 11.00 - 16.00 20.00 - 21.30 
 vrijdag  11.00 - 16.00    
zondag 10.00 - 16.00

banenzwemmen:  
maandag  07.00 - 08.30 20.00 - 21.30
dinsdag   20.00 - 21.30
woensdag  07.00 - 08.30 20.00 - 21.30
donderdag    20.00 - 21.30
vrijdag 07.00 - 08.30 
zondag     08.30 - 10.00

Deze zomervakantie kun je terecht op onze drie locaties voor 
een frisse duik, een lekkere plons of een pittig baantje trekken:

Spetterende Zomervakantie!

Kijk voor onze overige activiteiten 
op www.optisport.nl/almere  



In deze nieuwe rubriek vertelt Felix van 
de Laar naar wie of wat straatnamen in 
het Homeruskwartier verwijzen. Hij be-
gint natuurlijk met Homerus, en komt 
daarbij vanzelf ook bij Ilias en Odyssee.

Homerus

Naar wie of wat is het Homeruskwar-
tier genoemd? En de Homeruslaan, het 
Homerusplein en nog drie andere va-
rianten in het straatnamenplan? Was 
Homerus soms een god zoals Poseidon, 
of een held zoals Achilles? Nee, Homerus 
schreef, bijna drieduizend jaar geleden in 
Griekenland, op wat die goden en helden 
allemaal deden. 

Zijn grote gedicht de Ilias gaat over de 
strijd van de Grieken tegen de stad Troje. 
In het andere verhaal, de Odyssee, vertelt 
Homerus, ook op rijm, hoe koning Odys-
seus na een avontuurlijke zwerftocht 
eindelijk weer thuiskomt bij zijn vrouw 
Penelope, op zijn eiland Ithaka. Behalve 
die twee prachtige dikke boeken, weten 
we niets van Homerus als persoon. Hij is 
nooit geïnterviewd… er waren ook geen 
kranten in die tijd. 

Homerus was de eerste schrijver ter we-
reld die we van naam kennen. Na hem 
kwamen alle andere schrijvers en dichters 
en begon de literatuur te bloeien. Dat 
Homerus alles opschreef, was een kleine 
revolutie. In die tijd vertelden mensen el-
kaar verhalen uit hun hoofd. Omdat de 
teksten van Homerus op rijm staan, kun 
je ze gemakkelijker onthouden. Waar-

schijnlijk heeft hij verhalen opgeschreven 
die al langer de ronde deden.

In de teksten van Homerus kom je al-
lerlei stijlfiguren tegen, die schrijvers nu 
nog steeds gebruiken. Wat zijn perso-
nages doen, kunnen we ons heel goed 
voorstellen. Ze zijn verliefd, boos, jaloers, 
bedroefd, trots, koppig, roekeloos, slim... 

De sluwe Odysseus bedacht het Paard 
van Troje. De Grieken deden alsof ze de 
strijd opgaven en lieten een groot houten 
paard achter. De Trojanen haalden het 
naar binnen in hun stad. ’s Nachts spron-
gen er Griekse soldaten uit, ze zetten de 
stadspoorten open en dat was einde ver-
haal voor Troje… 

Homerus laat Odysseus bijvoorbeeld 
ook heel slim liegen. Hij maakt de Cycloop
– een reus met één oog die mensen op-
eet – wijs dat hij Niemand heet. Daarna 
maakt hij hem met een gloeiende paal 
blind. De Cycloop schreeuwt het uit van 
de pijn. Zijn vrienden vragen wat er mis 
is. “Niemand doodt me”, zegt de Cycloop. 
Dus ontspringt Odysseus de dans – in het 
verhaal van Homerus dan. 

Ooit dachten ze dat Homerus zelf blind 
was, ze noemden hem ‘de blinde bard’ 
(een bard is wat we nu een singer-song-
writer noemen). Maar hoe kan iemand 
schrijven: “In de grot stonden dikke ram-
men met dichte vachten, prachtige, grote 
dieren, hun wol had de kleur van viool-
tjes” (vertaling: Imme Dros) als je zoiets 
niet met eigen ogen hebt gezien? En hoe 
kun je schrijven als je blind bent, er was 
toen nog geen braille!

Misschien was Homerus niet één ie-
mand, maar waren het, net als bij de bij-
bel, verschillende mensen die de verhalen 
opschreven. We doen het ermee. En je 
spreekt zijn naam uit als Ho-mé-rus! 

Felix van de Laar n

Felix van de Laar woont in het complex Ithaka 

in het Homeruskwartier. Hij is tekstschrijver, 

redacteur en vertaler. Zijn bedrijf heet alme-

rika, almerica! felixvandelaar@xs4all.nl

S T R A A T N A M E N  H O M E R U S K W A R T I E R
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woongebieden zijn met rotondes of met 
verkeerslichten verkeersveilig geregeld. 
Vanaf de lanen sluiten de woongebieden 
meestal aan via een inritconstructie. Bij 
een inrit geldt de verkeersregel dat ie-
dereen die een inrit inkomt of verlaat het 
overige verkeer (auto’s, (brom)fietsers én 
voetgangers) voor moet laten gaan. 

Fiets sneller
Autoverkeer tussen twee aangrenzen-
de woongebieden is mogelijk, maar dit 
wordt beperkt en ontmoedigd door de 
wijze waarop de straten zijn ingericht. 
Bij voorkeur rijden automobilisten via 
de dreven en lanen. Voor de fiets zijn er 
meer verbindingen tussen woongebie-
den gemaakt. Door de directe fietsroutes 
via fietsstraten en fietspaden tussen de 
woongebieden en via fietsbruggen over 
grachten, zijn de fietsverbindingen vaak 
sneller in reistijd ten opzichte van de 
auto. 

Werkzaamheden a6
Almere Poort ontwikkelt zich langza-
mer dan gepland. Ook de hoofdwegen 
rondom het stadsdeel zijn later klaar. Op 
dit moment zorgen de werkzaamheden 
voor de verbreding van de A6 voor over-
last. Volgens de huidige planning is het 
knooppunt met de Hogering in december 
2016 gereed. De gehele verbreding van 
de A6 tussen Muiden en Havendreef is in 
2020 gereed. 

gemeente Almere n

TAXSuPPoRT
b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n

Belastingen en administraties,
Voor al uw belastingzaken.
Voor al uw aangiften.  
 
• Voor particulieren, ZZP en MKB.
• Fiscale begeleiding bij echtscheiding.
•   Persoonlijk contact, begeleiding   

en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.

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

lid Register Belastingadviseurs



13 maart 2016
Finney

13 maart 2016
Jaxx Quin

9 maart 2016
Damian

8 maart 2016
Sadé Carmen Joy

23 februari 2016
River Sammy-Mae

7 april 2016
Jess

3 april 2016
Sophie Katja

30 maart 2016
Abbaas-Ali

5 april 2016
Hugo

10 april 2016
 Ingmar

geboren in almere poort
gefeliciteerd!

Ook geboren in Poort? juni t/m september 2016 -- stuur foto, voornaam en geboortedatum naar: geboren@almerepoortnieuws.nl

Onder de inzenders wordt een fotoshoot bij Fotostudio 87 verloot!
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De prijswinnaar van de verloting van het 
speelkleed met kussen van ‘Bleu et Rose’: Kyann

Fotostudio 87 | 036 303 00 16
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
www.fotostudio87.nl | info@fotostudio87.nl

De winnaar 
van de vorige 
uitgave is: 
Tias

G E B O R E N

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

Aquayara Muziekwijk
Operetteweg 102 • 1323 VE Almere
036-540 92 37 • www.aquayara.nl

nieuw:
diplomagarantie 

vanaf 5 jaar!

Tevens 
turbocursussen voor

B en C diploma!

28 april 2016
Jaclyn

29 mei 2016
Jessey Jean

15 april 2016
 Thijs Noah

12 mei 2016
Kyan

16 mei 2016
Oscar

26 oktober 2015
Lea Renata Thea

11 januari 2016
Noud
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Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere Poort, 0320-264 215 of 06-228 692 60, www.geboortecentrummedi-mere.nl

geboortecentrum medi-mere 
actief in poortkliniek

men met een huisartsenpraktijk met een-
zelfde visie en zijn we sinds kort gehuis-
vest in Gezondheidscentrum Medi-Mere.  
Hiermee hebben we onze ‘alles onder één 
dak’-wens gestalte gegeven. 

alles onder één dak
Van kinderwens tot aan consultatiebu-
reau ben je bij ons aan het juiste adres. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat 
partners bij de consulten aanwezig kun-

aandacht en rust
Aandacht en rust zijn twee voorwaarden 
om een bevalling zo goed mogelijk te laten 
verlopen. En dat is waar ons Geboortecen-
trum voor staat – kleinschaligheid, aan-
dacht, tijd en rust. Dit betekent ook korte 
lijnen naar de kraamzorg en andere hulp-
verleners. Wij werken met een hecht team 
dat kan bogen op jarenlange ervaring! 

Door de wens van de zwangeren zijn 
we in de loop der tijd in aanraking geko-

nen zijn, bieden wij ook avondspreek-
uren. We werken uitstekend samen met 
de omliggende ziekenhuizen. We zien er 
naar uit jullie te ontmoeten!” n

www.geboortecentrummedi-mere.nl

Geboortecentrum Medi-Mere startte in 1967 in Lelystad als eerste 

verlos kundigenpraktijk van Flevoland. Met kaplaarzen aan trokken 

de verloskundigen over de kavels. Nu biedt het geboortecentrum 

zijn expertise ook aan in de Poortkliniek in Almere Poort. Uiteraard 

zijn alle moderne middelen, zoals echoscopie, in huis. Daarnaast 

leggen de verloskundigen de nadruk op persoonlijk contact.

Je kunt bij Geboortecentrum 
Medi-Mere Poortkliniek terecht voor:

• verloskundepraktijk

• eigen echopraktijk

• gynaecoloog

• kraambureau

• laboratorium

• lactatiekundige praktijk

• bekkenfysiotherapie

• kinderwensspreekuur

• diëtiek bij 

inschrijving

 altijd pretecho 

cadeau
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W E L Z I J N

samen sterk – je weet hoe

Heb jij een plan voor een ster-

ker en meer verenigd Almere 

Poort? Zet het op papier en 

dien het in bij de commissie 

‘Burgerkracht – Samen Sterk’.

Samen de buurt opleuken, elkaar le-
ren kennen en/of helpen. Het plan om 
het verschil te maken voor je buurtbe-
woners. Je hebt een creatieve oplossing 
voor problemen waar meerdere mensen 
in Almere Poort mee zitten? Grijp deze 
kans en meld het initiatief aan voor het 
‘Samen Sterk budget’.

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor be-
wonersinitiatieven voor en door bewo-
ners die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat 
het initiatief vanuit bewoners komt en 

(mede) door bewoners wordt uitgevoerd. 
Je krijgt ondersteuning en budget. 

Op www.wijkteamsalmere.nl vind je 
extra informatie en het aanvraagformu-
lier. Dit kan tot 22 september worden in-
gediend bij de commissie ‘Burgerkracht 
– Samen sterk’. Volg de  laat ste nieuwtjes 
op de Facebookpagina van Wijkteam 
Almere Poort. De ingediende voorstel-
len worden meegenomen in de Grote 
Veiling: Poort beslist. Op donderdag  29 

september gaan verschillende plannen 
onder de hamer. Bewoners uit Almere 
Poort beslissen tijdens de Grote Veiling 
welke initiatieven steun krijgen en in 
welke projecten geld wordt geïnvesteerd.

Samen staan we sterker en is het leven 
in Almere Poort een stuk leuker. Aanvra-
gen worden snel behandeld en van ant-
woord en/of advies voorzien.

Wijkteam Almere Poort n

wijkteam Poort biedt:

• Inloopspreekuren
dinsdag 11.30-12.30 uur
Gezondheidscentrum Vizier
donderdag 11.30-12.30 uur
Sterrenschool ‘de Ruimte’

• Samen Doen! ‘Moeder@Moeder’
Een project waarbij ervaren moeders 
nieuwe moeders bij vragen op het ge-
bied van moederschap ondersteunen. 
donderdag 8.30-9.30 uur
Sterrenschool ‘de Ruimte’

• Samen Doen! 
‘Eerste hulp bij administratie’
Het financieel/administratief spreek-
uur met vragen over officiële brie-
ven, hulp bij het invullen van for-
mulieren, inschrijvingen enz. en op 
afspraak hulp om de administratie 
te ordenen. 
donderdag 11.30-12.30 uur
Sterrenschool ‘de Ruimte’

• Poort-Doet spreekuur
Bezoekers kunnen bij buurtcentrum 
de Vip lounge terecht voor informatie 
over activiteiten en vrijwilligerswerk. 
dinsdag 14.30-15.30 uur
Servicepoint de nieuwe bibliotheek

Uw plan in de Veiling

Verschillende plannen voor een sterker en meer verenigd Almere Poort 
gaan onder de hamer. Bewoners uit Almere Poort beslissen tijdens de 
Grote Veiling welk initiatief steun krijgt en in welk project geld wordt 
geïnvesteerd. 

U beslist, dus kom naar de veiling en laat uw stem horen!

Datum: 29 september 2016
Locatie: Homerusmarkt
Aanvang: 19.30 uur
Het uitreiken van de cheques start om 22.00 uur

De te veilen plannen moeten voor 22 september worden ingediend 
bij de commissie ‘‘Burgerkracht - Samen Sterk’. Meer informatie 
vindt u op: www.wijkteamsalmere.nl of mail naar Chantal Petrici: 
ccpetrici@almere.nl. 

Volg dit evenement op de Facebookpagina van Wijkteam Almere Poort, 
www.facebook.com/wijkteam.almere.poort of vraag ernaar bij het 
wijkteam tijdens de spreekuren. • 

ju
ni

 2
01
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Wijkteam PoortWijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Wijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Grote veiling
Poort beslist

Datum: Donderdag 29 september 2016
Aanvang: 19.30 uur in Homerusmarkt
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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
Kinderfysiotherapie 545 48 88
Mw. E. Kuijper

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

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

Z O R G S C A L A

“Als kinderfysiotherapeut geef ik op een 
plezierige en kindgerichte wijze fysiothe-
rapie aan kinderen van nul tot achttien 
jaar. Mijn praktijkruimte in gezondheids-
centrum Vizier is speciaal ingericht voor 
kinderen en beschikt over oefenmateriaal 
dat het plezier in bewegen vergroot. De 
behandeling is speels én functioneel. 

van baby tot jong volwassene
Als ouders zich zorgen maken over de 
ontwikkeling van hun kind, kunnen ze 
bij mij of één van mijn collega’s terecht 
voor advies en diagnostiek. Ik heb regel-
matig contact met het consultatiebureau 
en kinderartsen. Zo behandel ik  bijvoor-
beeld baby’s met een voorkeurshouding. 
Veel ervaring heb ik met kinderen met 
houdingsproblemen, zoals een verkeerde 
stand van de voeten, benen en rug. Sinds 
kort geef ik als ‘Zit met Pit’-therapeut  
houdingsadvies en lessen op scholen. Is 
dat ook iets voor de school van je kind? 
Neem eens een kijkje op www.zitmetpit.nl
 
teveel prikkels
Als kinderen problemen met prikkelver-
werking hebben, denk aan overgevoelig-
heid voor prikkels, onvoldoende aandacht 
en concentratie, heeft dat ook invloed op 
hun ontwikkeling. Samen met de ouders, 
het kind en de leerkracht zoeken we eerst 
uit wat de problemen zijn. Vervolgens 
bekijken we wat er nodig is om het kind 
zo optimaal mogelijk te laten functione-
ren, zowel op school als thuis. Ook voor 
schrijfproblemen kan een behandelpro-
gramma opgesteld worden, bij voorkeur 
samen met de leerkracht. 

sportblessure
Heeft jouw kind ook weleens een sport-
blessure? Sportende kinderen zijn tijdens 
een groeispurt extra gevoelig voor bles-
sures. Het is belangrijk dat bij deze bles-
sures een goede fysiotherapeutische diag-
nose gesteld wordt, waarna advies en een 
eventuele behandeling kunnen volgen. 
Zo kan herhaling van de blessures wor-
den voorkomen”.

redactie n

Voor meer informatie of een afspraak:
036 - 545 48 88 
info.fysiotherapie@zorggroep-almere.nl
www.fysiozorggroepalmere.nl
facebook.com/kinderfysiotherapie.almere

Kinderfysiotherapie 
van Zorggroep almere: 
het beste voor je kind

“Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen 
ontdekken zij de wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en 
motoriek. Meestal gaat dat goed, maar bij sommige kinderen 
gaat dat wat minder gemakkelijk”. Eli Kuijper werkt al 25 jaar 
met veel plezier bij Zorggroep Almere. Zij maakt deel uit van 
een team van zeven kinderfysiotherapeuten, die verspreid over 
heel Almere werken.
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De Homerusmarkt krijgt 
steeds meer markt-allure

Uitgebreid
Niet alleen het fruit en de groente van 
Ahmed geven de markt nu een gezicht. 
Ook andere winkeliers kregen de smaak 
te pakken en breidden uit. 

Linda’s Lunchtijd verkoopt naast de 
bekende, heerlijke belegde broodjes ook 
brood en bakkerijproducten. Er is dage-
lijks een uitgebreid, vers aanbod. Je kunt 
ook jouw favoriete brood bestellen via 
whatsapp: 06-416 012 38.

Lege units beneden zijn gevuld met 
een aanbod van biologische producten.
En elke dinsdag staat Bos Vishandel uit 
Spakenburg – de hele dag – op het plein 
voor de Homerusmarkt met een grote 
kraam en een uitgebreid assortiment.

Partycoach Altia verhuisde met haar 
feestartikelen naar een grotere unit, 
waardoor er nu ook plaats is voor work-
shops, zoals ballonnen vouwen.

Kapsalon Jenny’s Salon, ook bovenin 
de Homerusmarkt, is nu twee keer zo 

groot en Jenny biedt nu naast haar eigen 
knipkunsten ook een unieke barbershop 
voor de heren en binnenkort nagelstyling!

parkpicknick
Dat Homerusmarkt-ondernemers graag 
bijdragen aan de gezelligheid in Almere 
Poort, bleek niet alleen tijdens hun ei-
gen geslaagde Paasmarkt, maar ook toen 
zij tijdens de ‘Dag van het Park’ in het 
Cascadepark onder de naam ‘Proef Poort’ 
gratis hapjes aanboden. Bewoners en on-
dernemers zaten op kleedjes te genieten 
van de lekkernijen en live muziek.

Het bonte schaap
Heb je hem al gespot? ‘Het Bonte Schaap’  
is nu te bewonderen in de Homerus-
markt! Het grote schaap is gemaakt 
door kunstenares Mira Ticheler. Tijdens 
‘Slapen bij de Schapen’, met Pinksteren 
in het Cascadepark, is dit schaap door 
meer dan 70 kinderen geholpen aan zijn 
prachtige vacht.

redactie n

Voorbijgangers zien nu in één oogopslag wat de Homerusmarkt 

biedt, sinds het kleurrijke fruit van Ahmed in schappen buiten 

staat opgesteld. Hier kun je onder meer terecht voor verswaren!
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o n d e r w i j s

basisscholen

Cascade
montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-536 99 91
www.montcascade.nl
school@montcascade.nl

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

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

iKC de duinvlinder
basisonderwijs,	kinderopvang	en	bso	
tijdelijk: Monacostraat 50, 1363 CG
036-767 60 06, info@deduinvlinder.nl
www.deduinvlinder.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

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

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

Poort, school voor   
havo en mavo
Slowakijehof 1, 1363 BD
036-845 23 00
www.hetbaken.nl
bakenpoort@hetbaken.nl

mbo

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

K i n d e r o P VA n G

kdv en bso

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

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

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

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

Kiki nous
•	 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

KinderCentrumAlmere
•	 kdv	De	Boerderij	
 Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
 036-841 95 85
•	 kdv	/	bso	De	Duinvlinder
 Monacostraat 50, 1363 CG
•	 bso	De	Hooiberg
 zwem-bso, sport-bso, theater-bso,
	 handvaardigheid-en-techniek-bso
 Odysseestraat 51, 1363 WR
 036-524 73 64
www.kindercentrumalmere.nl
info@kindercentrumalmere.nl

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

gastouderopvang

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

Voorzieningen in Almere Poort 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
peuterspeelzaal-dekleineontdekkers
@hotmail.com

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

nieuw

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

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

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

Podologie
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

diëtisten

Balance Your weight
Osirispad 99, 1363 XK
06-145 830 28
www.balanceyourweight.nl
info@balanceyourweight.nl

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

esther Meulstee
voedings	&	gewichtscoach
Beneluxlaan 634, 1363 BJ
06-242 568 02 
www.esthermeulstee.com
esthermeulstee@outlook.com

logopedie

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

A r T s e n

huisartsen

Gezondheidscentrum Vizier
huisartsen en apotheek
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90 
www.zorggroep-almere.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl

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

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

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

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

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

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

specialisten

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

polikliniek

Flevoziekenhuis Almere Poort
(gevestigd in Poortkliniek) 

polikliniek:	dermatologie,	gynae-
cologie,	kaakchirurgie,	neurologie

Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
036-868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl/almerepoort

dierenartsen

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

o V e r i G e  Z o r G

fysiotherapeuten

Art Fysio
Odinstraat 7, 1363 WL 
036-536 90 67
www.artfysio.nl, info@artfysio.nl

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

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

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

overige paramedici

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

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

psychotherapeuten

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

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

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

Phoenix Astrologie
Brigantiastraat 31, 1363 XW
phoenixastrology.wordpress.com

nieuw
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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

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

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

zwangerschapscursus

Cherries People
zwangerschapsyoga	
&	geboortevoorbereiding
bij Zen Company, Europalaan 848
www.cherriespeople.nl
info@cherriespeople.nl

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

massage en healing

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

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

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

shehnaaz Massage 
massage	voor	vrouwen
Brigantiastraat 31, 1363 XW
shehnaazmassage.wordpress.com
shehnaaz.era@gmail.com

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

alternatief

Bloedzuigertherapie
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.bloedzuigertherapiealmere.nl
rina-visser@hotmail.com

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

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

w o n e n

woonvormen

Calipso
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 hersen-
letsel	of	een	lichamelijke	beperking
Nederlandstraat 40, 1363 DB
036-536 93 90
www.interaktcontour.nl

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

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

woonzorgcentrum Vizier
woonproject dementerende ouderen
Duitslandstraat 5, 7, 11, 1363 BG 
036-545 43 81 
www.zorggroep-almere.nl

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

makelaar

erA Van de steege
Europalaan 941, 1363 BM
036-548 20 70
www.vandesteege.nl
almere@vandesteege.nl

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

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

verbouwen

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

sunselect Zonwering
professionals	in	zonwering
Antennestraat 20, 1322 AB
036-536 55 35
www.sun-select.nl
info@sun-select.nl

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

wilmar Maatwerk
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

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

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

Garage/APK-station Almere Poort
Argonweg 11, 1362 AA
036-546 55 28
www.garage-almerepoort.nl
info@garage-almerepoort.nl

nieuw

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

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

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

CY-style Hair & Beauty
Katernstraat 33G, 1321 NC
06-417 789 01

Front row
Hermesstraat 2, 1363 TP
036-525 21 25, 06-152 521 68
www.frontr.nl

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

Hairstudio downtown
Minervasingel 31, 1363 ZJ
06-144 294 82

jenny’s studio
Homerusmarkt (boven)
Alseïdenstraat 20, 1363 SR
06-200 096 81
Barberpapa Allakondre:
06-185 926 25
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 La sherise
mobiele kapster aan huis
06-461 113 04

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

she ross Hair & Beautysalon
Europalaan 921, 1363 BM
036-841 90 92
www.hair-beautysalon.nl

nieuw

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

r e L i G i e u s

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

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

V e r Z o r G i n G

kapsalon

Ar Haar- & nagelzorg
Argonweg 27, 1362 AA
06-212 107 35, ans@tmsschrijver.nl

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

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

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

manicure en pedicure

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

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

schoonheidssalon

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

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

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

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

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

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

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

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

Van Top tot Teen
Europalaan 821, 1363 BM
06-141 85 07
www.schoonheidssalon-almere.nl

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

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

zonnestudio

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

V r i j e  T i j d

sport

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

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

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

Arno splinter sport
•	Peuter-	en	kleutervoetbal
Europazaal, Nederlandstraat 84 
06-509 196 80, info@arnosplinter.nl
www.arnosplinter.nl 
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•	Peuter-	en	kleutersport	
Sterrenschool, Nimfenplein 1
06-461 173 37
www.peuterkleutersport.nl
biancaridder@arnosplinter.nl

Beach Playground 
strandbad duin
p/a IJmeerdijk 4, 1361 AA
036-536 91 51
www.facebook.com/strandbadduin
info@strandbadduin.nl

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

Fencing Club Almere
6+	schermlessen	en	‘veelzijdig	
bewegen’	in	sportzaal	bc	Amerika
06-294 604 09
www.fencingclubalmere.nl

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

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

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

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

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

Mom in Balance
workouts	in	Cascadepark
0238-200 970
www.mominbalance.com
info@mominbalance.nl

nieuw

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

safety First Krav Maga
lessen	in	bc	De	Ruimte
Krav Maga Core International
e.lesage@upcmail.nl

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

Trust-Fit
circuit-training	18+	
in	Sterrenschool	De	Ruimte
06-386 940 44, info@trustfullservice.nl

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

Zen Company
diverse	yoga	&	fit-trainingen
weerbaarheid	&	sta	sterk	(kickboks)
Europalaan 848, 1363 BM
06-526 257 33, info@zencompany.nl
www.zencompany.nl

dansen
 
Amy’s dans studio
hiphop	/	streetdance	en	selectie
in de Viplounge, Oostenrijkstraat 2
06-243 655 38
amysdansstudio@gmail.com

dansstudio roxanne
danslessen voor kinderen 
en volwassenen in bc Amerika
www.dansstudioroxanne.nl 
info@dansstudioroxanne.nl

stichting Hamaara
o.a.	Bollywood-dansen	in	De	Ruimte
06-451 44 451 
www.hamaara.nl, info@hamaara.nl

united dance Almere
Monacostraat 50, 1363 CG
www.uniteddancealmere.nl
info@uniteddancealmere.nl

watersport

A.s.Z.V. Aerides
studentenzeilvereniging
www.facebook.com/aszvaerides

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

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

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

regatta Center Muiderzand                               
jeugdzeilsport	     
IJmeerdijk 4,1361 AA
06-533 737 60
www.regattacentermuiderzand.nl                                        
info@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

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

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

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

bibliotheek

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

educatief

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

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

schaakles
Sterrenschool,	Nimfenplein	1
Schaaktrainer Jarno Witkamp
schaakleraar@hotmail.com

scouting novo Mundo i.o.
opkomsten in buurtcentrum Amerika
www.scoutingnovomundo.nl
info@scoutingnovomundo.nl

de uitvindschuur
creatieve	doe-het-zelf	elektronica-
projecten 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

nieuw
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WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN

voor deze lijst doorgeven aan: 
redactie@almerepoortnieuws.nl

mediation

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

wetswinkel

stichting wetswinkel Almere
wekelijks inloopspreekuur 
in Buurtcentrum Amerika
www.wetswinkelalmere.nl

T e x T i e L

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

rosa’s Fashion
kledingreparatie	en	stomerij-services
Homerusmarkt, beneden, parkzijde
06-373 527 62

M e d i A

communicatie & teksten

almerika, almerica!   
teksten en vertalingen
tekstschrijven, tekstredactie, 
vertalingen	uit	het	Engels	en	Duits
Thorstraat 7, 1363 WM
036-737 02 64 / 06-539 424 89
felixvandelaar@xs4all.nl

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

fotografie

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

Marina nieuwenhuijs   
Photography
Beneluxlaan 755, 1363 BJ
06-197 492 84
www.marinanieuwenhuijs.nl
info@marinanieuwenhuijs.nl

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 
06-111 869 19
www.weppa.nl

A F VA L  e n  M i L i e u

Afval scheiden
www.almere.nl/stadzonderafval

Bakkendag
www.bakkendagalmere.nl

recyclingperron Almere Poort
Argonweg 81, 1362 AD
open: ma-za 9.00-17.00 uur

kunst

Cultuurscout Poort
06-481 711 28
poort@cultuurfondsalmere.nl
www.cultuurfondsalmere.nl
Open inloop elke 1e woensdag v.d. 
maand, 16-18 uur of op afspraak 
in Atelier AlaMira,
Pygmalionstraat 5, 1363 SC

Kunsthal ABw&w
Europalaan 925-927, 1363 BM  
06-514 317 40
FB: KunsthalABWW

d i e n s T e n

advocaten

Thomas Advocaten
Europalaan 840, 1363 BM
036-760 19 19
www.thomasadvocaten.nl

arbeidsrecht

Arvisie | Business Partner  
in Arbeidsrecht
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

hypotheken

Hyppe 
hypotheken	en	verzekeringen
Europalaan 941, 1363 BM
036-303 01 74
www.hyppe.nl, info@hyppe.nl

w i j K T e A M

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

Inloopspreekuren:

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

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

Poort-doet
Spreekuur activiteiten en 
vrijwilligers werk:

•	dinsdag	14.30-15.30	uur
Servicepoint de nieuwe bibliotheek
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB

opvoeding
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

G e M e e n T e

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

nieuw
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H o M e r u s M A r K T

adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Blesi
tropical	drinks	&	food
06-400 020 88
www.facebook.com/blesitdf
info@blesi.nl

Bos Vishandel
iedere	dinsdag	op	het	Homerus-
plein	voor	de	Homerusmarkt
06-533 084 71

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

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

islamitische slagerij   
Ahmed Papa
groente,	fruit	en	halal	vlees,	kip	en	
doksi,	verhuur	en	verzorgen	van	bbq
036-524 74 16 / 06-111 118 32
minisupermarktpoort@gmail.com
facebook: minisupermarktpoort

jenny’s studio
06-200 096 81
Barberpapa Allakondre:
06-185 926 25
www.jennysstudio.nl
info@jennysstudio.nl

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

jessie’s Fashion 
damestassen
06-492 433 76

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

K&d Coffee
IJssalon:	Italiaans	ijs	en	koffie
Alseïdenstraat 20-4 en 20-10
06-863 712 62

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

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

ons Bibi
dames-		en	kinderkleding
06-124 817 39
www.onsbibi.nl
onsbibi@outlook.com

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

ria’s style
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

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

snack Corner Homerus
Nederlandse	en	Surinaamse	snacks,
lunch	bezorgen	op	bestelling
06-141 958 45

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

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

WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN

voor deze lijst doorgeven aan: 
redactie@almerepoortnieuws.nl

w i n K e L s

food

A&A supermarkt
Duitslandstraat 85, 1363 BG 
info@aasupermarkt.nl

Albert Heijn
• Hongarijeplaats 2, 1363 CA
036-536 99 80
www.ahalmerepoort.nl
• Amerigo Vespucciweg,1363 KJ

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

seven exotische supermarkt  
Poseidonsingel 37 (Ithaka), 1363 TR

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

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

mode

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

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

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

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

uniek Mode
Europalaan 919, 1363 BM
06 - 237 790 64
www.uniek-mode.nl
info@uniek-mode.nl

diversen

Animere
Japanse winkel en workshops
Europalaan 937, 1363 BM
06-431 858 96
www.animere.nl                         

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

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

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

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

HiP Lifestyle for kids
babyspeciaalzaak
Europalaan 915, 1363 BM
06-414 656 64

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

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

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

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

HarborHouse 
Marinaweg 4, 1361 AC 
036-536 90 61 
www.harbor-house.nl
info@harbor-house.nl
 
Heilig Boontje espressobar
Beneluxlaan 614, 1363 BJ
06-246 758 56 / 06-551 784 58
www.heiligboontje.com
info@heiligboontje.com 
 
Hikari
sushi,	afhaal
Slowakijeplaats 2, 1363 BC
036-841 31 83
www.sushi-hikari.nl

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

jawa City
•	Thorstraat	4	(Ithaka),	1363	WM
•	Europalaan	838,	1363	BM
036-841 85 07, www.jawacity.nl

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

steel Creek
Strandbad DUIN

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
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

H o r e C A

Artesjok Food & drinks
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
036-737 03 55
www.artesjok.nl, info@artesjok.nl
Facebook: Artesjok. Food & Drinks

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

Cafetaria de Heerlijkheid
Europalaan 800-802, 1363 BM
036-841 73 09
www.cafetaria-deheerlijkheid.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

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

Graaf Florislaan 2, Muiderberg
 0294 - 263 997  www.deechomuiderberg.nl

op een 3-gangen menu 
€5,- korting!

Knip de 
coupon uit!

Actie niet geldig op feestdagen
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Dagboek van een huisarts

Mijn zoontje wordt binnenkort 
elf.  Opeens word ik wakker en 
ben ik moeder van een bijna 
tiener. En nee, de zo gewenste 
opvoed-handleiding heb ik nog 
niet gevonden. Dat opvoeden 
heb ik nog steeds niet helemaal 
onder de knie geloof ik. Als ik 

1 en 1 optel, hoort daar 2 uit te komen. Komt daar 3 
uit, dan raak ik toch lichtelijk van slag. Hoezo control 
freak?

Die behoefte aan controle en voorspelbaarheid zit bij 
de één iets meer ingebakken dan bij de ander. Ik stond 
kennelijk vooraan bij het uitdelen. Dat trekt zich 
uiter aard door in mijn werk, merk ik. Natuurlijk heb 
ik het leukste vak van de wereld. Ik zou geen ander 
willen. En alhoewel het een kern van onvoorspelbaar-
heid heeft – soms is het rustig en soms komen er twee 
spoedpatiënten tegelijk binnen – vind ik het geweldig.  

Maar de echte uitdaging bij mij, zit hem in de contro-
le. Bij een kind opvoeden is het, heb ik deels dus door, 
1 en 1 is 3. Dat is natuurlijk niet heel anders bij een 
onderneming zoals het huisartsenvak. Ik heb niet al-
tijd een antwoord of oplossing, de telefoon wordt niet 
altijd binnen één minuut beantwoord, mijn assistent 
zit niet altijd vrolijk achter de balie en een ongeruste 
patiënt kan niet altijd met spoed gezien worden. Hoe 
hard we ook ons best doen. Vanuit mijn controledrang 
zou ik dat wel graag zien, sterker nog, als het niet 
naar tevredenheid loopt, raak ik toch weer lichtelijk 
van slag. 

Service is een belangrijk speerpunt bij Medi-Mere. Wij 
vinden dat service, in de breedste zin, ook voor de 
gezondheidszorg moet gelden, al is dat wel een beetje 
‘omdenken’ in de zorg. Wij streven naar alleen maar 
tevreden patiënten. En Medi-Mere scoort wat dat be-
treft best hoog. Daar ben ik heel blij om en trots op. 
Overigens staat dit alles toevallig los van mijn con-
troledrang, al besef ik dat het in dit geval toch iets 
positiefs is. 

Gelukkig is ons vak nog steeds mensenwerk. Wij vra-
gen van onze patiënten vertrouwen – in onze kennis, 
kunde en mogelijkheden. En wij beloven ons best te 
doen, te luisteren en wensen serieus te nemen.  Dat 
is voor mij ultiem. Waarbij ik natuurlijk moet losla-
ten. Want hoe graag ik het ook wil, ernaar streef en 
onrustig word als ik het verlies, alles perfect onder 
controle heb ik niet. Maar het zou zo fijn zijn als ik 
het wel had…

Sharda Das, huisarts n

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, praktijkondersteuner
Annabelle Wit, POH - GGZ jeugd
Manouk de Haan, doktersassistente
Yvette Gunning, doktersassistente
Barbera van Lomwel, doktersassistente

Apotheek Medi-Mere 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

Prikpost voor Almere Poort 036 - 532 99 88
Medi-Lab

Verloskunde 06 - 228 692 60
Geboortecentrum Medi-Mere

Esthetische Kliniek Medi-Mooi 036 - 310 07 00
Sharda Das, huisarts en cosmetisch arts

Diëtisten Simpl. Food 0320 - 23 92 23
Eline Binkhorst, diëtist

Flevoziekenhuis  036 - 868 88 88
Diverse specialisten

Hanssen Footcare 023 - 531 92 75
Michel Lever, orthopedisch schoentechnicus

Huidtherapie Derma Quality 06 - 392 071 54
Funda Petek, huidtherapeute 

Imre Zorg 020 - 616 80 00
Thuiszorgorganisatie

Kinderpraktijk De Caleidoscoop 06 - 363 066 86
Suzanne Bakermans, Marja Barth

Logopedie Flevoland  036 - 549 93 27
Barbara Richmond-van Olffen, logopedist
Inge Smeele, logopedist
Janina Köneke, (preverbaal-) logopedist
Vanessa van Aurich, logopedist

RondOm Podotherapeuten 088 - 11 80 500
www.podotherapierondom.nl

Samatma hulp voor Hindoestanen 06 - 126 908 01
Rawie Sewnath

Scheidingsbegeleiding Mend-it  06 - 537 736 18
Mandy van den Breemer, scheidingsconsulente

Zorg van de toekomst: Poortkliniek
Persoonlijke vertrouwde zorg en intensieve samen werking tus-
sen 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!



Nu te huur

Wooncomplex Columbus: een prestigieus 
project met 30 unieke appartementen en een 
fullservice supermarkt die u van alle gemakken 
voorziet. Vanuit uw hoogwaardige afgewerkte 
appartement, voorzien van complete vloer- en 
wandafwerking, geniet u dagelijks van het 
spectaculairespectaculaire uitzicht op de rustige, groene en 
waterrijke omgeving.  De woning kan naar 
wens worden gemeubileerd.

Is het the place to be? Zeker weten!

Contact
De 4 Linden Makelaardij
info.almere@de4linden.nl
(036) 548 08 70
HBHousing
info@hbhousing.nl
(020) 617 03 79(020) 617 03 79


