
kijk gauw 

voorin voor 

12 leuke 

coupons!
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25 jaar Vis à Vis: tegel in Walk 

of Fame en tentoonstelling
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Het Cultuurfonds Almere 

gaat de wijk in!

8 I  k I n d e r o p v a n g
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9 I  b a s I s o n d e r w I j s
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Arte College opent met Studio 
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MBO Groenhorst Almere
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Ank Out uit Poort regelde 

tentoonstelling ‘geef je leven 

kleur’ in de nieuwe bibliotheek

19 I  z o r g s c a l a
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Op Maat: Marianne van Leeuwen

20 I  b o u w e n

Huis & Hypotheek bouwt bedrijfs-

pand in Homeruskwartier Centrum

21 I  j o n g e  o n d e r n e m e r

Achttienjarige richt kledinglijn 

Faith ’97 Amsterdam op

22 I  v e I l I g h e I d

Buurtpreventie voor 

een veiliger Almere Poort

23 I  b o u w e n

Nieuwe, grotere locatie 

Huisartsenpraktijk Homerus 

eind dit jaar gereed
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Dwars door Poort gelijk succes
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33 I  e d u c a t I e f
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33 I  g e b I e d s k a n t o o r
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even voorstellen
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www.almerepoortnieuws.nl
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Wij zijn gevestigd naast GAMMA
Almere Poort (Literatuurwijk)

Tegen inlevering van deze coupon
Geldig 01-10-2016 t/m 31-12-2016

incl. GRATIS
alle niveaus peilen / bijvullen

GRATIS
WINTERCHECK

1 broek korter laten maken

2e broek gratis
korter laten maken

Coupon-voordeel bij Lunchtijd: 
huisgemaakt broodje pulled porc

E 2,50

pistoletje 
warm vlees 
‘HeerlijKHeiD’
Pistoletje met 
warm vlees, satésaus, 
gebakken uitjes, 
champignons en 
een gebakken ei. 

met deze coupon 
van E 5,55 voor

E 4,55

Permanente make-uP
met deze coupon E 50 korting
en 1x gratis epileren

E 50,-
korting

praktijk voor:

• helingtherapie

• massage

• ontspanning

Aroma touch:

Een behandeling van 

een uur met etherische 

olieën goed voor 

spieren en gewrichten 

en tegen stress.

aangesloten bij beroepsvereniging B.E.R.

Nathalie
 Jansen

gediplomeerd 
therapeute

eerste behandeling van E 50voor E 30!

25%
korting op alle 
Family Shoots

Heilig Boontje Espressobar

Ontmoeten onder het genot van een heerlijke koffie met huisgemaakte taart of een goed glas wijn met brood en tapenade

Koffie om mee te nemen vanaf 7.00 uur ‘s ochtends op doordeweekse dagen

Vrijdagavond tot 23.00 uur open om het weekend te beginnen

Regelmatig gezellige avonden,proeverijen en workshops, houd de agenda op de website in de gaten!

Je kunt de bar of een gedeelte huren om zelf een feestje of receptie te organiseren. Vraag naar de mogelijkheden

Heilig Boontje EspressoBus of mobiele bar voor Events

SCAE (Specialty Coffee Association Europe) Barista trainingen (kijk op www.scae.com)

Openingstijden 

maandag tot en met donderdag 07.00 tot 17.00

vrijdag    07.00 tot 23.30
zaterdag    gesloten of besloten

Lazy Sunday    10.00 tot 17.00

Beneluxlaan 614 (hoek Duitslandstraat, naast Medimere)

1363 BJ Almere Poort

www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com | theiligboontje@twitter
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Heilig Boontje Espressobar

Ontmoeten onder het genot van een heerlijke koffie met huisgemaakte taart of een goed glas wijn met brood en tapenade

Koffie om mee te nemen vanaf 7.00 uur ‘s ochtends op doordeweekse dagen

Vrijdagavond tot 23.00 uur open om het weekend te beginnen

Regelmatig gezellige avonden,proeverijen en workshops, houd de agenda op de website in de gaten!

Je kunt de bar of een gedeelte huren om zelf een feestje of receptie te organiseren. Vraag naar de mogelijkheden

Heilig Boontje EspressoBus of mobiele bar voor Events

SCAE (Specialty Coffee Association Europe) Barista trainingen (kijk op www.scae.com)

Openingstijden 

maandag tot en met donderdag 07.00 tot 17.00

vrijdag    07.00 tot 23.30
zaterdag    gesloten of besloten

Lazy Sunday    10.00 tot 17.00

Beneluxlaan 614 (hoek Duitslandstraat, naast Medimere)

1363 BJ Almere Poort

www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com | theiligboontje@twitter deze coupon geeft 20% korting op een
barista workshop

20% korting bij 

bestelling via onze 

nieuwe website 

met code: bloemen

voor dames en kinderen

AAnbiEding:

model knippen, stylen, 

epileren wenkbrauwen 

en bovenlippen 

bij inlevering van 

deze coupon voor E 20

PRO+
AUTOSERVICE

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

AIRCO 
€50,- incl. btw

ONDERHOUD / VULLEN

Leuk van Lieke staat voor leuk en 
educatief speelgoed. duurzaam 

speelgoed dat stimuleert en motiveert. 
Zelfs papa en mama spelen graag mee.

www.leukvanlieke.nl

gRATiS bezorgd in Almere Poort. 

www.bloemenalmerepoort.nl



Leuk van Lieke staat voor leuk en 
educatief speelgoed. duurzaam 

speelgoed dat stimuleert en motiveert. 
Zelfs papa en mama spelen graag mee.

www.leukvanlieke.nl

gRATiS bezorgd* in Almere Poort. 

PRO+
AUTOSERVICE

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

AIRCO 
€50,- incl. btw

ONDERHOUD / VULLEN

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+
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AUTOSERVICE
20% FACTUUR KORTING

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

*Revieseren  *Uitlaten
*Computer uitlezen/diagnose

Wij zijn gevestigd naast GAMMA
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GRATIS WASBEURT BIJ REPARATIES
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AUTOSERVICE
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Voor het afhalen en cateren van 
belegde broodjes, panini’s, 

tosti’s en meer. 
Broodkraam met dagelijks vers brood
(bestel via whatsapp 06-416 012 38).

Lunchtijd
Homerusmarkt

Alseïdenstraat 20-2
06-416 012 38

www.lunchtijdalmere.nl
open: di t/m za 10 tot 17 uur

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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De Salon almere 
europalaan 939 . 1363 Bm almere Poort
036 - 525 10 68 . info@desalonalmere.nl
www.desalonalmere.nl . FB: salonalmere
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Poseidonsingel 42, 1363 TR Almere, 036-785 22 94

• S
tomerij

• K
ledingreparatie

• S
choenmakerij

• G
ordijn

en

• M
eubels 

sto
ffe

ren

praktijk voor:

• helingtherapie

• massage

• ontspanning

Lokistraat 30

1363 WG Almere Poort

06-133 986 70

Nathalie
 Jansen

gediplomeerd 
therapeute

praktijknathaliejansen@gmail.com

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

Een shoot cadeau doen? bestel 

een cadeaubon via de webshop.

Kortingscode: Pn017016

Kijk voor meer informatie op de website.

deze coupon geeft 20% korting op een 

barista workshop
met korting €44 (normale prijs €55), 

eerstvolgende data: 8 november en 13 december.
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Beneluxlaan 614 | 1363 BJ Almere Poort

www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com
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Europalaan 818 • Almere Poort

036 844 48 44 • www.bloemenalmerepoort.nl

voor dames en kinderen

balderstraat 19

1363 WH Almere Poort

036-848 55 50

06-426 103 54

www.labellehairstyling-visagiepoort.nlg
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i n f o @ a l m e r e p o o r t n i e u w s . n l

What you see is what you get
Tijdens het maken van deze zeventiende editie van Poort
Nieuws, vraag ik me af wat nu het geheim is van het succes 
van dit blad. Misschien ligt het succes wel daarin, dat er 
geen geheim ís. What you see is what you get. Een kleurrijk, 
prettig te lezen blad met zo veel mogelijk informatie over 
wat er zich in Almere Poort allemaal afspeelt en ontwikkelt. 
Door een heel team van bevlogen mensen samengesteld, 

met één gezamenlijk belang: het tot bloei laten komen van ons mooie stadsdeel en 
alles wat erin neergezet wordt en groeit. Was alles maar zo zuiver en transparant. 
Zou dat de wereld een beetje beter maken? Genoeg gefilosofeerd. Laten wij ons 
maar concentreren op microniveau. En dit straks meenemen het nieuwe jaar in. 
Op naar PoortNieuws18 in 2017!

Suzan Breedveld, uitgever n

 18 Bordspeldag @ Heilig Boontje

 20 Vaar mee naar Muiderslot of Pampus

 20 Sterrenlunch bij De Ruimte

 21 Het PoortHuis: Jongensclub 10+
 21 Halloween-programma, Playground

 21 Pompoenworkshop Jeniffersbloemen 

 22 Grand Opening United Dance Almere

 22 Vaar mee naar Muiderslot of Pampus

 22 Landelijke Moves! dag Topsportcentr.

 23 Free yoga bij Zen Company + music

 23 Klokhuis: rondleiding zingende gids

 26 Workshop 7-12 j. bibliotheek Poort

 28 De Schaapspoort: Kinder Bijbel Club

 28 Herfstworkshop Jeniffersbloemen

 29 Opening Golden Girls Creative Studio

 31 Grandfetaria: Halloween kom verkleed

 01 Cultuurscout Poort: inloopspreekuur

 04 Het PoortHuis: Meidenclub 10+

 05 Gratis high tea UnieK mode Europalaan

 05 Seizoensafsluitingsfeest Flevomare

 06 Openingsfeest Animere, Maid Café

 08 Heilig Boontje: Barista workshop

 09 De Duinvlinder: informatieavond

 11 De Schaapspoort: Kinder Bijbel Club

 11 St Maarten lampion-optocht Cascadep.

 11 Grandfetaria: Glühwein voor ouders

 11 Guruji Soham bij Zen Company (week)

 13 Spelletjesmiddag hoogbegaafden 

  (4-12 j.) bij de Columbusschool

 13 Klokhuislab: dino’s (voor kleuters) 

 14 Groenhorst: info avond vmbo bl/kl

 16 Stad en Natuurbus: strandexpeditie

 16 Inleveren Sinterklaaspakhuis (pag. 35)

 17 Sterrenlunch bij De Ruimte

 17 Groenhorst: info avond vmbo gl/hgl

 18 Familievoorstelling bibliotheek Poort

 18 Het PoortHuis: Jongensclub 10+
 23 Workshop 7-12 j. bibliotheek Poort

 23 Arte College: informatiemiddag/avond

 25 De Schaapspoort: Kinder Bijbel Club

 27 Klokhuis: rondleiding zingende gids

 27 Top Judo toernooi, Topsportcentrum
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 06 Cultuurscout Poort: inloopspreekuur

 09 De Schaapspoort: Kinder Bijbel Club

 11 Klokhuislab: astronauten (7-12 j.) 

 13 Heilig Boontje: Barista workshop

 15 Sterrenlunch bij De Ruimte

 15 Groenhorst: open huis mbo (avond)

 16 Homerusmarkt: Kerstmarkt 14-21 uur

 17 Almeerdaagse weekendwandeltocht

 18 Kerstpresentaties Dansstudio Roxanne

 19 3 workshopdagen United Dance Almere

 23 Diner bij de levende Kerststal

 25 Kerstdiner HarborHouse

 01 Grandfetaria: open op Nieuwjaarsdag

 11 Arte College: informatiemiddag/avond

 19 Sterrenlunch bij De Ruimte

 28 Novo Mundo: Poolnachthike 2017

 03 Groenhorst: open huis vmbo (avond)

 04 Groenhorst: open huis vmbo (ochtend)

 14 Grandfetaria: Valentijnsdagmenu

 14 Valentijnsdiner HarborHouse

 16 Sterrenlunch bij De Ruimte
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Vmbo groen?Doen!

Informatieavond vmbo:
Maandag 14 november 2016 
(BB/KB): 19 - 21 uur
Donderdag 17 november 2016 
(GL/HGL): 19 - 21 uur

Open Huis vmbo:
Vrijdag 3 februari 2017: 18 - 21 uur
Zaterdag 4 februari 2017: 10 - 13 uur Heliumweg 1, Almere

www.groenhorstalmere.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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25 jaar vis à vis: tegel in Walk 
of fame en tentoonstelling

De Almeerse theatergroep Vis à Vis heeft 
sinds negen jaar een vaste locatie in Al
mere Poort. Ze bestond vorig jaar 25 jaar 
en kreeg daarvoor een eigen tegel in de 
Walk of Fame. Het Stadsarchief vond het 
aanleiding voor een expositie.

Primeur
Na de onthulling van de tegel opende wet
houder Mark Pol de expositie in de publie
ke ruimte van het stadsarchief. Het is voor 
het eerst dat het stadsarchief een tentoon
stelling maakte over een theater groep. 

“Meestal tonen we foto’s uit ons archief, 
maar voor deze expositie hebben we een 
uitzondering gemaakt”, aldus Henriette 
Fuhri Snethlage van het Stadsarchief Al
mere. “We zijn in het archief van Vis à 
Vis gedoken voor foto’s maar ook voor 
kostuums en rekwisieten van voorstellin
gen uit de afgelopen jaren”. 

Terwijl het Stadsarchief aan de expo
sitie werkte, was Vis à Vis druk met het 
tweede seizoen van de voorstelling ‘Exit’. 
“Ondanks dat zij het heel druk hadden 
deze zomer, hebben ze ons wel kunnen 

helpen bij het samenstellen van de ex
positie. We kregen foto’s en filmpjes van 
voorstellingen, die op de expositie te 
zien zijn. Ook is er een scherm waarop 
alle voorstellingsposters van de afgelo
pen jaren te zien zijn”.

cultureel erfgoed
Henriette: “Vis à Vis is onderdeel van het 
Almeers cultureel erfgoed, het hoort echt 
bij Almere. Dit is materiaal dat bewaard 
moet blijven. Een stadsarchief heeft de 
wettelijke plicht om alles van de ge
meente te bewaren, maar dat geldt niet 
voor organisaties of individuën; hoewel 
dat wel leuk is. Over vijfhonderd jaar is 
het leuk om terug te zien hoe er in deze 
tijd theater werd gemaakt, wie er aan 
meededen, wat er gemaakt werd.

Bewaren is belangrijk om later te 
kunnen terugkijken. De Paviljoens bij
voorbeeld hebben korter bestaan, maar 
daarom is het des te belangrijker dat daar 
informatie over bewaard blijft”. Onlangs 
hebben de Paviljoens, SV Almere en het 
Rode Kruis hun archieven aangeboden 
aan het Stadsarchief. “Dit geeft een be
paald beeld van een tijd”.

Gratis entree
De tentoonstelling is tot eind januari 2017 
elke dinsdag, woensdag en donderdag 
van elf tot drie uur ’s middags gratis te 
bekijken in het stadsarchief aan de Stad
huispromenade, onder de bibliotheek. n

Op 10 september werd aan de Citadel in het stadshart van 

Almere de tegel met een mijlpaal van 2015 onthuld. de aanwe-

zigen werden verrast: het waren dit keer bij uitzondering twee 

tegels! Eén voor Vis à Vis voor 25 jaar uniek theaterspektakel en 

één voor Annemarie Jorritsma, voor het afscheid na 12 jaar bur-

gemeesterschap. daarnaast werd in het stadsarchief de tentoon-

stelling ‘Vis à Vis – 25 jaar spektakeltheater in beeld’ geopend.

Oud-burgemeester Annemarie Jorritsma, directievoorzitter Rabobank Almere Nathal 
van Rijn, zakelijk leider Klaartje Wierbos en artistiek leider Arjen Anker van Vis à Vis, 
wethouder Mark Pol

De opening van de tentoonstelling in 
het stadsarchief – rechts: zakelijk leider 
van Vis à Vis Klaartje Wierbos met links 
van haar: stadsarchivaris Ellis Kreuwels

met dank aan: Almere Deze Week
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Het Cultuurfonds Almere is er 

om de cultuursector in onze 

stad te verbeteren. Om beter 

te weten wat zich op wijk-

niveau afspeelt op het gebied 

van kunst en cultuur en inzicht 

te krijgen in de behoeftes die 

er liggen, is voor elk stadsdeel 

een cultuurscout aangesteld. 

Voor Almere Poort is dat Mira Ticheler, 
woonachtig in het Homeruskwartier. Mira: 
“Als kunstenaar weet ik als geen ander 
hoe lastig het soms is om een droompro
ject van de grond te krijgen. Als maker wil 
je vooral bezig zijn met datgene waar je 
goed in bent. Door het zakelijke stuk dat 
er bij komt kijken, kan de moed je soms in 
de schoenen zinken. 

Het Cultuurfonds Almere is er voor 
die mensen die in hun project geloven 
en de stap durven te zetten om het aan 
de wereld te laten zien. Als cultuurscout 

Het cultuurfonds almere gaat de wijk in!
wil ik je verder helpen om je project 
daadwerkelijk te realiseren. Door open te 
luisteren, net die ene tip te geven, door 
te verwijzen naar de juiste persoon of fi
nanciële steun te bieden, hoop ik creatie
ven met elkaar te kunnen verbinden. In 
Almere Poort is veel potentie. Het is zon
de als dat enkel bij een mooi idee blijft”.

kennismaken of je project pitchen?
Is jouw (kunst)project waardevol voor 
cultureel Almere? Kom dan langs tijdens 
het inloopspreekuur: Iedere eerste dinsdag 
van de maand kun je ’s middags tussen 
vier en zes uur terecht bij Mira in haar 
atelier op de Pygmalionstraat 5 in het 
Homeruskwartier. De eerstvolgende keer 
is dus op dinsdag 1 november! Een af
spraak maken voor een ander moment 
kan ook via poort@cultuurfondsalmere.nl 
of bel Mira op 06481 711 28.

maak je droomproject waar
De afgelopen maanden zijn verschillende 
mensen langsgekomen met uiteenlopende 
projecten. Van een multicultureel festival 
tot de vraag naar geschikte samenwer
kingspartijen om een kunst en cultuur
profiel op school invulling te geven. Het 
Cultuurfonds is er om inwoners en onder
nemers verder te helpen. We zijn daarom 
benieuwd naar jouw idee! n

www.cultuurfondsalmere.nl

Mira Ticheler, cultuurscout in Poort, brengt de culturele plannen van de wijk in kaart

Uw eerste hUlp bij 
sociaal- jUridische 
problemen

De Wetswinkel is uw aanspreekpunt 
en schakel bij problemen en vragen 
over alles wat te maken heeft met:

meer info: www.wetswinkelalmere.nl

Ook voor informatie  
over schuldhulp kunt  
u bij ons terecht.

 Arbeidsrecht en ontslag 
  Echtscheiding
  Erfrecht 
  Contracten en overeenkomsten
  Huur en verhuur
  Koop en verkoop

Maak jij gebruik van 
alle voorzieningen 
waar je recht op hebt?
In Almere Poort vindt een project plaats van de gemeente Almere en de Vrijwilligers 
en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA). Je kunt samen met een vrijwilliger in gesprek 
over (gemeentelijke) financiële regelingen of voorzieningen waar je mogelijk recht op 
hebt en nu nog geen gebruik van maakt. Voor het maken van een afspraak of voor meer 
informatie, kun je contact opnemen met de coördinator huisbezoeken:

Marloes Meulman
06-243 295 94
vmcahuisbezoek@gmail.com

Na een gesprek over 
mogelijkheden voor kinder
vakanties zijn mijn kinderen 
voor het eerst een weekje 

op vakantie gegaan.

Ik vond het gesprek 
erg nuttig. Na het verlies 

van mijn baan bleek ik recht 
te hebben op toeslagen 

die ik niet kende.
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bouwen aan vertrouwde 
en respectvolle relaties

De beleving van kinderen en ouders is 
voor GO! Kinderopvang van groot belang. 
Tevreden kinderen en ouders dragen bij 
aan een positieve sfeer. Op verschillende 
manieren probeert GO! Kinderopvang zo
veel mogelijk te weten te komen hoe kin
deren en ouders de opvang ervaren. 

Warme overdracht
Het begint natuurlijk bij de dagelijkse 
persoonlijke overdracht bij het brengen 
en halen van de kinderen. Om ouders een 
kijkje te geven in de dag van hun kin
deren, maakt GO! Kinderopvang ook ge
bruik van een digitaal communicatieplat
form: Konnect. Foto’s, verslagen, nieuws 
en nieuwsberichten zorgen ervoor dat ou
ders actueel op de hoogte zijn.

Smileyposters
Regelmatig wordt bij GO! Kinderopvang 
de oudere kinderen gevraagd om mee te 

praten over een activiteit die zij hebben 
gedaan. Op speciale smileyposters kunnen 
kinderen aangeven of zij het héél leuk, 
leuk of niet leuk vonden. Het gesprek dat 
hierdoor ontstaat tussen het kind en de 
pedagogisch medewerker is van onschat

oudercommissie
Bij GO! Kinderopvang zijn er allerlei on
derwerpen die gedeeld worden met de 
leden van de oudercommissie. Nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van het 
ontwikkelings en activiteitengericht wer
ken, inrichting, tarieven of andere zaken 
worden regelmatig met elkaar besproken. 
Het doel is om samen met de medewerkers 
dat wat goed gaat te behouden en aan
dacht te besteden aan dat wat beter kan. 
En waar mogelijk aan meer dan de ver
wachtingen te voldoen. 

Samen met ouders is GO! Kinderop
vang altijd op zoek naar verdere ontwik
kelingen. Een goed voorbeeld hiervan is 
het inspelen op de taalontwikkeling van 
kinderen. Dit doe je onder andere door 
middel van lezen en voorlezen. GO! Kin
deropvang investeert bij het Vlaggen
schip bijvoorbeeld in het opleiden van 
een pedagogisch medewerker als voor
leescoördinator. Zij is de aanjager van 
het project en stimuleert en adviseert de 
medewerkers op de vestiging.

Gastvrouwen
GO! Kinderopvang vraagt nieuwe ouders 
graag naar hun verwachtingen. Speciaal 
opgeleide gastvrouwen zijn erop getraind 
om geïnteresseerde ouders uitgebreid ken
nis te laten maken met de vestiging van 
hun keuze en de mogelijkheden die GO! 
Kinderopvang te bieden heeft. Een rond
leiding aanvragen kan snel en gemakke
lijk via de website van GO! Kinderopvang: 
www.gokinderopvang.nl.  n

Ouderbetrokkenheid in de kinderopvang heeft een positieve 

invloed op de ontwikkeling van kinderen. Samen met ouders 

kunnen pedagogisch medewerkers de mogelijkheden bieden 

voor een kind om zich veilig en vertrouwd te voelen en zich 

optimaal te kunnen ontwikkelen.

“Elke dag een beetje vieren, elke 

dag een beetje feest. Zodat je aan 

het einde van de dag, kunt zeggen, 

het is een fijne dag geweest!”

Het Vlaggenschip, groep Planeten

bare waarde. Vooral de redenen waarom 
een kind iets vindt, levert belangrijke in
formatie op. GO! Kinderopvang is op dit 
moment bezig een kinderraad op te zet
ten, zodat kinderen ook hier hun stem 
kunnen laten horen.

Vraag snel en gemakkelijk een 

rondleiding of informatie aan 

voor Het Vlaggenschip in 

Almere Poort via:

www.go-kinderopvang.nl 

info@go-kinderopvang.nl 

0320 - 294 900



van basisscholen in Poort

Eindfeest groepen 8 droomspiegel
Eind vorig schooljaar nam basisschool 
de Droomspiegel afscheid van de eerste 
lichting leerlingen die de school helemaal 
van groep 1 tot en met 8 heeft doorlo
pen. Daar wilden de ouders iets speciaals 
voor regelen. Op woensdag 13 juli was 
het zover! De ereronde van 42 leerlingen 
uit groep 8A en 8B van de Droomspiegel 
door Almere Poort vond plaats met dertien 
fantastisch mooie oldtimers, waarvan alle 
eigenaren leden zijn van Vriendenkring 
Klassiekers te Almere. Toen de kinderen 
de auto’s zagen, werden ze helemaal blij 
en opgewonden. De jongens vlogen gelijk 
op de Ferrari en de Jaguar af, maar ieder
een moest wachten totdat hij of zij een 
auto toegewezen kreeg. De kinderen gin
gen eerst in groepjes over de rode loper, 
op de foto en dan naar de toegewezen 
oldtimer. Na een goed uur langs de adres
sen van de kinderen te zijn gereden, kwa
men ze weer terug op de vertreklocatie. 
Alle kinderen en hun ouders vonden het 
een geweldige erva ring en gaven aan dit 
nooit te zullen vergeten. Met een lekkere 
en gezellige barbecue op het schoolplein 
werd de basisschool voor deze groep 
‘pioniers’ vro lijk afgesloten.  n  

Weer prijs op de Europaschool
Bij een cultuurprofiel hoort ook het on
derdeel ‘literair’ (lezen). Voor een star
tende school is het moeilijk om een goe

Sterrenschool opent schooljaar 
met ‘gezond’ feest
Volgens traditie heeft de gehele IKC De 
Ruimte, ook wel Sterrenschool De Ruimte 
genoemd, op 23 september het nieuwe 
schooljaar ingeluid door een spetterend 
‘openingsfeest’ te geven. Iedereen was 
welkom. Het thema van dit feest was ‘ge
zond’. Het feest werd ingeluid door met 
alle aanwezigen het schoollied van de 
Sterrenschool te zingen. Daarna was er 
van alles te doen voor alle leeftijden. Er 
was een taartenwedstrijd met verkiezing 
van de lekkerste, mooiste en gezondste 
taart. Diverse kinderen hadden prachtige 
en lekkere taarten gemaakt. De wedstrijd 
is gewonnen door Derk Waars. Zoals ie
der jaar waren er veel activiteiten, waar
onder een stormloopbaan. Ook werd er 

feestelijke opening duinvlinder
Op 29 augustus opende KindCentrum De 
Duinvlinder op de Monacostraat 50 voor 
het eerst zijn deuren. Er was een fees
telijke opening in het bijzijn van bur
gemeester Weerwind. Op termijn zal De 
Duinvlinder samen met De Zeeraket ver
huizen naar Almere Duin. De Duinvlin
der heeft nu ongeveer 31 kinderen in de 
leeftijd van 212 jaar, die samen spelen 
en leren. De school is gestart met het the
ma Nieuw. In dit kader was er een mooi 
openingsfeest bij Sail Today waarbij de 
kinderen lekker allerlei wateractivitei
ten hebben gedaan zoals zeilen en sup
pen. Onder het genot van tapas konden 
de ouders elkaar beter leren kennen en 
werden er nieuwe contacten gelegd. Ook 
is de unit 812 jaar (groep 5 t/m 8) nu op 
kamp om elkaar nog beter te leren ken
nen. De units 24 en 49 jaar zijn een dag 
op bezoek gegaan. Kortom, alles staat nu 
in het teken van elkaar beter leren ken
nen om met elkaar één KindCentrum te 
gaan vormen.

B A S I S O N D E R W I J S
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jam verkocht waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan de schooltuinen. Verder 
was er onder andere een foodtruck met 
allerlei lekkers, konden er insectenhuis
jes gemaakt worden en konden kinderen 
een workshop djembee volgen. Ook kon 
er volop gedanst worden. Voor iedereen 
die geholpen heeft dit feest tot slagen 
te brengen: bedankt! Het was weer een 
groot succes!

de bibliotheek in te richten. Boeken zijn 
nu eenmaal best prijzig. Door gebruik te  
maken van initiatieven en mogelijkhe
den van de openbare bibliotheek en het 
opkopen van de complete schoolbiblio
theek van een school die ging sluiten, is 
er gelukkig een ruim aanbod ontstaan. 
In de kleutergroepen zijn de leerlingen 
ook veel bezig met o.a. prentenboeken. 
En toen er door boekhandel Stumpel en 
stadscentrum Almere een prijsvraag werd 
uitgeschreven deden de kleutergroepen 
daar graag aan mee. Natuurlijk wisten ze 
wie de vriendjes van Kikker waren. Met 
gejuich werd het bericht ontvangen dat 
de Europaschool in de prijzen was ge
vallen! En zo bracht directeur Monique 
met Joshua en Elise een bezoek aan de 
boekhandel om het mooie prijzenpakket 
in ontvangst te nemen.



10 I POORTNIEUWS

B A S I S O N D E R W I J S

siast: “Het is een interessant boek, en het 
is zo leuk om te zien dat als we over het 
boek vertellen, Yalou de inhoud inmid
dels al herkent en ze het verhaal af kan 
maken!”

Yalou heeft nu vijf weken op haar 
nieuwe school achter de rug en Monique 
is positief over hoe goed haar dochter nu 
in haar vel zit. “Ze laat thuis veel meer 
van zichzelf zien en praat uitgebreider 
over school dan tijdens de jaren op haar 
vorige school. Dit onderwijssysteem past 
veel beter bij haar. Ze staat elke och
tend vrolijk op en gaat met plezier naar 
school. Dat is wel eens anders geweest”.

Monique is ook erg tevreden over de 
samenwerking die De Zeeraket is aan
gegaan met KinderCentrumAlmere. Zij 
werken volgens dezelfde principes als de 
basisschool. “Zo zit er op de opvang en 
op school een mooie doorgaande lijn in 
wat we thuis goed en belangrijk vinden”. 

Monique vervolgt: “De leerkrachten 
zijn heel ondernemend met de kinderen 
en bij elk thema is een expert aanwe
zig. Afgelopen week was dat een echte 
bioloog, die met de kinderen het bos in 
ging. Daarna maakten ze gezamenlijk 
soep van alle groenten die ze onder
weg hadden gevonden. Het thema was 
‘Puur Natuur’. De informatie naar de ou
ders verloopt ook prima. We krijgen een 
nieuwsbrief en zelfs persoonlijke mails 
van de leerkracht over de voortgang. Dat 
is heel fijn”. Ze besluit: “Ik heb alle ver
trouwen in Mayke en de leerkrachten en 
ik ben heel blij dat ik voor deze school 
gekozen heb”.

Monique Bauman koos vol overtuiging 
voor De Zeeraket voor haar dochtertje 
Yalou. “Ik had een persoonlijk gesprek 
met de nieuwe directeur, Mayke van den 
Berg, en ben naar de informatieavond in 
Harborhouse geweest”. Om zich te verdie
pen in het onderwijsconcept ‘The leader 
in Me’ heeft Monique informatie kunnen 
vinden op de website van De Zeeraket. 
Het boek “De zeven eigenschappen voor 
Happy Kids” van Stephen Covey gaf ook 
veel helderheid. Monique vertelt enthou

“Yalou staat elke ochtend vrolijk op, en gaat met plezier naar 

school”. Monique bauman vertelt over de eerste ervaringen van 

haar dochter Yalou – van bijna zes jaar – op de Zeeraket. “de 

manier waarop kinderen leren volgens Stephen Covey spreekt 

mij aan, en lijkt goed te passen bij Yalou”. 

Een nieuwe basisschool 
in almere duin!

Basisschool De Zeeraket biedt 
uitda gend onderwijs. Dat doet zij 
in een gestructureerde omgeving 
waar duidelijke afspraken gelden. 
De kinderen zitten in hun eigen 
groep. De nadruk ligt op een goede, 
oprechte relatie tussen leerkracht 
en leerling. De school stimuleert bij 
je kind een evenwichtige combina-
tie van kennis en vaardigheden. Het 
wordt belangrijk geacht dat kinde-
ren zelf ontdekken, onderzoeken 
en keuzes maken. De school onder-
steunt hen daarbij. Dat geeft kinde-
ren een goede voorbereiding op de 
toekomst!

KinderCentrumAlmere biedt klein-
schalige kinderopvang voor kin-
deren van 0 tot 13 jaar. De groe-
pen met de jongste kinderen gaan 
naar de Boerderij en de basis-
schoolkinderen naar de Hooiberg. 
Beide vestigingen zijn westfriese 
boerderijen in Almere Poort. In de 
ruime tuin rondom de Boerderij 
worden kleine dieren gehouden, 
zoals kippen, konijnen en vogels. 
Ook zijn daar speeltoestellen, een 
verstophoek en een zandbak. Ver-
der is er een moestuin en een weide 
met twee shetlandpony’s. Naast de 
boerderij is een rustige, speciaal 
voor baby’s ingerichte ruimte. Het 
KCA biedt ook recreatieve sport en 
zwemmen aan. 

‘Uitdagend onderwijs met aandacht 
voor persoonlijk leiderschap’

Contact: Mayke van den Berg  036 - 767 02 21  info@dezeeraket.asg-almere.nl www.dezeeraket.asg-almere.nl
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arte college opent met 
Studio deuren naar de wijk

Op het Arte College wordt op verschillende niveaus lesgege-

ven: vwo, havo en vmbo. Op het vmbo kunnen leerlingen kie-

zen voor de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte 

leerweg. de laatste twee leerwegen hebben een beroepsge-

richte invulling. Met ingang van dit schooljaar zijn er grote ver-

anderingen doorgevoerd in de programma’s voor deze afdelin-

gen. Op het Arte College is gekozen voor twee richtingen die 

goed bij het kunst- en cultuurprofiel van de school passen.

bedrijf het hart van de studio is. Vanuit 
de studio zullen leerlingen werken aan 
projecten. In de projecten komen ver
schillende beroepenvelden aan bod waar
door de leerlingen goed zicht krijgen op 
de mogelijkheden voor de vervolgstudie. 
De projecten zijn levensecht doordat er 
sprake is van een opdrachtgever en elke 
opdracht tot een eindproduct zal leiden.

Een voorbeeld hiervan is de samen
werking met Lions Club Almere. Op 26 
november organiseren zij een benefietdi
ner voor leden van verschillende consu
laten en andere hoge functionarissen. De 
leerlingen van het Arte College zullen, 
onder leiding van docenten en leden van 
de Lions Club, de poster, de muziek, het 
eten en het uitserveren regelen.

opening studio
Op dinsdagavond 13 september is de 
studio op de begane grond feestelijk ge
opend. Om de verbinding met de stad en 
de wijk te benadrukken, werd de opening 
verricht door Ellen Bouwmeester (na
mens Lions Almere) en Leon Mathijssen 
(namens Artesjok), beiden tevens ouders 
van leerlingen. Zij knipten een lint door, 
waarna alle aanwezige ouders door hun 
kind rondgeleid werden door de studio. 

toekomst
De docenten hebben de afgelopen maan
den hard gewerkt aan de invulling van 
de projecten en zijn enthousiast van start 
gegaan. Nu is de school op zoek naar 
opdrachtgevers voor haar leerlingen. Te 
denken valt aan opdrachten op het ge
bied van vormgeving en drukwerk, eve
nementenorganisatie en begeleiding. 

Neem voor meer informatie contact op 
met Judith van Rooijen, afdelingsleider 
vmbo via: j.vanrooijen@artecollege.nl

We kijken uit naar een mooie samen
werking met de wijk!

Arte College n

Op het Arte College worden de vmbo
leerlingen (gl en kbl) nu de volgende 
twee richtingen aangeboden: 
• Dienstverlening en Producten (D&P) 
en Theatervormgeving
• Media, Vormgeving en ICT (MVI)
Het doel van de vernieuwde examenpro
gramma’s is dat de leerlingen beter voor
bereid worden op het vervolgonderwijs. 
Leerlingen hebben zo met hun diploma én 
het portfolio dat ze op school zullen ma
ken, een drempelloze toegang tot enkele 
opleidingen van het ROC Almere.

ondernemen 
Het vak ‘Ondernemen’ neemt een centra
le plaats in binnen de beide nieuwe af
delingen. Leerlingen krijgen op project
matige basis les. Op deze manier zal de 
interne stage een belangrijke plaats in
nemen: werken in de kantine in de pau
zes, het bereiden van eten voor docenten 
bij ouderavonden, het maken van flyers 
en posters voor de open dagen. Maar ook 
grotere projecten als het voorbereiden en 

uitvoeren van een dinershow of het ma
ken van het jaarboek voor de examen
leerlingen. 

verbouwing 
Om het onderwijs in projectvorm aan 
te kunnen bieden en een samenwerking 
tussen de twee afdelingen te kunnen be
werkstelligen, vond tijdens de zomerva
kantie een verbouwing plaats.

Op de begane grond is een studio ge
creëerd waar de balie van het leerwerk

School voor vwo, havo en vmbo

Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort

(036) 767 07 00

www.artecollege.nl
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Open Huis mbo:
Donderdag 15 december  2016: 19 - 21 uur 
Vrijdag 3 maart 2017: 18 - 21 uur 
Zaterdag 4 maart 2017: 12 - 15 uur
Donderdag 30 maart 2017: 19 - 21 uur 
Vrijdag 12 mei 2017: 15.30 uur

Heliumweg 1, Almere
www.groenhorstalmere.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Animal • Design • Outdoor • Science • Food & Lifestyle
Nieuw

nieuwbouw en uitbreiding 
mbo Groenhorst almere

na de bouwvak ging het nieuwbouwproject van groenhorst 

Almere van start. Aan de noordzijde wordt een nieuwe vleugel 

van circa 2.900 m² bijgebouwd. deze vleugel is voor de huisves-

ting van de huidige 425 mbo-leerlingen en de toestroom van 

nieuwe mbo-leerlingen. bij de start van het schooljaar 2017-

2018 zal de nieuwe vleugel in gebruik worden genomen.

er vanaf het schooljaar 20172018 aan 
de Helium weg plek zijn voor alle leerlin
gen van het vmbo en het mbo. 

De nieuwbouw is een uitbreiding aan 
de noordzijde van het gebouw. Een deel 
van de terreininrichting langs het toe
komstige Cascadepad wordt gesloopt. 
Hier komt de nieuwe vleugel van circa 
2.900 m2 voor in de plaats. Deze wordt 
op het huidige gebouw aangesloten. De 
uitbreiding is herkenbaar als een nieuw, 
zelfstandig gebouwdeel, maar staat tege
lijk zowel inhoudelijk als functioneel in 
directe, open verbinding met het vmbo
gedeelte. De vleugel omvat zes prak
tijklokalen voor de mboopleidingen 
Design, Animal, Outdoor, Science en de 
nieuwe opleiding Food & Lifestyle. Ook 
komen er veertien theorielokalen, een 
collegezaal, een open leercentrum, ver
schillende spreekkamers, werkkamers, 
een vergaderzaal en zelfstudieruimtes. 

Direct na de zomervakantie zijn de 
werkzaamheden begonnen. In de eerste 
weken is de fietsenstalling verplaatst en 
het terrein aan de zijde van de hoofd
entree bouwrijp gemaakt. Op 21 sep
tember is de eerste boorpaal ingebracht. 
In totaal worden er in twee weken tijd 
99 boorpalen ingebracht met een totale 
lengte van circa 1.500 m. Deze worden 
in de grond gevormd en dragen de ge
hele nieuwbouw. Vervolgens zullen deze 
palen ruim een week uit moeten harden. 

Na dit proces zal er gewerkt worden 
aan alles wat zich onder de begane
grondvloer bevindt. Zoals de fundatie en 
de riolering. Begin november wordt ge
start met de opbouw van het betonskelet 
van het gehele gebouw. 

Groenhorst Almere n

De locatie aan de Heliumweg biedt op dit 
moment alleen huisvesting aan de 825 
vmboleerlingen van Groenhorst Alme
re. Sinds het schooljaar 20142015 krij
gen de mbodeelnemers tijdelijk les op 

andere locaties. Aan de Betje Wolffstraat 
zijn de leerlingen van mbo Design, Out
door en Science gehuisvest en op de Pro
zastraat de leerlingen van mbo Animal. 
Met de komst van de nieuwe vleugel zal 



POORTNIEUWS I 13 

V O O R T G E Z E T  O N D E R W I J S

Groenhorst almere ontvangt 
bronzen medaille Eco-Schools

Op 22 september heeft het eco-team van groenhorst Almere 

de bronzen ‘Eco-Schools’ medaille uitgereikt gekregen. Eco-

Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. 

Het eco-team onderzocht hoe duurzaam de school is en hoe zij 

dit kunnen verbeteren. Hierdoor heeft duurzaamheid een plek 

gekregen binnen de school. Met als startthema: afval. 

de school. Alle activiteiten rondom het 
thema afval hebben ervoor gezorgd dat 
de bronzen medaille is behaald. 

De volgende stap en doel is het beha
len van de zilveren medaille. Voor het 
komende schooljaar kiest het ecoteam 
een ander thema waarvan communicatie 
er één is. Daarna volgt de internationaal 
door de VN erkende Groene Vlag.

Groenhorst Almere n

Sinds 2014 is Groenhorst Almere aan
gesloten bij EcoSchools. Alle scholen 
die zijn aangesloten werken volgens het 
internationale zevenstappenplan aan 
duurzaamheid op hun eigen school. In 
juni kreeg het Groenhorst bericht dat de 
bronzen medaille van de EcoSchools 
behaald is. De medaille is niet alleen de 
verdienste van het ecoteam bestaande 
uit leerlingen van klas 1, 2 en 3. Ook do
centen hebben ondertussen veel thema’s 

van de EcoSchools opgenomen in de 
lessen en projecten.

EcoSchools richt zich op tien thema’s. 
Als startthema is afval gekozen, een da
gelijks terugkerend probleem binnen en 
buiten de school. Veel afval wordt nu bij 
de bron gescheiden en apart opgehaald. 
Het ecoteam vulde duurzaamheidscans
in over duurzame onderwerpen als voe
ding, afval, energie, water, mobiliteit, 
veiligheid, hygiëne en groen rondom 

Een fijne en vertrouwde omgeving, met persoonlijke aandacht 

voor ieder kind. Partou kinderopvang verzorgt dagopvang 

(0 t/m 4 jaar), peuterspeelzaal (2 t/m 4 jaar) en buitenschoolse 

opvang (4 t/m 12 jaar) in Sterrenschool De Ruimte. Er is een 

nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs: gezamenlijk 

volgen we de ontwikkeling van de kinderen van 0 t/m 12 jaar en 

we werken vanuit één pedagogische visie.  

Op de dagopvang is veel aandacht voor bewegen, buiten spelen 

en samen muziek maken met de eigen muziekcoach. De kinderen 

kunnen naar hartenlust spelen in de omheinde natuurlijke tuin 

met een natuurbelevingspad, wilgenhut en klauter- en glijheuvel. 

Voor de baby’s is er een eigen babyweide waar zij in alle rust 

kunnen ontdekken. Via Basic Spelen wordt op speelse wijze de 

ontwikkeling van baby’s gestimuleerd. Voor de 3+-kinderen is er 

een speciaal peuterprogramma om ze optimaal voor te bereiden 

op de basisschool. 

Op de peuterspeelzaal zijn kinderen van 2-4 jaar in de ochtend 

welkom om te komen spelen en leren van en mét elkaar. Ze krijgen 

extra ondersteuning op het gebied van Nederlandse taal. 

Op de buitenschoolse opvang krijgen de kinderen alle ruimte om 

te spelen en ontspannen na een drukke schooldag. Op dinsdag en 

donderdag hebben wij de beschikking over de sportzaal, waardoor de 

kinderen o.l.v. een sportpedagoog diverse activiteiten kunnen doen.

Nieuwsgierig? 

Kijk dan op sterrenschoolderuimte.nl of vraag 
vrijblijvend een rondleiding aan op partou.nl/nimfenplein.

Op zoek naar kinderopvang?
Kom dan eens kijken bij Partou in Sterrenschool De Ruimte



buikgevoel, vlinders in de buik

Nederland heeft een 
broodcultuur en is een 
land waar veelvuldig 
maag- en darmklach-
ten voorkomen. Zou 
hier soms een verband 
tussen bestaan? Teveel 

brood is niet goed. Stel je eens voor wat 
droog brood doet in je darmen. Niet 
veel. Dat is precies het probleem. Het 
zou al veel beter zijn als je het combi-
neert met (gezond) vet. In vele landen 
gebruikt men brood met olie. 

Zo ook in Servië, het geboorteland 
van mijn moeder. Als ik daar op vakantie 
ben, heb ik altijd goed werkende dar-
men. Dus, zo blijkt maar weer, voeding 
is zeer belangrijk. Maar wat dacht je van 
beweging en stress reduceren? Ik zeg: 
yoga. Je brengt je hersenen tot rust en 
daarmee ook je darmen. Deze twee wer-
ken nauw verbonden met elkaar. Het ze-
nuwstelsel van de darmen wordt daarom 
ook wel ‘darmhersenen’ genoemd. 

We weten eigenlijk al heel lang wat 
wetenschappelijk onderzoek nu pas 
ontdekt. Ons buikgevoel, vlinders in de 
buik, ergens de buik van vol hebben, een 
nederlaag verteren... dit zijn allemaal 
uitspraken waarin je buik de hoofdrol 
speelt. Alles komt uit je buik, ook mijn 
goeroe uit India zegt altijd: “Alle ziek-
tes ontstaan in je buik”. Yoga stimuleert 
je darmen ook, geeft in sommige poses 
zelfs een ‘interne massage’. Supergoed. 

De darmen hebben eveneens veel in-
vloed op de huid. Ik zie het veel in de 
praktijk. Allerlei huidklachten ontstaan 
bij een disbalans van de darmen. Ik ad-
viseer veel water drinken, af en toe een 
reiniging, probiotica, gezonde voeding, 
rust en weinig stress. 

De darmen zijn te vergelijken met een 
naar binnen gekeerde buitenwereld. We 
hebben op de huid een huidflora met 
bacteriën, schimmels, zuren en vetten 
die ons beschermen. Van binnen geldt 
datzelfde voor je spijsverteringstelsel. 
Daarin bevindt zich ook een totale flora 
van stofjes en organismen. Zorg je niet 
goed voor je darmflora, dan raakt je im-
muunsysteem verstoord en kun je huid-
problemen krijgen of allergieën.

Luister naar signalen van je lichaam en 
negeer ze niet. Wees lief voor jezelf. En 
eet je brood met olie.

Amanda de Bruin, Zen Company n
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united dance almere 
op nieuwe locatie!

Het was het grote nieuws van dit seizoen. Vanwege de groei van 

het aantal basisscholen moest United dance Almere haar locatie 

in de Monacostraat verlaten. de eigenaressen Sara neys en Eline 

Pater zagen deze tegenslag als een kans om met nog meer ener-

gie op zoek te gaan naar een nieuwe locatie waar zij hun visie 

op goed dansonderwijs nog beter ten uitvoer kunnen brengen. 

Europalaan 925
“Het was zeker schrikken”, zegt Sara, 
“We hadden graag nog een jaar op de 
oude locatie willen blijven om rustig de 
opties te bekijken. Toen we in juni hoor
den dat we weg moesten, is alles in een 
stroomversnelling gekomen”. Eline: “We 
geven nu les op tijdelijke locaties. Geluk
kig hebben we al onze lessen een plekje 
kunnen geven, maar het is niet ideaal. 
We hebben veel zin om in het nieuwe 
pand onze lessen te gaan geven. Geluk
kig is het nu bijna klaar”. 

Het pand aan de Europalaan krijgt 
twee grote danszalen met een profes
sionele uitstraling. Sara en Eline heb
ben een grote wens ten uitvoer kunnen 
brengen, door een zwevende dansvloer 
aan te leggen. “Dat is veel gezonder voor 
gewrichten en spieren waardoor er min
der kans is op blessures. En verder is de 
locatie veel beter zichtbaar. We zitten nu 
echt in de grootste winkelstraat van Al
mere Poort. Top!”

kinderen willen ‘shinen’
United Dance Almere staat open voor 
alle grote en kleine evenementen waar 
de leerlingen kunnen optreden. Nog voor 
het seizoen begon, waren ze al te zien op 
het Groentesoep festival in Almere Bui
ten en bij het Lumièrepark Live. In sep
tember waren ze op het Multi Culti Fes
tival, de barbecue van de Droomspiegel, 
het buurtfeest in Haven, het openings
feest van het nieuwe schooljaar van de 
Sterrenschool en Artifest in Almere Stad.  

Sara: “Wij zijn graag betrokken bij Al
mere Poort als nieuw stadsdeel en staan 
altijd garant voor een goede show én 
niet onbelangrijk: United Dance Almere  
trekt veel publiek!”

Eindvoorstelling
Op 2 juli was het eindelijk zover. In de 
Topsporthal heeft United Dance alle 
ouders, opa’s, oma’s, familie, buren en 
overige fans getrakteerd op een werve
lende show. De show werd geopend door 
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Shalisa (Junior Songfestival 2016). Alle 
groepen, ook de peuters van twee jaar, 
kwamen aan de beurt om te laten zien 
wat ze afgelopen jaar geleerd hadden. 

Eline: “Voor ons was het echt het hoog
tepunt, waar we met z’n allen keihard 
voor gewerkt hebben. Leerlingen die al 
langer bij ons zijn, hebben een gigan
tische kwaliteitsslag gemaakt. Maar ook 
kinderen die nog maar een paar week
jes les hadden, hebben hun beste beentje 
voorgezet en mochten gewoon meedoen. 
We willen hierbij nogmaals alle hulpou
ders en onze UDA Crew bedanken voor 
hun medewerking en tomeloze inzet. 
Zonder al deze hulp kunnen wij nooit 
zo’n spektakel neerzetten. We kijken nu 
al uit naar volgend jaar. Zet 1 juli 2017 
vast in jullie agenda’s!”

kamp en dansdag
Om het ‘United’ gevoel nog meer te ver
sterken, was er vanaf 15 juli een drie
daags danskamp. Dertig kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 16 jaar hebben fan
tastische dagen gehad, veel gelachen 
en vooral veel gedanst. Om de jongere 
kinderen vanaf 6 jaar te laten delen in 
de feestvreugde was er op 16 juli een 
dansdag. In totaal 60 kinderen deden op 
deze dag mee aan alle workshops en de 
kleintjes konden ’s  avonds lekker in hun 
eigen bedje ploffen. De sfeer was gewel
dig, iedereen vraagt: “Wanneer gaan we 
weer?” Sara en Eline zijn al bezig met 
een locatie voor volgend jaar, dus: van 
14 t/m 16 juli 2017 gaan ze weer! Als je 
mee wilt, houd er alvast rekening mee.

Europalaan 925, 1363 BM 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

nieuwe lessen
Als basis biedt United Dance Almere 
technisch hoogstaande lessen zoals bal
let, contemporary en jazz voor alle leef
tijden. Verder spelen zij in op de nieuw
ste trends, zoals afro dance en urban. Dit 
seizoen zijn deze lessen toegevoegd aan 
het aanbod: hiphop 9+, afro dance voor 
volwassenen en de choreografie class. Bij 
de laatstgenoemde les krijgen leerlingen 
de beginselen aangeleerd over het maken 
van choreografieën om deze vervolgens 
zelf of door anderen uit te laten voeren. 
Op een speciale ‘showcase’ avond zul
len hun creaties aan het publiek getoond 
worden.

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!

openingsfeest
Het pand aan de Europalaan 925 zal op 
zaterdag 22 oktober feestelijk worden 
geopend! Wie deze spectaculaire ope
ning niet wil missen, is van harte wel
kom! Tussen 12.30 en 16.30 uur mag 
iedereen de nieuwe locatie bezichtigen. 
De hele middag zijn er gratis workshops, 
demonstraties en andere leuke activitei
ten. Wie zich op deze dag inschrijft, hoeft 
geen inschrijfgeld te betalen én ontvangt 
een goodiebag. Iedereen die al bij Uni
ted Dance Almere danst en een nieuw lid 
aanbrengt, mag draaien aan het rad van 
fortuin. Er zijn veel leuke prijzen! 

redactie n
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in almere Poort
deze zaken zijn nieuw geopend, verhuisd of 

grootscheeps uitgebreid. Heb jij ze al ontdekt?

ticulieren. Jos: “Er is een meetingroom 
voor zo’n tien personen. Bedrijven kun
nen hier vergaderen en na afloop infor
meel borrelen met een goed glas wijn”. 
Ze kiezen graag bijzondere wijnen voor 
hun assortiment. “We vertellen het ver
haal achter de wijn, over de etiketten en 
de wijnmakers”, zegt Winnyfred. “Het 
gaat om proeven en ruiken – om beléven 
– en natuurlijk serveren we bijpassende 
hapjes”. Jos: “Wat we vertellen, hoeveel 
we vertellen, hangt af van de wensen 
van onze gasten”. Naast wijn kun je ook 
whisky en rum proeven bij B&C Nosing 
and Tasting. Je kunt er met vrienden, bu
ren, collega’s een proeverij organiseren 
of je via de website inschrijven voor een 
workshop. En ben je op zoek naar een 
mooie wijn? Bezoek de website of neem 
contact op met B&C Nosing and Tasting.   

Proef wijn, whisky en rum bij 
b&c nosing and tasting
Apollostraat 28
Enthousiast en toegankelijk. Zo laten 
Winnyfred en Jos zich het beste om
schrijven. Met hun nieuwste onderne
ming geven ze vorm aan hun passie. 
Private wining, op informele wijze, dat 
is B&C Nosing and Tasting. Proeverijen 
op maat, voor zowel bedrijven als par

iets bijzonders vind je bij uniek
Europalaan 919
UnieK mode is sinds half juni gevestigd 
in Almere Poort. Toen het pand aan de 
Europalaan beschikbaar kwam, wist ei
genaresse Kim Ramazan het meteen: ik 
ga een damesmodewinkel beginnen. Ze 
had niet veel tijd nodig: binnen zes we
ken was de winkel geopend. Kim: “Ik 
hield altijd al van mode en Almere heeft 
niet zoveel leuke kledingwinkels. Er zijn 
vooral grote ketens. UnieK heeft vooral 
Urban en Ibizastyle in de collectie. Een 
stijl, die je maar weinig ziet in Neder
land, terwijl het heerlijk is om te dragen 
en mooi is om te zien. Ik verkoop vrij 
nieuwe merken die verder nergens in Al
mere te koop zijn en van goede kwali

Meer informatie: www.bc-nosingtasting.com

PRIVATE WINING
SPECIAL WINESHOPS

WINE & WHISKY TASTING

Meer informatie: www.bc-nosingtasting.com

PRIVATE WINING
SPECIAL WINESHOPS

WINE & WHISKY TASTING

Richard Stuivenberg Producties 

boekhouding & belastingen 
voor zzp’ers, creatieve ondernemers 

en kleine(re) organisaties 

www.richardstuivenberg.nl 
06 419 329 56

post@richardstuivenberg.nl 
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Openingsfeest Animere
zondag 6 november

thema: Japans Maid café

Permanente make-up 
bij de Salon almere
Europalaan 939
Nieuw in Poort is De Salon Almere van 
schoonheidsspecialiste Fanny Kok. Eer
der had ze elders in Almere salons. Nu 
heeft ze nog een salon in Blaricum. De 
Salon Almere is gevestigd in de vrouw
vriendelijke tattooshop en specialiseert 
zich in permanente makeup. Daarnaast 
geeft Fanny opleidingen – de Salon is een 
erkend leerbedrijf. “Permanente makeup 
is heel populair”, vertelt Fanny. “Steeds 
meer vrouwen, en ook mannen, zijn erin 
geïnteresseerd, vooral voor de wenkbrau
wen. Hoe fijn is het als je die niet meer 
dagelijks hoeft te tekenen?” De nieuwe 
methode waardoor je perfecte wenkbrau
wen krijgt, is ‘hairstrokes’, gemaakt met 
microbladingtechniek. Bij permanente 
makeup kun je verder denken aan eye
liner of lipcontour. Of het pijn doet? “Een 
klein beetje”, zegt Fanny, “maar het valt 
reuze mee en we kunnen het een beetje 
verdoven, allemaal volgens de richtlijnen 
van de GGD”. Dus ben je het zat om dage
lijks wenkbrauwen te tekenen of eyeliner 
aan te brengen? Maak een afspraak voor 
een gratis adviesgesprek.

Zonnestudio Sunsitive breidt uit!
Europalaan 826
Pas twee jaar bestaat Zonnestudio Sunsi
tive aan de Europalaan in Almere Poort 
en nu al breiden ze uit. “Er komen steeds 
meer mensen zonnen”, vertelt Fatma 
Kok, de eigenaresse van Sunsitive. “In 
het begin richtten we ons vooral op de 
bewoners van Poort, maar inmiddels 
hebben we klanten uit heel Almere en 
ook Muiderberg”. Voor klanten is het ge
makkelijk om naar Sunsitive te komen, 
omdat het per auto heel goed bereikbaar 
is en je gratis kunt parkeren voor de 
deur. Dat zoveel klanten Sunsitive we
ten te vinden is eigenlijk niet verrassend, 
want Sunsitive heeft de beste kwaliteit 
zonnebanken en zonneproducten voor 
een heel schappelijke prijs. “Wij willen 
de luxe betaalbaar houden”, verklaart 
Fatma. “Onze klanten raden Sunsitive 
dan ook aan aan hun vrienden. Vanaf 
dag één is het druk en dat we nu al kun
nen verdubbelen is echt een groot suc
ces”. Het tweejarig jubileum wordt in 
de maand oktober gevierd met speciale 
aanbiedingen voor klanten: in oktober 
koop je een zonneabonnement met kor
ting en producten tegen speciale prijzen.  
  

animere houdt trading card Games
Europalaan 937
Animere is verhuisd naar de overkant 
van de Europalaan. “Dat was hard no
dig”, lacht Patriek Lesparre, de eigenaar 
van Animere. “De dozen met artikelen 
stonden hoog opgestapeld in ons huis, 
we hadden echt meer ruimte nodig”. Die 
ruimte is gevonden. Ruim twee keer zo 
groot is de winkel, waarin animéfigu
ren, maar ook trading cards, Japanse 
noodles, koffie en snoep staan uitge
stald. Patriek heeft verreweg de grootste 
animéwinkel van Nederland. Een mooie 
collectie figuren uit de Japanse teken
films is er te vinden. “De figuren zijn 
echte verzamelobjecten”, vertelt Patriek. 
“Onze klanten komen uit heel Nederland 
en regelmatig ontvangen we verzame
laars uit België of Duitsland”. De winkel 
wordt steeds meer een ontmoetingsplek 
voor animéfans. “Dat gaan we ook faci
literen. Vanaf november organiseren we 
Trading Card Games, zoals de Pokémon 
league. Je speelt mét je kaarten, maar 
gelukkig raak je ze nooit kwijt”, bena
drukt Patriek. Voor iedereen leuk dus om 
eens mee te doen aan een echte Pokémon 
League in Animere! n
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Animere • Europalaan 937
1363 BM Almere Poort

06 - 43 18 58 96
info@animere.nl • www.animere.nl

teit zijn. Sommige Ibizastyle kleding is 
handgemaakt. Dus: zoek je iets bijzon
ders? Dan moet je bij ons zijn! Je kunt 
ook naar de high tea komen op zaterdag 
5 november vanaf elf uur in de ochtend. 
Dat kost niets en dan kun je meteen zien 
hoe leuk en hip de kleding is die we ver
kopen”.

De Salon almere 
europalaan 939 . 1363 Bm almere Poort
036 - 525 10 68 . info@desalonalmere.nl
www.desalonalmere.nl . FB: salonalmere

Permanente make-uP

zie
kortings-
coupon
voorin
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ank out uit Poort regelde tentoonstelling 

‘Geef je leven kleur’ in de nieuwe bibliotheek

Onlangs verscheen ‘getekend door’, een prachtig boek met 

foto’s en verhalen van vrouwen die na hun behandeling voor 

borstkanker met bodypaint zijn beschilderd en op de foto zijn 

gezet. de opbrengst van de verkoop gaat naar gen-onderzoek. 

dat onderzoek is hard nodig om de ziekte in de toekomst beter 

te kunnen behandelen. Een expositie met tien grote foto’s uit 

het boek reist door het land en is tot en met 31 oktober 2016 in 

de nieuwe bibliotheek in Almere Centrum te zien. 

De totstandkoming van zowel het boek 
alsook de tentoonstelling heeft lang ge
duurd. Sommige vrouwen uit het boek 
hebben helaas de verschijning van het 
boek niet gehaald.

Eén van de deelnemers uit het boek, 
misschien wel de meest enthousiaste 
van allemaal, is Ank Out uit het Europa
kwartier. “Toen ik vijf jaar terug mee
deed aan dit project, was ik net ‘schoon’ 
verklaard. Mijn werk als doktersassisten
te kon ik niet meer doen, maar ik ben 
me in gaan zetten als vrijwilliger voor 
allerlei organisaties. Daarom ken ik zo 
ontzettend veel mensen in Almere”. 

In de Viplounge begeleidde zij de spel
letjesmiddag en de tai chi en instrueerde 
zij als gastvrouw andere vrijwilligers. In 
buurtcentrum Amerika was zij er voor de 
dartgroep. Dan is er een indrukwekkend 
aantal sportieve evenementen, waarvoor 
Ank zich inzette. De Challenge Almere
Amsterdam triatlon, de KWF Samenloop 
voor Hoop Almere en de WTC Almere 
Trappenloop. Naast dit alles vond zij ook 
nog de tijd om PoortNieuws te bezorgen 
in het Europakwartier.

In 2015 maakte Ank een reis naar Au
stralië, waar zij veel familie heeft, maar 
nog nooit eerder was geweest. “Het was 
een prachtige reis, echt ‘once in a life
time’, ook omdat de kanker helaas terug 
was. Ik voelde het. Het is een bepaalde 
moeheid die over je heen komt, anders 
dan normaal”. 

Dit keer was er geen behandeling meer 
mogelijk. Ank kreeg pijnstillers om op 
de been te blijven. “Het is heel snel ge
gaan. In januari kreeg ik de uitslagen 
en nu ben ik blij als ik het eind van de 
maand (juli) haal. Ik heb nog een aantal 
leuke dingen kunnen doen, zoals naar de 
voorstelling ‘EXIT’ van Vis à Vis gaan en 
naar het Doe Maar concert in de Ziggo 
Dome. Ook heb ik het boek kunnen pro
moten op de braderie tijdens het festival 
Poort Sociaal. Maar voor augustus heb 
ik geen plannen gemaakt, omdat ik niet 
denk dat ik er dan nog ben”.

Ank is daar heel nuchter in. Zij is 
moeder van drie volwassen kinderen, 
een zoon en twee dochters, een tweeling. 
“Gelukkig zijn ze nu zelfstandig en weet 
ik dat ze zich zullen redden. Toen ik de 
eerste keer kanker kreeg, zaten ze nog op 
de middelbare school en had ik net een 
moeilijke scheiding met hun vader ach
ter de rug. Ze hadden me hard nodig. Ik 
ben blij dat ik er toen voor ze kon zijn”. 

Het leek haar dochters fijn om in 2016 
nog samen Kerst te kunnen vieren. Ank 
wist dat ze dat niet zou gaan halen, maar 
had een geweldig idee. Ze haalde Kerst 
gewoon naar de zomer toe, net als in 
Australië. Bij Stichting Wensjes vroeg ze 

om wat spullen, omdat je bijvoorbeeld 
moeilijk aan kerstkransjes kunt komen in 
juni. Maar iedereen die hiervan hoorde, 
droeg spontaan iets bij.

“Het was echt overweldigend, de kerst
kaarten, kerststukken, versieringen en 
flessen champagne stroomden binnen”. 
Het aangeboden diner, met een kok en 
live muziek, zou niet meer in Ank’s huis
kamer passen en de eigenaren van Arte
sjok stelden hun locatie beschikbaar. Er 
werd geen moeite gespaard om dit fa
miliefeest tot een onvergetelijke ervaring 
te maken. Ook boden zich een kapster, 
visagist en fotograaf aan. Omroep Fle
voland kwam opnames maken. IJspressi 
kwam ijs brengen, Partycoach Altia een 
ballonnenzuil in kerstkleuren, De Heer
lijkheid bracht een grote schaal borrel
hapjes, Jeniffersbloemen verzorgde de 
bloemen. En grafitti kunstenaar Jeroen 
Bosch besloot midden in zijn werkweek 
een persoonlijke kerstboodschap te spui
ten op de wall tegenover Ank’s huis. 

Op de vraag of Ank het leuk vindt, om 
het boek te promoten in PoortNieuws, 
antwoordde ze volmondig ‘ja’. Wat wil 
Ank de lezers van PoortNieuws in okto
ber meegeven? “Geniet met volle teugen 
van het leven! En kijk wat een prachtige 
samenwerking er was onder onderne
mers en bewoners uit Almere en in het 
bijzonder Poort om ons zomerse kerst
feest te laten slagen. Houd dit gevoel zo 
lang mogelijk vast en zet dit door bij al
les wat je doet”.

redactie n
www.getekenddoor.nl

P O O R T B E W O N E R
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Tandzorg Op Maat Almere Poort is een tandartspraktijk die groeit 

en bloeit. de inwoners van Almere en omgeving weten de modern 

ingerichte praktijk in gezondheidscentrum Vizier inmiddels goed te 

vinden. Om aan het toenemend aantal nieuwe patiëntaanvragen 

te kunnen voldoen, is vanaf 10 oktober Marianne van Leeuwen als 

nieuwe tandarts aan de praktijk verbonden.

nieuwe tandarts bij tandzorg 

op maat: marianne van Leeuwen

Persoonlijke aandacht
Tandzorg Op Maat Almere Poort is een 
tandartspraktijk waar persoonlijke aan
dacht een vanzelfsprekendheid is. Sterker 
nog: luisteren naar de patiënt is nood
zakelijk om een kwalitatieve zorg te le
veren. “Dit sluit helemaal aan op mijn 
filosofie”, vertelt tandarts Marianne van 
Leeuwen. “Ik ben een vrolijke tandarts 
en vind een goede relatie met mijn pa
tiënten erg belangrijk. Dit betekent dat ik 
een gezellige sfeer in de praktijk probeer 
te creëren”. Tandarts Van Leeuwen heeft 
in Groningen gestudeerd en is sinds be
gin 2015 met veel plezier aan het werk. 

“Ik heb nog geen specialisatie gevonden, 
echter probeer mij te ontwikkelen in de 
tandheelkunde in de breedste zin”.

krachtig team
Van Leeuwen versterkt met haar komst het 
toch al krachtige team van Tandzorg Op 
Maat Almere Poort. Naast tandarts Norbert 
Lokhorst werken hier mondhygiëniste 
Margareth Orman en diverse assistenten. 
In de moderne praktijk werken tandart
sen en specialisten nauw samen. Dat be
tekent échte aandacht voor de patiënt en 
een hoge kwaliteit tandheelkundige zorg. 
Bovendien krijgen patiënten in één traject 
de juiste behandeling, ze hoeven niet ex
tern op zoek naar een specialist. 

korte lijnen
Daarnaast werkt men heel goed samen met 
de huisartsen binnen het Gezond heids
centrum Vizier. Ook met de cardio loog, 
dokter Menno Baars, heeft de praktijk 
een goede samenwerking. Voor angstige 
kinderen werkt men heel goed samen met 
de verwijspraktijk aan de Euro pa laan en 
voor implantologie en ortho dontie zijn de 
specialismen binnen handbereik. ‘Samen 
staan wij voor je klaar’, is het motto van 
de praktijk. En het motto van de nieuwe 
tandarts Marianne van Leeuwen. “Ik zal 
in de praktijk vanaf 10 oktober werkzaam 
zijn, dus wie weet tot snel!”

Tandzorg Op Maat Almere Poort n  

Tandzorg Op Maat Almere Poort is te 
vinden in Gezondheidscentrum Vizier

“Wat ik belangrijk vind? Een goed 
contact met mijn patiënten”

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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Huis & Hypotheek bouwt bedrijfspand 
in Homeruskwartier centrum
Financieel advies op de hoek bij de Homerusmarkt

Loop jij iedere keer te stoeien met je belastingaangifte, zijn je 

verzekeringen niet op orde, is budgetteren niet je sterkste kant 

of zoek je een passende hypotheek? geen nood. Vanaf voor-

jaar 2017 hoef je voor hulp de wijk niet meer uit. Huis & Hypo-

theek laat in Poort een aantrekkelijk bedrijfspand bouwen.

Trots kijkt eigenaresse Carolien Schut 
van Huis & Hypotheek toe hoe de eer
ste paal de grond in gaat. Ze vertelt: “In 
ons huidige pand in Noorderplassen zijn 
we volledig uit ons jasje gegroeid. Be
staande bouw bleek geen optie. Geen en
kel pand paste bij wie wij zijn. Daarom 
hebben we – net als veel van onze klan
ten – een architect in de arm genomen. 
Komende lente krijgen we de sleutel van 
een modern, sfeervol pand direct aan de 
busbaan tegenover de Homerusmarkt. 
Een ideale locatie! Klanten kunnen voor 
het boodschappen doen altijd even aan
waaien met vragen. Wij zijn heel toe
gankelijk”. 

financiële kapstok
Op de vraag wat ze voor de Poortena
ren kunnen betekenen, antwoordt Ca
rolien direct. “We kunnen ze ontzorgen 
door hun financiële situatie overzichte
lijker te maken en ze werk uit handen 
te nemen. Zie ons als jouw financiële 
kapstok. Naast hypotheken verstrekken, 
zorgen we voor de juiste verzekeringen, 
wikkelen we belastingzaken af en helpen 
mensen met budgetteren”. 

Servicepakketten
Duur hoeft het allemaal niet te zijn. 
“Juist niet”, zegt Carolien gedreven. 
“De kosten houden wij laag door onze 

servicepakketten. Voor een maandelijk
se vergoeding nemen we klanten veel 
uit handen. Kijk bijvoorbeeld naar ons 
‘Belasting Pakket’. Veel klanten heb
ben weinig tijd of vinden het lastig om 
hun voorlopige teruggaaf, lijfrenteaftrek 
of inkomstenbelasting in te vullen. Het 
enige wat ze nu nog hoeven te doen, is 
ons de financiële gegevens te sturen en 
wij zorgen voor de rest”. 

betrokken en persoonlijk
Huis & Hypotheek is een vrouwenbedrijf 
in een financiële mannenwereld. “Dit 
heeft zo zijn voordelen”, knipoogt Ca
rolien. “Onze klanten geven aan dat we 
betrokken en zorgzaam zijn en dat we 
handelen uit hun belang en niet vanuit 
onze eigen portemonnee. En dat klopt. 
Ik behandel mijn klant altijd zoals ik 
zelf ook behandeld wil worden. Dit geeft 
voldoening. Klanten die bijvoorbeeld 
moeite hebben met budgetteren, helpen 
we, waardoor ze meer financiële ruimte 
krijgen. Dat geeft lucht én… ze kunnen 
weer meer leuke dingen doen”.  n

Vind je het leuk om de bouw te vol-
gen, financiële nieuwtjes en leuke 
aanbiedingen te ontvangen? Volg 
Huis & Hypotheek via Facebook.

“Komende lente krijgen we de sleutel 
van een modern, sfeervol pand direct 
aan de busbaan tegenover de Homerus-
markt”

Het team Huis & Hypotheek viert met bouwlieden het slaan van de eerste paal

Shanna Hillebrand Fotografie
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achttienjarige richt kledinglijn 
faith ’97 amsterdam op

Ongeveer een jaar geleden richtte nerenchy Metschendorp (19) 

zijn eigen fashion brand op: Faith ’97 Amsterdam. dit voorjaar 

lanceerde hij zijn eerste collectie, bestaande uit t-shirts, swea-

ters en hoodies in wit, zwart en grijs. Poortnieuws interviewde 

deze jonge ondernemer, die vele Poortbewoners zullen kennen 

als barman bij Espressobar Heilig boontje.

Waarom begon je je eigen kledinglijn?
“Eigenlijk via een vriend, Denzel, die al 
langer belangstelling had voor mode. 
Daardoor raakte ik hier ook in geïnteres
seerd en creëerde ik steeds meer mijn ei
gen stijl. Op mijn zestiende wist ik dat ik 
mijn eigen kledinglijn wilde. Toen ik op 
een dag na moest blijven op school, heb 
ik het ontwerp voor deze eerste collectie 
gemaakt. En de naam bedacht”.

Faith ’97 Amsterdam
“Precies. Faith, omdat ik mensen van 
mijn generatie wil inspireren met deze 
kledinglijn, inspireren om geloof te heb
ben in eigen kunnen, want dat is de basis 
van succes. Ik heb ook geloof in mijn ei
gen kledinglijn. Ik weet 100% zeker dat 
mensen mijn kleding ‘dope’ vinden. Toen 
ik het ontwerp liet zien, wilde iedereen 
het dragen. 1997 is mijn geboortejaar en 
het is een ‘Amsterdambased brand’”.

Doe je het helemaal alleen?
“Ja, het is echt mijn onderneming. Al 
zijn er wel veel mensen die mij tips ge
ven en mij zo helpen. Sterre en Sander  
van Heilig Boontje hebben mij gewezen 
op een handige website voor het maken 
van mijn ondernemersplan en welke on
derdelen er in ieder geval in het plan 
moesten terugkomen. Ook krijg ik veel 
steun van mijn vader. Ik luister naar hem 
en hij leert me veel”.

Ben je het altijd met hem eens?
“Nee! Zeker niet. We hebben ook wel 
veel discussies over dingen en soms vind 
ik het erg lastig om te luisteren, maar 
uiteindelijk heeft hij meestal wel gelijk. 
Het is gewoon slim om van zijn levens
ervaring gebruik te maken”.

Wat is zijn beste tip tot nu toe?
“Doe nooit een belofte die je niet kunt 

nakomen. Hij raadde me ook aan om het 
alleen te doen en niet met een vriend”. 

Dus jullie hebben een goede relatie?
“Ja. Hij inspireert mij en er is ook onder
ling vertrouwen. We gunnen elkaar het 
beste en dat is heel belangrijk. Hij is een 
vader zoals ik later ook zou willen zijn”.

Vertel eens over de afbeelding op de ach-
terkant van de shirts
“De driehoek op de achterkant verbindt 
Faith – geloof – met visie en consisten
tie. Het oog doet je denken aan de visie 
en diamant staat voor het resultaat: suc
ces”.

Hoe promoot je Faith?
“Mondtotmondreclame is de beste re
clame. Ook maak ik veel gebruik van 
social media. Ik ken een aantal bekende 
Instagrammers die Faith willen promo
ten. Bovendien praat ik nu met een aan
tal winkels om na te gaan of er belang
stelling is. Geen grote ketens, maar juist 
de kleinere winkels, die passen bij mijn 
merk”.

Wat kosten de shirts van Faith?
Faith is voor iedereen. Het zijn unisex 
shirts die verkrijgbaar zijn in wit, zwart 
en grijs. De maten variëren van XS tot 
XXXL. De tshirts kosten 35 Euro en de 
hoodies en sweaters 50 Euro. De prijzen 
zijn exclusief verzendkosten.

Kunnen we de shirts bij jou bestellen?
“Ja, je kunt me emailen of een berichtje 
sturen via Instagram of Facebook. Bin
nenkort is ook mijn website live. Inder
daad: .com. Ik heb ambitie! Ik ben alweer 
bezig met nieuwe dingen voor Faith”.

  redactie n

faithninetyseven@gmail.com
www.facebook.com/faithninetyseven
binnenkort: www.faithninetyseven.com

Faith is an Amsterdam based clothing brand
founded by the 18-year-old
Nerenchy Metschendorp (’97). As a young
entrepreneur, he is willing to inspire his 
generation by showing that having ‘Faith’ 
in yourself is a major key to your own
success.

The Spring/Summer Collection 2016
consists of T-shirts and sweaters
both in three color-ways. The triangle
on the back of the shirts connacts
Faith with Vision and Consistency.
The eye reminds you of the vision,
the diamond reflects the outcome;
success.



22 I POORTNIEUWS

V E I L I G H E I D

buurtpreventie voor een 
veiliger almere Poort

buurtpreventie is een bestaand concept in Almere en wordt al 

in verschillende wijken van Almere succesvol gebruikt. gertjan 

Kloek woont sinds zes jaar in Almere Poort en is de initiatiefne-

mer van buurtpreventie Almere Poort: “Almere Poort moet een 

veilig stadsdeel zijn, waarin iedereen prettig met elkaar kan 

samenleven”. 

Gertjan kent het concept buurtpreventie 
van Muziekwijk. “Ik zag dat het daar heel 
goed werkte, het maakt de buurt veiliger 
en prettiger om in te wonen”. Daarom is 
Gertjan het buurtpreventieteam in Alme
re Poort gestart. “Ik wilde een eventueel 
onveilig gevoel voor zijn”, legt Gertjan 
zijn initiatief uit. “Almere Poort groeit 
heel hard en daarmee ook eventuele on
geregeldheden. Een buurtpreventieteam 
helpt bij het voorkomen hiervan”. 

Het gaat daarbij niet alleen om cri
minaliteit. “Het gaat vaak om kleine 
dingen. Rommel op straat bijvoorbeeld, 
verlichting die niet werkt of losliggende 
stoeptegels. Allemaal zaken die de leef
baarheid van een buurt beïnvloeden. 
Daar spreken we Poortbewoners op aan 
of we geven het door aan de gemeente”. 

verdachte situaties
Als het buurtpreventieteam verdachte si
tuaties ziet, wordt er contact opgenomen 

met de politie, die de situatie vervolgens 
onderzoekt. “Nauwe samenwerking met 
de politie is essentieel”, vertelt Gertjan. 
“Als buurtpreventieteam hebben we de 
dezelfde rechten als andere burgers. Wij 
mogen geen mensen staande houden. 
Wij zijn wél actief bezig met de wijk en 
haar bewoners. Als wij ons rondje lopen, 
begroeten we de mensen die we tegenko
men en maken een praatje, bijvoorbeeld 
met de jongeren in het park. Dat helpt 
echt. Mensen zijn zich er daardoor van 
bewust dat ze gezien worden en dat ver
groot de veiligheid”.

veiligheid voorop
Inmiddels bestaat het buurtpreventie
team van Almere Poort uit elf mannen 
en vrouwen, maar ze kunnen nog best 
wat aanvulling gebruiken. Ieder teamlid 
besteedt gemiddeld zo’n één à twee uur 
per week aan een ‘rondje Almere Poort’. 
Gebieden die altijd in het rondje wor

den opgenomen, zijn de IJmeerdijk en 
de omgeving van het station. “We lopen 
altijd met z’n tweeën”, zegt Gertjan. “Sa
men beslis je dan of je ergens wel of niet 
op af gaat. Onze eigen veiligheid staat 
daarbij voorop”. 

Leuk om te doen
Gertjan vindt buurtpreventie niet al
leen belangrijk, maar ook heel leuk om 
te doen. “Ik vind het altijd leuk om een 
praatje met verschillende mensen te ma
ken. Dit biedt me de gelegenheid. Daarbij 
ben ik graag buiten. En als ik hiermee 
kan bijdragen aan een veiliger Almere 
Poort, dan is dat toch perfect?” 

  redactie n

facebook.com/buurtpreventiepoort
buurtprevpoort@gmail.com

ARTIFORT 
TIJDLOOS MOOI BIJ

DOOIJES
BINNENHUIS

KATERNSTRAAT 8 ALMERE
WWW.DOOIJESBINNENHUIS.NL

Wat is buurtpreventie?
Een buurtpreventieteam is een groep 
vrijwilligers die samen met de politie 
en gemeente ervoor zorgt dat be-
paalde vormen van criminaliteit zoals 
vandalisme en verstoringen van de 
openbare orde worden aangepakt in 
de wijk. Dit kan door extra op te let-
ten, en meer betrokken te zijn bij de 
straat, buurt of flat waar men woont. 
Het buurtpreventieteam is alert op 
ongewone activiteiten en geeft deze 
door aan gemeente en/of politie.

Gertjan Kloek (rechts) in actie:“We lopen altijd met z’n tweeën”
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nieuwe, grotere locatie 
Huisartsenpraktijk Homerus
eind dit jaar gereed

Alle medewerkers en patiënten van Huisartsenpraktijk Home-

rus kijken reikhalzend uit naar de oplevering van het nieuwe 

pand aan de Trojestraat in Homeruskwartier Centrum. Stond in 

de vorige editie van Poortnieuws nog een foto van de heipalen 

in de bouwgrond, nu poseert huisarts Wendy van den broeck 

voor een fier gebouw. de verwachting is dat de intrek eind dit 

jaar plaats kan vinden!

Huisartsen Jørgen Harthoorn en Wendy 
van den Broeck volgen het bouwproces 
op de voet. Wendy: “Op dit moment is de 
buitenzijde klaar en zijn alle leidingen 
getrokken. De ramen komen er de ko
mende week in. Nu wordt gestart met de 
in en afbouw van het interieur. Er ko
men een grote balie en een ruime wacht
kamer met een groot raam. Alles krijgt 
meer ruimte en een vaste plek, waardoor 
er meer rust en overzicht ontstaat”.

breed aanbod
Terwijl de praktijk op de huidige locatie 
aan de Odinstraat op volle toeren draait 
– en iedereen zich moet behelpen met 

de beperkte ruimte – worden de plannen 
voor de invulling van de nieuwbouw 
steeds concreter. Wendy: “In het gebouw 
is ruimte voor veel meer dan alleen de 
huisartsenpraktijk. Er komen een apar
te assistentenbehandelkamer en een 
kamer voor bloedafname. Verder zijn 
we druk bezig met potentiële huurders, 
maar geïnteresseerden kunnen nog rea
geren. Het gaat wel om zorggerelateerde 
diensten. Op die manier vullen we elkaar 
straks aan en kunnen we een zo breed 
mogelijk aanbod op één locatie bieden”. 

apotheek
Wat zeker is, is dat er op de begane grond 

een apotheek komt. Gangbare medicijnen 
– al dan niet op recept – zullen direct uit 
voorraad aan de balie van de apotheek 
verkrijgbaar zijn en andere binnen korte 
tijd op te halen. Ervaren apotheekmede
werkers zullen patiënten van advies over 
medicijngebruik kunnen voorzien.

diëtist
Nieuw in de praktijk is diëtist Megan de 
Reus, zij zal uiteraard ook meeverhuizen. 
Megan: “Voeding en gezondheid is iets 
waar ik mij elke dag mee bezighoud. Ik 
houd van sporten, eten en met vrienden en 
familie genieten van het leven. Doordat ik 
zelf verschillende sport en voedingsdoe
len heb gehad, weet ik als geen ander hoe 
ingewikkeld het kan zijn om deze te be
halen. Aangezien in de media zoveel over 
‘gezonde voeding’ wordt verteld, weet je 
bijna niet meer wat je nog moet geloven. 
Ik geloof in een gezonde leefstijl op de 
lange termijn. Ik streef ernaar om ieder
een met succes te begeleiden bij zijn of 
haar doelen. Mijn adviezen worden geheel 
op de persoon en leefsituatie afgestemd”. 
Maak gerust een afspraak.

travel doctor
De Travel Doctor krijgt in het nieuwe 
pand een eigen kamer, die volledig op rei
zen gericht zal zijn. Hier kan Wendy, die 
naast huisarts ook gepassioneerd Travel 
Doctor is, op comfortabele wijze iedere 
reiziger van passend advies voorzien. 
Wendy: “Niet iedereen denkt eraan om 
tijdig voor een geplande reis een afspraak 
te maken. Ook voor landen die in eerste 
instantie niet erg exotisch lijken, kan het 
zinvol zijn. Momenteel geef ik de advie
zen in dezelfde ruimte waar ik ook de 
normale consulten geef, maar straks zal 
er een speciale ruimte voor zijn ingericht, 
die geheel op reizen afgestemd zal zijn”.

opening
Hoogstwaarschijnlijk is bij verschijnen 
van de volgende editie van PoortNieuws 
in februari het nieuwe pand al in gebruik 
genomen. Wendy: “We zullen mensen 
op de hoogte houden van de ontwikke
lingen via onze website en nieuwsbrief. 
Uiteraard komt er een feestelijke opening 
waarvan we de datum bekend zullen ma
ken zodra er zicht is op de definitieve 
opleveringsdatum. Dit laten we natuur
lijk niet stilletjes voorbij gaan!”

  redactie nDe aannemer, de bouwbegeleider en huisarts Wendy van den Broeck
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Zomervakantie komkommertijd? in het Cascadepark niet! dankzij 

de buurtsportcoaches, die samenwerken met allerlei aanbieders 

van sport en spel, was er tijdens de vakantie van alles te doen. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar werden we getrakteerd 

op een gezellig festival, dat al voor het derde jaar plaatsvond 

maar nu onder een andere naam. de kabelbaan is in gebruik ge-

nomen en op 21 oktober kunnen we naar hartenlust griezelen!

Op de Playground in het Cascadepark was 
er tijdens de afgelopen zomervakantie 
voor kinderen van zes tot veertien jaar 
een gevarieerd en uitdagend aanbod van 
sport en spelactiviteiten. De buurtsport
coaches van Almere Poort hadden dit leu
ke programma neergezet. 

Tijdens de eerste vakantieweek zorgde 
het mooie weer meteen al voor een groot 
aantal deelnemers. Kinderen konden die 
week deelnemen aan een voetbaltoer
nooi en er was een speciale waterfundag, 
inclusief een tobbedansbaan. 

In de tweede week kwam de Droom
speelbus op bezoek en kon je naar har

Tijdens de eerste editie van het evene
ment ‘Dwars door Poort’ op zaterdag 17 
september was het Labyrint één van de 
ruim 20 locaties waar fietsers konden 
stoppen en iets beleven. Hoewel je bij het 
Labyrint natuurlijk het hele jaar welkom 
bent om te genieten van het buiten zijn 
en de stilte, en zo je wilt bezig kunt zijn 
met (moes)tuinieren, was het deze dag 
juist gezellig druk! Er werd uitleg gege
ven over het concept van het Labyrint en 
de fietsers kregen een kop kruidenbouil
lon of kruidenthee, getrokken met krui
den die voor het merendeel in het Laby
rint waren geoogst. n

tenlust kanoën, skaten en in een water
bal over het water lopen. De gemeente 
zorgde ervoor dat de waterkant goed 
toegankelijk was, super!

In de laatste vakantieweek was er we
derom een voetbaltoernooi en konden de 
kinderen deelnemen aan verschillende 
clinics van sporten die heel geschikt zijn 
om op de Playground te beoefenen, zo
als voetbal, tennis en atletiek. Ook de 
Kunstbus was regelmatig aanwezig, zo
dat de kinderen naast het sporten ook 
lekker konden knutselen. 

In de herfstvakantie, op vrijdag 21 ok
tober, verzorgen de buurtsportcoaches in 
samenwerking met Ons Cascadepark en 
United Dance een bijzonder Halloween
programma op de Playground. Houd het 
op Facebook in de gaten! Verkleed ko
men hoeft niet, maar mag wel! n

 Zomeractiviteiten op 

de Playground vielen in 

de smaak

 Gezellige drukte bij 

het Labyrint tijdens 

dwars door Poort

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



De afgelopen twee jaar konden we in 
augustus ons hart ophalen tijdens het Suri 
Poort Festival. Dit jaar dacht de gemeente 
groter uit te pakken en een breder publiek 
aan te spreken door er een multicultureel 
festival van te maken, verdeeld over drie 
verschillende locaties in Poort. Dit was 
ook om het 40jarig bestaan van Almere 
en het 10jarig bestaan van Almere Poort 
te vieren. 

Op zaterdag 10 september vond het 
Multi Culti Poort Festival plaats. Stich
ting Kaylaash Dhaam ging over de Zwit
serlandstraat, It takes 2 Entertainment 
over de Europalaan en Stichting Apinti 
over het Cascadepark. Het weer was 
prima – het aantal kramen en bezoekers  
in het Cascadepark was goed. Het werd 

Wie weet heb je hem de afgelopen maan
den gespot. Op het fietskruispunt in het 
Cascadepark tussen het Klokhuis en het 
Europakwartier stond een wereldbol van 
afval. Het leverde met regelmaat verbaas
de gezichten, alarmerende telefoontjes bij 
de gemeente en stilstaande bezoekers op. 

De wereldbol van afval was ontworpen 
en gebouwd door studenten van het Arte 
College. Zij waren onder leiding van 
kunstenares Mira Ticheler in de wereld 
van zwerfafval en gevonden voorwerpen 
gedoken. Tijdens de Arteweek onder
zochten ze wat de ‘plastic soup’ precies 
is en hoe ze zelf met hun afval omgaan. 
Ze ontwierpen de wereldbol van afval als 
symbool voor de wegwerpmaatschappij. 

De studenten gingen in groepjes aan de 
slag om overal afval op te halen en daar
mee de wereldbol te bekleden. Zo ontston

Tijdens het ter perse gaan van deze edi
tie van PoortNieuws werd nog de laatste 
hand gelegd aan de door kinderen zo 
vurig gewenste kabelbaan in het Casca
depark. Op 5 oktober is deze op feeste
lijke wijze ‘geopend’ en hopelijk levert 
het deze herfst al veel speelplezier op! 
De kabelbaan is het resultaat van veel 
sponsoracties en bijdragen, door onder 
meer leerlingen van alle basisscholen en 
diverse ondernemers uit Almere Poort. n

almaar drukker en de telefoon rinkelde 
voor het alsnog huren van een kraam! 

Toch waren bezoekers en kraamhou
ders van mening dat de verdeling over 
drie locaties geen goed idee was. Behalve 
dat drievoudige kosten ontstonden, werd 
het publiek versnipperd. Iets dat juist te
gen het concept van één multicultureel 
Almere indruist. Sommige kraamhouders 
hadden hierdoor een mindere omzet en 
bezoekers begrepen niet direct de insteek 
van het festival. Volgend jaar beter! n

den er oceanen en werelddelen – volledig 
opgebouwd uit lege blikjes, verpakkings
materiaal en bierflesjes. Zo veranderde de 
wereld letterlijk in een ‘plastic soup’. 

Het kunstobject werd geplaatst op een 
prominente plek in het Cascadepark, 
waar nog altijd veel afval in de berm 
werd gegooid. De wereldbol was ook 
een verzamelpunt voor gevonden voor
werpen. Zo hebben onder meer een roze 
sandaaltje, deel van een kinderstoeltje en 
diverse kledingstukken de weg naar hun 
eigenaar teruggevonden.

In samenspraak met de gemeente is de 
wereldbol nu vervangen door een gewo
ne, rode afvalbak. Een mooie stap naar 
een schoner Cascadepark, al missen we de 
verbaasde gezichten wel… n

EVENEMENTEN
caScadEPark

vrijdag 21 oktober 2016
Halloween
Houd FB in de gaten voor het 
leuke Halloween-programma op de 
Playground in de herfstvakantie.  

zondag 23 oktober 2016
Rondleiding met zingende gids
Singer-songwriter Daniël van der Zee 
geeft een Klokhuis-rondleiding.

vrijdag 11 november 2016
Sint Maarten optocht
Om 17.15 verzamelen bij BSO de 
Hooiberg, vanaf 17.30 wandelen 
naar het Klokhuis, tot 18.00 à 18.30.

zondag 13 november 2016
Klokhuislab: dino’s
Vanuit Stad & Natuur een spannend 
Klokhuislab voor kleuters over dino-
saurussen waarbij zij zelf aan de slag 
gaan als paleontoloog. 

woensdag 16 november 2016
Strandexpeditie
Strandexpeditie met de Stad en 
Natuurbus. Expeditie naar Almeer-
derstrand met de natuurdetective.

zondag 27 november 2016
Rondleiding met zingende gids
Singer-songwriter Daniël van der Zee 
geeft een Klokhuis-rondleiding.

zondag 11 december 2016
Klokhuislab: leven in de ruimte
Vanuit Stad & Natuur voor kinderen 
van 7-12 jaar een superleuk Klok-
huis lab waarbij zij ervaren hoe het 
leven van een astronaut is!

 Suri Poort werd multi 

culti Poort festival

 Gevonden voorwerpen 

in het cascadepark

 opening kabelbaan

Facebook: Ons Cascadepark POORTNIEUWS I 25 
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bUURTCEnTRUM AMERiKA

maandag

Taal in de Wijk • volwassenen
9.30-11.45 uur

dansles • verschillende groepen
14.30-19.15 uur

dance Workout • volwassenen
19.30-21.30 uur

dinsdag

VVE thuis • ouders van kinderen 3-6 jr
8.30-10.30 uur

Taal in de Wijk • volwassenen
9.30-11.00 uur

Koffieochtend • volwassenen
10.00-12.00 uur

dansles • peuterdans 2-3 jr
10.15-11.30 uur

Zaalvoetbal • 13- jr
18.00-19.30 uur

woensdag

Computerles • volwassenen
10.00-12.00 uur

dansles • verschillende groepen
14.15-19.00 uur

donderdag

dansles • peuterdans 2-3 jr
10.15-11.30 uur

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

Zaalvoetbal • 14+ jr
19.00-20.30 uur

vrijdag

dansles • verschillende groepen
14.30-18.30 uur

Taekwondo • jeugd 5+ jr en volw.
18.30-20.30 uur

darten • volwassenen
20.00-22.00 uur

“Een buurtcentrum is een plek 

waar iedereen zich thuisvoelt”

nieuw gezicht
Graag stel ik me voor aan de lezers van 
PoortNieuws. Mijn naam is John Booi. 
Sinds kort ben ik werkzaam in Almere 
Poort als sociaal beheerder op de locaties 
buurtcentrum Amerika en de VIPlounge 
van welzijnswerk De Schoor.

Sinds 2002 heb ik voor De Schoor als 
beheerder van diverse locaties gewerkt. Ik 
ben begonnen bij Jeugdland Buiten. Dat 
was heel leuk werken, met zeer enthou
siaste kinderen. Daarna ben ik richting 

de buurtcentra gegaan. Als eerste in de 
Draaikolk in Waterwijk en het Karwij in 
Kruidenwijk. Tevens passeerden Cobra in 
Tussen de Vaarten en de Inloop in Ste
denwijk. Recenter was ik als sociaal be
heerder werkzaam in het Forum in de 
Faunabuurt.

Afgelopen zomer ben ik dus gestart bij 
de buurtcentra Amerika en VIPlounge 
hier in Almere Poort. Twee spannen
de locaties voor mij, waar ik weer een 
nieuwe uitdaging in zie. Samen met mijn 
collega’s van het sociaal cultureel werk 
en samen met jullie als bewoners hoop 
ik er geliefde middelpunten van samen
komst voor wijkbewoners van te maken. 

Een buurtcentrum moet een plek zijn 
waar iedereen zich thuis voelt en zijn of 
haar ding kan doen. Als de bezoekers het 
naar hun zin hebben, zal dat voor mij 
alleen maar een grotere bron van inspi
ratie zijn. Samen hoop ik er de komende 
jaren een fijne tijd te gaan beleven. 

Dus… kom gerust eens langs om alle 
mogelijkheden te bekijken en waar no
dig kan ik je hierin een beetje op weg 
helpen. Hopelijk tot gauw! n

bUURTCEnTRUM ViPLOUngE

maandag

Spelletjesmiddag • volwassenen
14.00-16.30 uur

dansen / pre-talentklas kids • 7+ jr
16.30-17.30 uur

dansen / pre-talentklas teens • 11+ jr
17.30-18.30 uur

dansen / girls inc. talentklas • 9+ jr
18.30-19.30 uur

dansen / Teens inc. talentklas • 13+ jr
19.30-20.30 uur

Hiphop / Streetdance • volwassenen
20.30-21.30 uur

woensdag

dancehall, African dance • all
18.00-19.00 uur

Hiphop / new style • all
19.00-20.00 uur

donderdag

Taal voor thuis • ouders 
van kinderen t/m 12 jr
10.00-11.30 uur

vrijdag

Kickboksen • 12- jr
17.30-18.30 uur

Kickboksen • 12+ jr
18.30-19.30 uur

John Booi, sociaal beheerder 
buurtcentra Amerika en VIPlounge

21 oktober 

Playground 

Poort
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Stadsbos Pampushout-Zuid
komt weer stapje dichterbij

de contouren van het stadsbos Pampushout-Zuid worden goed 

zichtbaar. Het oorspronkelijke populierenbos bij Almere Poort 

krijgt een metamorfose. Er komt ruimte voor ontmoetingen 

tussen mens en natuur. Een enorme opgave in de dertigjarige 

geschiedenis van Het Flevo-landschap is in volle gang.

kronkelend pad
De verwachting is dat het nieuwe bos 
klaar is in de zomer van 2018. ’Klaar’ 
is een betrekkelijk begrip in de natuur, 
want de geplante fruitbomen hebben 
nog ten minste een seizoen nodig om 
vruchten te dragen. In het verlengde van 
het Cascadepark komt een afwisselend 
landschap met op verschillende plekken 
vrucht en notenbomen.

Er komt een kronkelend pad door het 
bos, als tegenhanger van de vele rechte 
paden die Flevoland zo kenmerken. In het 
hart van dit bosdeel komt de Kiem, met 
mogelijkheden voor kleinschalige horeca 
en bijvoorbeeld flexibele werkplekken in 
het groen. Zover is het nog niet, liet Het 
Flevolandschap onlangs weten tijdens 
het tweede Groencafé dat in de beheer
schuur Havikshorst werd gehouden. De 
komende maanden gaat een kwartierma
ker kijken naar alle mogelijkheden. 

Op één van de warmste dagen van deze 
zomer draait hij een stalen buis van twee 
meter de grond in, schudt de inhoud op 
folie en per halve meter wordt een mon
ster in een potje gestopt. Er volgt een 
bodemanalyse, waarmee dit deel van de 
Pampushout in kaart wordt gebracht. La
ter worden ook hier bomen verwijderd 
en de poel gegraven. Hier ontstaat een 
nieuw leefgebied voor vogels.

foto van historisch moment
De bomenkap, op de plek waar midden 
in het bos vanaf volgend jaar de centra
le publieksplek komt, gaat ondertussen 
door. Er komen belangstellenden voor
bij, want het geluid van vallende bomen 
mist zijn impact niet. Kinderen in een 
bolderkar – de leidster stopt even om een 
foto van dit historische moment te ma
ken – kijken nog onwetend naar de plek 
waar ze vanaf het voorjaar of de zomer 
2018 kunnen spelen. Kinderen hebben 
de toekomst, Het Flevolandschap werkt 
aan die toekomst. 

Op de hoogte blijven? kijk dan regel
matig op de website. n

www.flevo-landschap.nl/pampushout

De bomenkap op de plek waar midden 
in het bos vanaf volgend jaar de centrale 
publieksplek komt

kijkje achter de schermen
De afgelopen zomer is er hard gewerkt 
aan de omvorming van het bos. Poort
Nieuws nam een kijkje. Met krakend ge
luid valt een grote populier om. Elders 
liggen er al enkele plat. Waarvoor dat 
nodig is? Bij de aanleg van de polder zijn 
vele klonen populieren neergezet, hele 
goede maar ook slechte. En dat zie je ook 
terug in dit deel van de Pampushout, na
bij Almere Poort en de Oostvaardersdijk. 
Vorig jaar nog maakte de zomerstorm op 
sommige plekken open gaten in het bos, 
zo laat een boswachter weten. Ingrijpen 
nu is behoud voor de toekomst.

Elders in het bos neemt een bodemdes
kundige op de plek van de toekomstige 
poel grondmonsters. Je moet ten slotte 
weten met wat voor grond je te maken 
hebt, hoe de bodem is samengesteld en 
of er nog archeologische objecten aan
wezig zijn. 

Bodemdeskundige neemt grondmonsters 
op de plek van de toekomstige poel
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dwars door Poort gelijk succes

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

Het waait in almere Poort

Het is alweer een jaar geleden dat ik van 
gestart ben gegaan als wijkaanjager in 
Almere Poort. Als wijkaanjager heb ik on-
der andere als doel om meer verbinding 
te leggen tussen bewoners en onderne-
mers in Almere Poort en te stimuleren dat 
daaruit volgend nieuwe projecten, initia-
tieven en activiteiten ontstaan.  

Gedurende dit jaar heb ik met plezier 
veel mensen in Almere Poort mogen le-
ren kennen. Er zijn veel nieuwe verbin-
dingen ontstaan tussen verschillende 
bewoners en ondernemers in het stads-
deel en er zijn ook meerdere projecten 
gerealiseerd en ontstaan. Uiteenlopend 
van onder andere brainstormevents, een 
netwerkbijeenkomst, een nieuwjaarsbor-
rel, Goud van Oud, Dwars door Poort en 
Golden Girls Creative Studio.

Het wijkaanjagerschap betrof een ex-
periment van een jaar in opdracht van 
de Gemeente Almere. Dit jaar is dus in-
middels alweer voorbij. De tijd gaat snel. 
Ik heb ervan genoten en voelde me als 
wijkaanjager als een vis in het water. Hoe 
ik nu verder ga, is op dit moment voor mij 
nog niet volledig in te kaderen. Dat is on-
der andere afhankelijk van de gemeente 
en van politieke kwesties waar ik je als le-
zer verder niet mee zal lastigvallen.

Van mijn kant gezien sluit ik deze deur 
niet, maar laat ik de deur op dit moment 
open staan op een kier. En ik weet dat 
het altijd waait in Almere Poort. En daar 
waar de wind waait, slaat een deur die op 
een kier staat vaak weer open. Om open 
te staan voor meer verbinding met elkaar 
om samen Almere Poort nog leuker en 
mooier te kunnen maken!

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.

Zaterdag 17 september was de eerste editie van het event 

‘dwars door Poort’. Rond de honderd fietsers konden deze dag 

op een ontspannen en sportieve manier een kijkje nemen in de 

keuken van meer dan 20 ondernemers in Almere Poort. 

Twee enthousiaste deelnemers onderweg met de routekaart

De eerste enthousiaste fietsers meldden 
zich in de ochtend bij initiatiefnemer en 
wijkaanjager Bastiaan Gietema op de 
locatie van Groenhorst Almere. Na een 
korte uitleg ontvingen de fietsers een 
route en stempelkaart. Daarna gingen 
ze van start bij één van de toegewezen 
‘Hopon Hopoff’ locaties in Poort en 
vervolgden ze van daaruit hun rondje 
door Poort. Fietsers die liever wat later 
wilden starten, konden ook ter plekke 
beginnen bij één van de locaties. De 
route voerde de deelnemers langs de veel 
leuke en veelzijdige stukjes van de ver
schillende wijken in Almere Poort.  

En onderweg viel ook veel te beleven 
op de locaties. “Ik kwam echt op plek
ken in Poort waar je anders nooit komt”, 
zegt deelnemer Derk Ramselaar. “Zo kon 
je bijvoorbeeld een kijkje nemen in een 
woonkamer bij Woonmere en overal 
kreeg ik leuke attenties”. De stempelkaart 
gaf recht op bijvoorbeeld een gratis friet
je bij Grandfetaria, een fietsvaasje bij 
Jennifersbloemen, waardebonnen van 
bijvoorbeeld Artesjok en kapsalon Front 
Row. Korte workshops werden aangebo
den door onder meer Aikidojo Poort en 
Golden Girls Creative Studio.

De laatste locatie was bij de sportclub 

hart for her. Hier kreeg men bij een volle 
stempelkaart een medaille en was er een 
hapje en drankje. Het was hier tot laat 
in de vooravond gezellig met een komen 
en gaan van fietsers en participerende 
ondernemers van Dwars door Poort. “Ik 
werd overspoeld met positieve reacties 
en kreeg steeds opnieuw de vraag wan
neer we de volgende Dwars door Poort 
gingen organiseren” zegt Annelies Stein
meier van hart for her.

De organisatie van Dwars door Poort 
doet zijn best om in 2017 een vervolg te 
geven aan dit event. Like zodoende de 
Facebookpagina ‘DwarsdoorPoort’ en je 
verneemt in de toekomst meer hierover. 

redactie n

Amanda de Bruin van Zen Company, een
al even blije deelnemende ondernemer!
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Hoe Poort burendag 2016 vierde

  Op het Cupidohof hebben de 

omwonenden op zaterdag 24 september 

de laatste appels uit de bomen geschud 

en heerlijke appel-hapjes gemaakt voor 

het buurtbuffet. Het weer leende zich 

hier uitstekend voor!

  Na zeven jaar lukte het de VVE om een barbecue 

te organiseren met bewoners van een deel van de 

Roald Amundsenstraat en de James Cookroute! Het 

was erg lekker en gezellig en er is nog lang nagepraat 

en zelfs gedanst. Zeker voor herhaling vatbaar.

   Op 23 en 24 september was bij de nieuwe 

Albert Heijn in het Columbuskwartier een 

inzamelactie voor het Voedselloket Almere. 

Omdat het op deze locatie de eerste keer 

was, waren er gratis suikerspinnen. Maar 

liefst 50 dozen met levensmiddelen werden 

ingezameld. Namens VLA hartelijk dank!

In het Poorthuis is het elke dag Burendag! Als het Poorthuis iets organiseert, dan weet je dat het goed zit. Hier zie je een zomerse spelletjesavond. Ook de Caribische avond en de zomerspelen waren druk bezocht. 

Mede door het mooie weer ontstond op zaterdag 24 september in de Hermesstraat een spontane burendag. Er werd druk gespeeld, veel gekletst, heerlijke pizza gegeten en geborreld. Wat een topbuurt! 

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

POORTNIEUWS I 29 
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Tiny Housing Match lijst 
Sommige winnaars zoeken een 
huurder of koper voor wie zij hun 
plan kunnen uitwerken. Dus ben je 
op zoek naar compacte en unieke 
woonruimte? Kijk dan naar de Tiny 
Housing Match lijst op de hieronder 
genoemde website. 

Almere ziet graag dat ook de niet-
winnende ontwerpen gerealiseerd 
worden. Daarom zijn ook deze initi-
atieven – die nog op zoek zijn naar 
een bouwlocatie – opgenomen in de 
Tiny Housing Match lijst.  

www.bouwexpo-tinyhousing.nl 

Onder het toeziend oog van minister 
Blok (Wonen en Rijksdienst) maakte een 
deskundige vakjury, met als voorzitter 
burgemeester Weerwind, de winnaars be
kend. Maar liefst 245 inzendingen waren 
binnengekomen uit het hele land. Van de 
25 winnende ontwerpen bleek er één door 
huidige Poortbewoners gemaakt te zijn – 
dat van Naomi en George. Zij nemen met 
beide handen de kans aan om hun ont
werp ten uitvoer te brengen en er zelf in 
te gaan wonen en werken. De gerealiseer
de Tiny Houses zullen tijdens de Bouw
EXPO 20162017 te bezichtigen zijn.

Naomi en George zijn altijd op zoek 
naar een goede balans tussen plezier, 
vrijheid en flexibiliteit in  hun werk en 
privéleven. Als designer en architect 
hebben  ze een andere kijk op de we

reld. Eerst la ten   z e alles binnenkomen en 
zwerven ze  rond om inspiratie te vinden 
en daarna volgt het proces van overwo
gen keuzes maken, de ingrediënten kie
zen waarmee en hoe je je designs simpel 
en krachtig verbeeldt en communiceert.  
Ze bundelen  alle inspiratie en indrukken 
om  die ervaring en  met anderen te kun
nen delen. 

Omdat dit proces heel belangrijk is 
voor hen, willen  z ij dat  hun  huis daarbij 
past. Niet alleen in design maar ook in 
functionaliteit. Voor  Naomi en George  is 
een basis die gemakkelijk te verplaatsen 
is, zodat  ze de ruimte hebben om echt 
verbinding te maken met  hun leefomge
ving, heel belangrijk. Net als het werk 
dat  z ij doen en  hun verlangen naar een
voud.  Zij hebben  hun huisje helemaal 
vormgegeven naar deze simpele woon
behoeften.

Almere Poort is voor  Naomi en George 
een perfecte plek om te starten met de 
bouw van dit leven. Een mooie combi

natie tussen het urban landschap, de na
tuur en de rust die  z e zoeken. Een plek 
waar je je gemakkelijk van het ene ui
terste naar het andere beweegt. En daar 
houden  z e van. Die uitersten en contras
ten zijn prikkelend, zorgen voor nieuwe 
belevingen en inzichten.

Het WORK/NEST dat zij ontwierpen is 
klein en makkelijk verplaatsbaar en be
staat uit twee modules die, als ze gescha
keld zijn, een volwaardig Tiny House 
vormen. De modules kunnen gemakke
lijk en in zijn geheel op een trailer of 
vrachtwagen worden gezet om snel en 
simpel van locatie te veranderen. De mo
dules kunnen net zo makkelijk los van 
elkaar op verschillende plekken staan. 
Waarbij WORK een verplaatsbaar kan
toor wordt en NEST een verplaatsbare 
home addition.

De manier waarop z ij de modules heb
ben vormgegeven zorgt voor een contras
terende beleving. De module WORK heeft 
een open uiterlijk en vormgeving en staat 
voor verbinding met onze omgeving. Het 
is een plek voor ontmoeting, inspiratie en 
actie. De module NEST heeft een intiem 
uiterlijk en vormgeving en staat voor 
onze (innerlijke) basis. Het is een plek om 
tot jezelf te komen en rust te vinden.

Het commentaar van de jury: “WORK/
NEST is een ontwerp dat het idee van wo
nen en werken heel concreet en interes
sant uitwerkt. Het ontwerp is origineel in 
zijn dubbele functie en in zijn eenvoud. 
Het sluit aan bij actuele maatschappe
lijke ontwikkelingen zoals zzp’ers die 
vanuit huis werken. Het is supersimpel 
– uitklappen, werken en wonen. In deze 
inzending komt de kern van Tiny Hou
sing naar voren”.

redactie n

bewoners almere Poort winnen prijsvraag 
‘bevrijd Wonen.  jouw tiny House in almere!’

naomi neijssen (Mrs Fineart) en george Justus (Mr buildingarts)  

vormen samen ontwerpteam Justneys. Op  6 juli  ontvingen zij 

van de Rijksbouwmeester een medaille na het winnen van de 

prijsvraag ‘bevrijd Wonen.  Jouw Tiny House in Almere!’ in de 

categorie ‘tijdelijk’. de winnaars krijgen een optie op een bouw-

locatie en kunnen starten met de realisatie van hun Tiny House.





9 augustus 2016
Sebas

2 augustus 2016
Noud

26 juli 2016
Logan Mace

2 juli 2016
Finn Emilio

11 juni 2016
Kyran

19 augustus 2016
James Emory Jacob

3 september 2016
Huub Jurjen

10 september 2016
Levi

20 september 2016
Riyad

27 augustus 2016
Ninthe Yara

27 augustus 2016
Jill Carolina

11 augustus 2016
Jazlynn

18 september 2016
Lily Carolina

15 juli 2016
Leva

13 juli 2016
Nyssa

25 juli 2016
Aishani Miraysha

27 juni 2016
Sare Mina

2 juni 2016
Ivy

18 juni 2016
Jahteneal

Geboren in almere Poort
gefeliciteerd!

Ook geboren in Poort? oktober 2016 t/m januari 2017

-- 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: 
Noud

G E B O R E N
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Spannende expeditie 
met de Stad en natuur bus

Op 31 juli ging de Stad en na-

tuur bus voor het eerst op 

expeditie. Zowel wethouder 

Frits Huis als directeur van 

Stad & natuur, Liesbeth bronk-

horst, waren deze middag van 

de partij. 

De Stad en Natuur bus haalde de deel
nemers op en nam hen mee naar een 
geheime locatie bij het Almeerderstrand. 
Daar stond de natuurdetective Jac. P. 
Struiner te wachten op de groep nieuwe 
speurders. Met een bureau vol drollen, 
veren, schedels en botten gaf de Struiner 
uitleg over dieren en dierenmisdaad. Na 
het uitvoeren van een paar opdrachten, 
waaronder de keutelkunde, waren de 

kleine speurders zo ver om het veld in te 
gaan. Met de neus gericht op de grond 
op zoek naar dierenmisdaad. Met een 
paar mooie vondsten, waaronder veren 
en een botje, kwamen zij weer terug. Een 
prachtige middag! 

Dit schooljaar gaan maar liefst 66 
schoolgroepen mee met de Stad en Na
tuur bus. Zij leren daarbij overleven in 
de natuur of speuren naar sporen van 
dierenmisdaad. De eerste groepen zijn op 
28 september van start gegaan. 

Wil jij ook eens mee op expeditie? Dit 
jaar is er nog plek op 16 november. n

www.stadennatuur.nl

Wie is jouw Prachtige Poortenaar 2016?
Almere Poort is een jong stads-
deel. Een gebied waar nog 
veel mensen bezig zijn met 
hun eigen huis en het ontdek-
ken van hun nieuwe leefom-
geving. Maar in Poort zijn ook 
mensen die zich daarnaast in-
zetten voor het hele stadsdeel 

en zijn bewoners. 

Mensen die dit niet zien als een verplich
ting, maar er zelf voor kiezen om iets 

voor een ander of het hele stadsdeel te 
betekenen. Zulke mensen verdienen het 
om in het zonnetje gezet te worden om 
hiermee te laten weten dat we ontzettend 
blij zijn met al hun inzet! Nomineer jouw 
‘Prachtige Poortenaar’ en vertel waarom 
hij of zij deze titel waard is. 

Wij vragen je je nominatie te mai
len aan Diana Stobbe (gebiedssecretaris 
Poort) via dstobbe@almere.nl, uiterlijk 
op dinsdag 15 november. De Prach
tige Poortenaar 2016 wordt tijdens de 
einde jaarsborrel in het gebiedskantoor 
bekend gemaakt en in het zonnetje gezet.

Gebiedskantoor Almere Poort n

Doe mee 
en nomineer jouw Prachtige Poortenaar

2016!



34 I POORTNIEUWS

Op 8 oktober is de nieuwe scoutinggroep novo Mundo offi-

cieel van start gegaan. de vereniging, die zich richt op Almere 

Poort, heeft een voorlopig onderkomen gevonden in buurtcentrum 

Amerika. Elke zaterdagochtend komen hier bevers, welpen en 

scouts met hun groep samen voor leuke, uitdagende activiteiten.

uitdaging en respect
Bij Novo Mundo worden meiden en 
jongens uitgedaagd zich persoonlijk te 
ontwikkelen door middel van leuke ac
tiviteiten. Al vanaf vijf jaar ben je wel
kom. De drie aparte groepen die nu zijn 
gestart, zijn de bevers (57 jaar), welpen 
(711 jaar) en scouts (1115 jaar).

Scouting Novo Mundo staat voor res
pect voor jezelf, anderen en je leefomge
ving en dit loopt als een rode draad door 
onze vereniging. We dragen dit uit in en 
naar de samenleving waar wij als groep 
middenin staan. 

Zelf ervaren
Natuurlijk kunnen we uitleggen wat we 
doen tijdens onze opkomsten, maar dan 
doen we onze opkomsten tekort. Dus wil 
kennismaken met ons? Schrijf je dan in 
voor een gratis proeflidmaatschap. Pas 
na drie keer meedoen beslis je of je defi
nitief lid wilt worden. Zo kun je ervaren 
wat scouting is. Als je houdt van avon
tuur, buiten spelen, samenwerken en ple
zier maken, dan is scouting iets voor jou.  

Wil je graag vrijwilligerswerk doen bij 
onze vereniging? Ook voor wie nooit bij 
scouting heeft gezeten is er bij ons plek. 
Als je beschikt over een gezonde dosis en
thousiasme en plezier in het werken met 
kinderen, nodigen we je van harte uit.

uniform
Bij scouting draag je altijd een uniform. 
Daar zijn meerdere redenen voor:
• Gelijkwaardigheid: iedereen heeft on
geveer hetzelfde aan, of je nu rijk of arm 
bent, en ongeacht je geloof of afkomst.
• Herkenning: aan de kleding is te zien 
bij welke scoutinggroep en welke speltak 
iemand zit.
• Herinnering: insignes en badges geven 
aan bij welke evenementen je bent ge
weest of welke vaardigheden je beheerst.
• Praktisch: het uniform kan tegen een 
stootje en mag vies worden, iets waar veel 
andere kleding minder geschikt voor is.

Locatie
Samen met een aantal organisaties, zoals 
Stad & Natuur, zijn we op zoek naar een 
eigen locatie voor ons op te zetten club
huis, waar we onze activiteiten en kam
pen kunnen organiseren. Onze grootste 
wens is een clubhuis dat in de natuur ligt, 
met buitenruimte voor onze uitdagende 
activiteiten.

nieuwe wereld
Onze naam, Novo Mundo, hebben we ge
kozen vanwege de aansluiting bij het ge
bied van onze vereniging, Almere Poort. 
Het Columbuskwartier verwijst naar de 
ontdekkingsreiziger Christoffel Colum
bus. Tijdens één van zijn ontdekkingsrei
zen ging Columbus op zoek naar een rou
te over zee om de handel van de Europese 
kooplieden met het Verre Oosten eenvou
diger te maken. Bij aankomst dacht Co
lumbus zijn doel via de westelijke route 
inderdaad te hebben bereikt. Niets was 
minder waar. Columbus had zonder het 
te weten Amerika ontdekt: een geheel 
‘Nieuwe Wereld’. Scouting zal voor veel 
nieuwe jeugd en kaderleden een nieuwe 
wereld zijn vol met avonturen, uitdagin
gen en mogelijkheden tot persoonlijke 
ontplooiing en ontwikkeling.

Scouting Novo Mundo n

www.scoutingnovomundo.nl
www.facebook.nl/scoutingnovomundo

V R I J E  T I J D

feest barst los bij nieuwe 
scoutinggroep novo mundo 
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W E L Z I J N

Wijkteam almere Poort: 
even voorstellen  

Marijs van Hoek, opbouwwerker 

“Als opbouwwerker in Almere Poort ben 
ik nieuwsgierig naar wat er leeft in de 
wijk en de mogelijkheden om samen met 
bewoners en organisaties een energiek 
Poort te creëren. 

Meer over mij: ik ben geboren en ge
togen in Brabant, woon al een tijdje in 
Amsterdam. Ik heb de afgelopen zomer 
mijn master gehaald in Duurzaamheid & 
Leiderschap. En je mag me wakker ma
ken om te dansen”.

Cindy Beerling, wijkwerker in opleiding 

Als wijkwerker in opleiding ben ik erg 
enthousiast om mee te werken in het 
wijkteam. Ik vind het goed dat er in het 
wijkteam verschillende organisaties zit
ten, zodat de mensen met verschillende 
vragen terecht kunnen bij het wijkteam. 
Het wijkteam helpt de mensen op weg die 
dat nodig hebben en dat vind ik mooi!

Ik woon in Almere en studeer in Am
sterdam aan de Hogeschool van Amster
dam, de opleiding maatschappelijk werk 
en dienstverlening.

Nafiesah Sultan, maatschappelijk werker

“Als oudPoortenaar voel ik me verbon
den met de wijk en ben ik gedreven om 
bewoners zo goed mogelijk te ondersteu
nen bij uiteenlopende vragen. 

Ik ben afgestudeerd Maatschappelijk 
Werker met de specialisatie Jeugd.

Ik kijk uit naar 2017: een jaar waarin 
ik het jawoord zal geven en de sleutels 
van mijn eigen huis zal krijgen”.

Marloes Meulman, medewerker VMCA

“Heb je hulp nodig of wil jij je juist in
zetten voor anderen? Ik zorg dat mensen 
met elkaar in contact komen om elkaar 
te helpen. Vrijwilligerswerk helpt men
sen om zich te ontwikkelen en contacten 
uit te breiden.

Ik woon in Lelystad. De ruimte daar en 
mensen die overal vandaan komen, spre
ken me aan. Mijn hobby’s zijn reizen en 
creatief bezig zijn”.

SaMen STeRK BuDGeT 
Het Samen Sterk budget is er voor be-
wonersinitiatieven voor en door be-
woners die wat hulp bij de realisatie 
kunnen gebruiken. Daarbij is het be-
langrijk dat het initiatief vanuit bewo-
ners komt en (mede) door bewoners 
wordt uitgevoerd. Download het aan-
meldformulier via onze Facebookpa-
gina Wijkteam.Almere.Poort en mail je 
idee naar Marijs via mvhoek@almere.nl 

Deadline insturen idee
Je kunt meerdere keren per jaar een 
idee insturen. Voor eind 2016 is de 
deadline 15 december. 

SinTeRKlaaSpaKHuiS
nu ook in almere poort!  
Een oproep van Sinterklaas aan alle 
vaders, moeders en kinderen in Poort. 
In de sinterklaaspakhuizen liggen alle 
pakjes die Sint rond 5 december uit-
deelt. Jij kunt Sint en zijn pieten hel-
pen met het vullen van het pakhuis. 
Bij de pakhuizen kun je jouw gebruik-
te speelgoed in goede staat inleveren 
en vervolgens met een lootje een an-
der cadeau ophalen. Zo help jij Sint er-
voor te zorgen dat ieder speeltje een 
nieuw leven krijgt en dat elk kind een 
sinterklaascadeautje kan uitpakken.  

inlevermomenten almere poort
Locatie: De Ruimte, Nimfenplein 1, 
Almere Poort 

Inlevermomenten: 
• woensdag 16 november 14.00 - 18.00 
• donderdag 17 november 17.00 - 19.00 

Ophaalmomenten:
• maandag 28 november 8.30 - 10.00 
• maandag 28 november 19.00 - 21.00 

Het Wijkteam Almere Poort is 

er voor Poortenaren die on-

dersteuning nodig hebben. 

de wijkwerkers weten veel 

van zorg en welzijn en bren-

gen bewoners bij elkaar. Op 

deze plek stellen we je graag 

voor aan nieuwe wijkwerkers 

in het team. 

v.l.n.r. Marijs van Hoek, Cindy Beerling, Nafiesah Sultan en Marloes Meulman

Wijkteam Almere Poort n
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Weids uitzicht
Jeanine Lablans is sinds een jaar activitei
tenbegeleidster bij het woonzorgcentrum. 
Ze leidt me rond op de woongroepen van 
het woonzorgcentrum. In de gezamen
lijke eetkamer zitten de bewoners gezel
lig samen te ontbijten. Jeanine begroet de 
bewoners vrolijk en sommigen groeten 
haar even vrolijk terug, anderen zijn te 
druk met het smeren van hun boterham. 
De kamers van de bewoners zijn ruim en 
licht. Vooral vanaf de bovenste verdie
ping is er een prachtig uitzicht en kan de 
hele wijk worden overzien.

affiniteit
Voordat Jeanine begon bij woonzorg
centrum Vizier, werkte ze in een ander 
woonzorgcentrum. Ze wist altijd al dat 
ze met ouderen wilde werken. “Ik heb al
tijd veel van oudere mensen gehouden. 
Ik vond het vroeger heerlijk om naar 
mijn oma te gaan. Oude mensen hebben 
een heel leven geleefd en zoveel ervaren! 
Ik voel me goed bij hen”. 

Als activiteitenbegeleidster is Jeanine 
drie dagen per week aanwezig in het 

woonzorgcentrum. Ze organiseert bij
voorbeeld wandelingen in de wijk en 
beautysessies. Een belangrijke activiteit 
is de soos. Jeanine: “Tijdens de soos pra
ten we over vroeger. Dat vinden demente 
mensen fijn. Het geeft ze zelfvertrouwen, 
omdat ze zich dingen van vroeger juist 
heel goed kunnen herinneren”.

betrokkenheid bij de buurt
Jeanine organiseert graag activiteiten 
waarbij de buurt betrokken is. Ze gaan 
regelmatig op bezoek bij Kiki Nous, het 
kinderdagverblijf tegenover Vizier. Leer
lingen van de Droomspiegel organiseer
den een bingo voor de bewoners. Ook is 
er contact met het Arte College. Voor de 
zomervakantie kwamen leerlingen van 
het ArteCollege langs om samen met 
de bewoners creatief bezig te zijn. “We 
startten met de hele groep bewoners te
gelijk, maar dat vonden de bewoners erg 
onrustig”, vertelt Jeanine. “Daarna werk
ten ze één op één samen op de kamers 
van de bewoners. Dat ging heel goed en 
de zowel de bewoners als de leerlingen 
vonden het heel leuk om te doen”.

jeanine Lablans: “Wat is er 
nu leuker dan oudere mensen 
een leuke dag bezorgen?”

niet iedereen weet dat boven gezondheidscentrum Vizier ook 
een woonzorgcentrum is gehuisvest. Op de drie bovenste ver-
diepingen van het prominente gebouw in het Europakwartier 
wonen eenentwintig dementerende ouderen in huiselijke sfeer. 
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isisstraat

Wapengekletter is er zeker bij de goden 
en helden van de straten in het Homerus-
kwartier. Mars bij de Romeinen (of Ares 
bij de Grieken) was de god van de oorlog; 
Achilles en Hector vielen in de strijd om 
Troje… maar Isis was juist een zeer vre-
delievende godin! Oorspronkelijk hoorde 
ze bij de Egyptische goden, maar tot in 
Noord-Afrika en West-Europa werd ze 
nog lang vereerd. De Romeinen vierden 
een festival met boten ter ere van Isis.

Isis was de dochter van Geb, de god van 
de aarde, en Nut, de godin van de hemel. 
Zelf was ze de godin van de vruchtbaar-
heid, en nog veel meer goede zaken: 
gezondheid, het huwelijk, de wijsheid. 
Isis was getrouwd met haar broer Osiris, 
maar haar zoon Horus werd pas gebo-
ren nadat Osiris door zijn broer Seth was 
vermoord en in stukken gesneden. Sa-
men met Anubis voegde Isis die stukken 
weer samen en zo werd ze zwanger van 
haar zoon Horus. Er lijkt een verband 
te zijn tussen Isis en Maria. Er zijn hele 
oude beeldjes van Isis met Horus op haar 
schoot, of aan haar borst – als je het niet 
zou weten denk je: oh, dat is Maria met 
het kindje Jezus. Maar de eerste beeldjes 
van Maria die Jezus voedt stammen pas 
uit de zevende eeuw na Christus.

Muziekliefhebbers kennen de namen 
Isis en Osiris van een aria voor de bas uit de 
opera Don Giovanni van Mozart; aan het 
einde dankt het koor de twee goden voor 
de bescherming die zij aan het paar Tami-
no en Pamina bieden. Osiris staat voor de 
onderwereld, Isis voor hemel en aarde. De 
‘Isisknoop’ is het symbool voor waar hemel 
en aarde elkaar raken. Mooi hè? 

En trouwens, Horus, de zoon, was de 
god van de zon, de zonsopkomst en de 
zonsondergang. Elke dag weer, in ons 
Homeruskwartier!

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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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. 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

• Psychologenpraktijk Almere Poort  
 06-510 121 20

Z O R G S C A L A

Eten ze ook wel eens gezamenlijk bui
ten de deur? Jeanine lacht: “Wij zijn 
inderdaad met enige regelmaat met be
woners bij Cafetaria De Heerlijkheid te 
vinden, maar ook elders in Poort”.

tovertafel
Verplicht is het voor de bewoners nooit 
om aan activiteiten mee te doen. “Alleen 
als ze er zelf zin in hebben”, zegt Jeanine. 
“Ze zijn vrij om te doen wat ze willen. Ik 
probeer ze zo veel mogelijk leuks te bie
den”. Zo is Jeanine bezig om geld in te 
zamelen voor een ‘tovertafel’. “Dat is een 
interactieve tafel. Je ziet bijvoorbeeld vis
jes zwemmen op de tafel en als je ze pro
beert te vangen, zwemmen ze weg. De be
woners zouden zo’n tovertafel heel leuk 
vinden. Ze zijn alleen helaas best prijzig. 
We hebben nog zo’n 2.500 euro nodig”.

Als ik vraag wat het allerleukste is aan 
haar werk, hoeft Jeanine niet lang na te 
denken. “Wat is er nu leuker dan andere 
mensen een leuke dag bezorgen? Daar 
heb ik mijn werk van gemaakt!”

redactie n

Wat is dementie?
Dementie is een omschrijving voor 
een situatie waarbij er achteruit-
gang van het denkvermogen en 
verandering in het gedrag optreedt. 
Geheugenstoornissen alleen maken 
iemand niet dement en niet bij alle 
vormen van dementie komen ge-
heugenstoornissen voor. Er kunnen 
ook problemen zijn met taal, uit-
voeren van handelingen, rekenen 
en het besef van tijd. Gedragsver-
anderingen kunnen bestaan uit pas-
siviteit of initiatiefverlies, maar ook 
kan er bijvoorbeeld onrust, agressie 
en ontremming optreden. Er wordt 
pas over dementie gesproken als de 
klachten zo ernstig zijn dat ze het 
functioneren in het dagelijkse leven 
beïnvloeden. Dementie kan door 
verschillende hersenziekten wor-
den veroorzaakt. De ziekte van Alz-
heimer is er één van en is de meest 
voorkomende en bekendste oorzaak 
van dementie.

vrijwilliger worden?
Bij verschillende activiteiten maakt het 
Woonzorgcentrum gebruik van vrij-
willigers. Vooral bij de wandelingen 
zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Wil jij 
je als vrijwilliger inzetten voor Woon-
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zorgcentrum Vizier en haar bewoners? 
Neem dan contact op met Monique 
van het Hoofd. Zij kan je informeren 
over de mogelijkheden.
mvanhethoofd@zorggroep-almere.nl
036-548 17 03
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Groeiend aantal ondernemers 
en bezoekers Homerusmarkt

Hoewel het voor sommigen niet snel genoeg kan gaan, is er dui-

delijk een stijgende lijn in de bedrijvigheid in en om de Homerus-

markt. Ook wordt er in het omliggende gebied volop gebouwd. 

Voeg daar de bouwEXPO met de Tiny Houses aan toe en het plaatje 

van een levendig centrum van het Homeruskwartier is compleet.

voor betaalbare sieraden, sjaals en haar
mode. Er is een horlogeservice, voor het 
verwisselen van batterijen en het inkorten 
van bandjes. Handig!

Ook de unit op de hoek, aan de andere 
kant van C’estbon, is weer gevuld. Hier 
vind je nu Ammaar’s Place. Hier vind je 
artikelen voor verzorging, cadeaus, geur
tjes en lekkers. Echt een winkel voor als je 
op zoek bent naar een geschenk of naar 
iets om jezelf te verwennen. Voorlopig 
alleen op de zaterdag – dé shoppingdag 
voor Poort – geopend.

Partycoach Altia heeft haar feestelijke 
assortiment uitgebreid met allerlei soorten 
schepsnoep en je kunt er ballonnen met 
helium laten vullen.

Op de eerste verdieping is La Modello
boutique erbij gekomen. Hier kunnen da
mes en meisjes de mooiste galakleding 
kopen. Of huren, als je wilt schit teren op 

De groep ondernemers van het eerste uur 
is inmiddels niet meer weg te denken uit 
Almere Poort en bepaalt het gezicht van 
de Homerusmarkt. Daarnaast zien we re
gelmatig nieuwe ondernemers komen die 
een welkome aanvulling bieden op het 
bestaande aanbod.

Sinds kort kun je in de Homerusmarkt 
weer genieten van heerlijke döner, bij 
Zosar. De redactie nam de proef op de som 
en was aangenaam verrast. Alles wordt 
vers gesneden en bereid en de döner 
wordt geserveerd op een heerlijke Turkse 
bol met rauwkost ernaast. Ook de ‘kapsa
lon’ is niet te versmaden. Voor de kleintjes 
is er een menu met frikadel.

Ander leuk nieuws is dat de juwelier 
naast C’estbon – volg de geur van vers
gebrande noten! – weer open is, om te 
beginnen voor drie dagen per week. De 
naam is Bijou Louis en je kunt er terecht 

een feest, maar niet per se je garderobe
kast ermee vullen. Hun Facebookpagina 
geeft een goede indruk van de collectie.

Kortom: kom regelmatig een kijkje ne
men op de Homerusmarkt om het zelf te 
zien en te proeven! En reserveer vrijdag 
16 december (1421 uur) vast in je agen
da, voor de supergezellige kerstmarkt! 
Er is nog ruimte voor standhouders voor 
deze kerstmarkt. 

redactie n

www.facebook.com/Homerusmarkt

Joyce Snijders
Remedial Teacher op locatie

06-175 081 05
joyce@js-remedial-teaching.nl

js-remedial-teaching.nl

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

De Homerusmarkt in kerstsfeer
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v o o r z i e n i n g e n  i n  a l m e r e  p o o r t

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

KC de duinvlinder
vernieuwend kindcentrum
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

Basisschool de Zeeraket
uitdagend	onderwijs	met	aandacht	
voor persoonlijk leiderschap
tijdelijk: Monacostraat 50, 1363 CG
036-767 02 21
www.dezeeraket.asg-almere.nl
info@dezeeraket.asg-almere.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
0320-294 900
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.
0320-294 900
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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overige paramedici

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

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

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

shiatsu Praktijk Poort
tijdelijk adres praktijk:
Hermesstraat 16, 1363 TP
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

diëtisten

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

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
per	eind	december	2016:
Trojestraat 60, 1363 VL
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 kinderen
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

Veel Beter Fysiotherapie
per	1	januari	2017:
Elektronweg 4, 1362 JP
036-534 25 01
info@veelbeter.nl
www.veelbeter.nl

erige 

Personal Body Center
diëtist	Huisartsenpraktijk	Homerus
Odinstraat 1-5, 1363 WL
06-484 755 69
megandereus@personalbodycenter.nl

logopedie

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

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

thuiszorg

Connected2Care
Katernstraat 41, 1321 NC  Almere
www.connected2care.nl
info@connected2care.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

nieuw
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coaches

Core Health solutions
thought	field	therapy,	tai	chi	qigong	
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

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, info@karinkraamt.nl
www.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

shiatsu Praktijk Poort
tijdelijk adres praktijk:
Hermesstraat 16, 1363 TP
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

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

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

MVi Keukenstudio
advies,	ontwerp,	verkoop	&	installatie
Showroom: Argonweg 76, 1362 AD
036-536 69 33
www.mvikeukenstudio.nl

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

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

nieuw
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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

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

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

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

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

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, info@kaylaash.com
www.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
 

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

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

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

permanente make-up

de salon Almere 
Europalaan 939, 1363 BM
036-525 10 68
www.desalonalmere.nl
info@desalonalmere.nl

tattoo en piercing

Bell’s Tattoo & Piercing shop
Europalaan 939, 1363 BM
036-530 00 44
www.bellstattoo.nl
bellstattoo@gmail.com

nieuw
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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 
•	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

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
Europalaan 925, 1363 BM
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

nieuw
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belastingen

richard stuivenberg Producties
boekhouding	en	belastingen	
06-419 329 56
www.richardstuivenberg.nl 
post@richardstuivenberg.nl 

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

Huis & Hypotheek
Kajuit 2-4, 1319 AN
per	voorjaar	2017:	Almere	Poort
036 524 02 91
www.huis-hypotheek.nl
info@huis-hypotheek.nl

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

mediation

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

remedial teaching

joyce snijders
remedial teacher op locatie
06-175 081 05
www.js-remedial-teaching.nl
joyce@js-remedial-teaching.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

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

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

weppa
jouw	website	–	mooi,	snel	&	voordelig
Abel Tasmanstraat 5, 1363 KB 
06-111 869 19
www.weppa.nl

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

scouting novo Mundo
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

kunst

Cultuurscout Poort
06-481 711 28
www.cultuurfondsalmere.nl
poort@cultuurfondsalmere.nl
inloop elke 1e woensdag vd maand, 
16-18 uur 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

w i j K T e A M

wijkteam Almere Poort
tel. 14036, info@almere.nl
Facebook: wijkteam.almere.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. 
Ouders kunnen zichzelf aanmelden 
bij de receptie van gezondheids-
centrum Vizier 036-545 43 90 en 
worden z.s.m. teruggebeld voor 
een afspraak.

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

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

adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Ammaar’s Place
cadeaus,	verzorging,	geuren	
en	lekkers	–	open	op	zaterdag
06-255 815 38

Bijou Louis
sieraden, sjaals en haarmode, 
horloge-service	–	open	di-vr-za
06-543 771 15
Facebook: Bijou Louis Jansen

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

Bos Vishandel
iedere	dinsdag	11-18	uur	op	het	
plein	voor	de	Homerusmarkt
06-533 084 71
Facebook: Bos Vishandel

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

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

La Modello Boutique
verhuur en verkoop van dames- 
en	meisjes-galakleding
Facebook: La Modeloboutique

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	verjaardags-
feest,	babyshower,	heliumballonnen
en schepsnoep
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl
partycoachaltia@hotmail.com

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

Zosar
döner	kebap,	patat,	etc.

WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN

voor deze lijst doorgeven aan: 
redactie@almerepoortnieuws.nl

w i n K e L s

food

Albert Heijn 
Columbuskwartier
Olivier van Noortstraat 32, 2352 HT
www.ahcolumbuskwartier.nl
036-741 03 77

Albert Heijn 
europakwartier
Hongarijeplaats 2, 1363 CA
www.aheuropakwartier.nl
036-536 99 80

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  

Faith ’97 Amsterdam
www.facebook.com/faithninetyseven
www.faithninetyseven.com
faithninetyseven@gmail.com

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                         

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

nieuw

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

B&C nosing and Tasting
Apollostraat 28, 1363 TJ
06-199 810 91
www.bc-nosingtasting.com
info@bc-nosingtasting.com

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

nieuw

*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!

per eind
december op

nieuwe locatie
Trojestraat 60
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dagboek van een huisarts

Afgelopen maand was mijn ju
bileum. Tien jaar in dienst als 
huisarts bij MediMere.

Stiekem had ik gehoopt dat het 
onopgemerkt zou blijven, maar 
tot mijn grote verrassing bleek 
dat niet zo. Op een post op Face
book hadden heel veel mensen 

gereageerd. En ook al ben ik normaal niet zo van de 
social media, ik raakte er ontzettend door ontroerd. 
Hele lieve, hartverwarmende reacties van patiënten en 
collega’s. Jeetje, ik moest nog net geen traantje weg
pinken. En als het zo was, zou ik het natuurlijk ont
kennen. Als huisarts sta ik er eigenlijk nooit bij stil dat 
ook ik mensen raak, want ik doe gewoon mijn werk. 
Maar, zoals ik ook schreef op Facebook, ik voelde me 
eigenlijk een beetje vereerd dat zoveel patiënten mij 
hun vertrouwen schenken.

Een decennium bij MediMere, en wat is er een hoop 
veranderd. Van één praktijk naar nu vier, van zes me
dewerkers naar nu bijna vijftig. Maar voor mij voelt 
het als gisteren. Ik heb geen spijt van mijn keuze, 
bijna zes jaar geleden, om van Almere Buiten naar 
Almere Poort te gaan. De Poortkliniek is mijn plekje 
geworden, de patiënten mijn patiënten – natuurlijk 
kan ik het niet zonder supercollega’s Bart, Manouk, 
Yvette en Annabelle. Ik zal hier hopelijk oud worden. 
Maar toen ik de reacties las op Facebook van expa
tiënten uit Almere Buiten besefte ik, dat ik ze best mis. 
Gelukkig mag ik af en toe nog waarnemen in Almere 
Buiten, als een collega afwezig is.

Ik herinner het mij als de dag van gisteren, dat ik sol
liciteerde bij MediMere. In mijn mantelpakje, dat ik 
nooit meer draag. Ja, omdat het niet meer past. Dat 
ik als onervaren arts mijn eerste euthanasie deed, dat 
ik mijn eerste patiënt verloor aan een rotziekte, dat ik 
mijn eerste eigen patiënt geboren heb zien worden. 
Het voelt als gisteren. Tja, wat zegt dat dan over mij. 
Ik doe mijn werk, met passie en dankbaarheid. Maar 
zeker ook oprecht vanuit een verantwoordelijkheids
gevoel, het gegeven vertrouwen van patiënten niet te 
beschamen. Hoeveel de zorg, de eisen, de wensen en 
verwachtingen, van alle partijen, ook veranderen. En 
die zijn aardig wat veranderd hoor, in tien jaar tijd. 

Mijn collega’s hebben mij in het zonnetje gezet, daar 
word ik altijd een beetje verlegen van. Net als van de 
reacties op Facebook. Maar het voelt ook goed, lief
devol. En laat dat nou net één van de belangrijkste 
dingen zijn, in mijn geval, om het nog tien jaar vol te 
houden, dank jullie wel...

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!



Vanaf voorjaar 2017 
zijn wij gevestigd 

in Almere Poort!

Wij blijven je 

graag adviseren 

vanaf onze 

nieuwe locatie.

Kajuit 2-4 | 1319 AN Almere | 036 - 52 402 91 | almere-stad@huis-hypotheek.nl


