
kijk gauw 

voorin voor 

12 leuke 

coupons!
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6 I  a l m e e r d e r s t r a n d

Kensington, Guus Meeuwis, 

DI-RECT en vele anderen op 

10e editie Strandfestival ZAND!

7 I  k u n s t  e n  c u l t u u r

Werk van twee kunstenaars uit 

Poort bij openingstentoonstelling 

‘House of Arts’ in KAF

8 I  k u n s t  e n  c u l t u u r

Yentl speelt rol van Betje 

in musical ‘Ciske de Rat’ 

9 I  k u n s t  e n  c u l t u u r

Vader en zoon uit Poort 

samen in ‘The Bodyguard’

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

Droomspiegel blij met 

nieuwe locatie Bosrand

11 I  k I n d e r o p v a n g

Basisschool De Droomspiegel en 

GO! Kinderopvang groeien door

12 I  b a s I s o n d e r w I j s

Twee Droomspiegel teams 

streden in Lego® League

13 I  b a s I s o n d e r w I j s

Nieuws van basisscholen in Poort

14 I  v o o r t g e z e t  o n d e r w I j s

Nieuw bij Groenhorst Almere:

MBO Food & Lifestyle

15 I  v o o r t g e z e t  o n d e r w I j s

Het Arte College: 

een school in beweging!

16 I  I n  b a l a n s  I n  p o o r t

Yin Yoga gaat dieper

16 I  I n  b a l a n s  I n  p o o r t

Rina Visser boekt goede resul-

taten met bloedzuigertherapie

17 I  z o r g s c a l a

Tandzorg Almere Poort en Excent 

Tandtechniek onder één dak

18 I  n I e u w  I n  p o o r t

Nieuw in Almere Poort

19 I  s h o p p e n

Jeniffersbloemen verzorgt

bloemabonnementen

20 I  b o u w e n

Huisartsenpraktijk Homerus 

realiseerde droompraktijk

21 I  s t r a a t n a m e n

Vishnu- en Shivaplantsoen

22 I  o n d e r n e m e n

Connected2Care: een nieuw 

bedrijf in de thuiszorg

23 I  s p o r t

Aanwinst Poort: Regionaal Training 

Centrum Jeugdzeilen Flevoland

23 I  s p o r t

Team Wingwalkers van Roparun:

sportief en met een goed gevoel

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

Ons Cascadepark

26 I  v r I j e  t I j d

De Schoor neemt afscheid 
van de VIPlounge in Poort

27 I  g r o e n

Esdoorn in Cascadepark 
als verjaardagscadeau

29 I  b o u w e n

Uitvoering Stadtuinen in 

Almere Poort van start

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

Comfortabel in Almere Poort

30 I  b e w o n e r s I n I t I a t I e v e n

Prachtige Poortenaren 2016

31 I  b e w o n e r s I n I t I a t I e v e n

Poort schoon en gezellig 

de winter door!

32 I  v e r k e e r

Grote aanpak Achillesstraat 

en omgeving

33 I  I n f r a s t r u c t u u r

Capaciteitsuitbreiding Hogering 

voor betere bereikbaarheid

34 I  g e b o r e n

Geboren in Poort • Gefeliciteerd!

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

De foega’s van Super-J-Da zijn 

nog steeds razend populair

36 I  w e l z I j n

Samen doen: Eerste hulp 

bij Administratie

37 I  z o r g s c a l a

Uniek in Almere: 

Centering Pregnancy

38 I  s h o p p e n

Warme sfeer bij Homerusmarkt

47 I  c o l u m n

Dagboek van een POH-GGZ

EURopalaan 824-826 almERE pooRt
tEl.: 036-841 42 50

www.zonnestudiosunsitive.nl

Veel mensen hebben in de wintermaanden 
behoefte aan een beetje warmte en 

UV-straling. Een zonnebank-sessie zorgt 
voor energie & bovendien krijg je er ook 
nog eens een lekker gezond kleurtje van. 
Wij geven E2 korting bij inleveren van de 

coupon (zie pagina hiernaast).

www.facebook.com/zonnestudiosunsitive
www.instagram.com/zonnestudio_sunsitive_almere

volg ons ook op Facebook & instagram 
voor wekelijkse acties!



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. 

E 5E 5

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

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

PRO+
AUTOSERVICE

HET REGENT KORTINGEN !!!
%25 Korting op Onderhoudsbeurten

%25 Korting op Remmen
%20 Korting op Uitlaten

Neem de coupon mee en krijg tot 
%25 

Kortingen op vele reparaties

Bloem-

abonnement 

4 weken op proef

nu voor E 35,-

maak voordelig kennis met 
onze vernieuwde lunchroom: 

tweede lunch gratis
Yoga actie februari:
10-rittenkaart voor
slechts 5 65 
(normale prijs 5 90)
binnen twee maanden
op te maken

Met deze coupon:
unieke YDS gym bag gratis bij aan-

schaf van een 10-rittenkaart
voor bootcampen

Yannick Dijk SportS

Voetbehandeling 
kuur 
van 538 voor 033

Gezichtsbehandeling 
Declaré luxe kuur 
van 558 voor 053

Kom naar één van onze workshops 
en ontvang 3 2,50 korting.

Golden Girls Creative Studio 
Denemarkenstraat 78

Facebook: goldengirlscreativestudio

goldengirlscreativestudio@gmail.com
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06-343 733 24

www.ydsports.nl

www.facebook.com/YDSports

info@ydsports.nl

Yannick Dijk SportS

voor personal training, 

bootcamp en meer!
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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. 
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Belegde broodjes, panini’s, 
tosti’s en meer. Ook voor catering.

Dagelijks vers brood van de 
warme bakker!

(bel of app 06-416 012 38).

Lunchtijd
De lunchroom in de Homerusmarkt

Alseïdenstraat 20-2
06-416 012 38

www.lunchtijdalmere.nl
open: dinsdag t/m zaterdag
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Europalaan 818 • Almere Poort

036 844 48 44 • www.bloemenalmerepoort.nl

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

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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Wij zijn gevestigd naast GAMMA
Almere Poort (Literatuurwijk)

Tegen inlevering van deze coupon
Geldig 01-01-2017 t/m 31-03-2016

PRO+
AUTOSERVICE

Katernstraat 41, 1321NC Almere
036 525 87 76

www.proplusauto.nl

*APK *ONDERHOUD *REPARATIES
*AIRCO *BANDEN *REMMEN *UITLATEN

*DIAGNOSE / COMPUTER UITLEZEN/WISSEN

GRATIS WASBEURT BIJ ELKE REPARATIES

Wij zijn gevestigd naast GAMMA
Almere Poort (Literatuurwijk)

Tegen inlevering van deze coupon
Geldig 01-01-2017 t/m 31-03-2016

PRO+
AUTOSERVICE

Katernstraat 41, 1321NC Almere
036 525 87 76

www.proplusauto.nl

*APK *ONDERHOUD *REPARATIES
*AIRCO *BANDEN *REMMEN *UITLATEN

*DIAGNOSE / COMPUTER UITLEZEN/WISSEN

GRATIS WASBEURT BIJ ELKE REPARATIES

Wij zijn gevestigd naast GAMMA
Almere Poort (Literatuurwijk)

Tegen inlevering van deze coupon
Geldig 01-01-2017 t/m 31-03-2016

PRO+
AUTOSERVICE

Katernstraat 41, 1321NC Almere
036 525 87 76

www.proplusauto.nl

*APK *ONDERHOUD *REPARATIES
*AIRCO *BANDEN *REMMEN *UITLATEN

*DIAGNOSE / COMPUTER UITLEZEN/WISSEN

GRATIS WASBEURT BIJ ELKE REPARATIES

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

coupon geldig t/m 28 februari 2017
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Pedi-Kuur Praktijk Rose
medisch pedicure 

en schoonheidsspecialist

Poseidonsingel 38 (Ithaka)
1363 TR Almere Poort

036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl
info@pedi-kuur-rose.nl

Golden Girls Creative Studio dé plek waar je 
creatieve workshops kunt volgen en waar je 

iedere maand tijdens de Concept Store leuke 
creatieve cadeautjes kunt kopen.



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

Samen Prachtige Poortenaren
Nooit heb ik de eindejaarsborrel van het gebiedskantoor 
Poort van de gemeente Almere gemist. De eerste jaren 
nog knus in de ‘bouwkeet’ en nu voor de derde keer op de 
mooie locatie in de Homerusmarkt. Het is een gekke tijd, 
die laatste week voor Kerst. Er moet altijd nog van alles. 
Maar de eindejaarsborrel voelt niet als een verplichting. 
Het is een feestje, en een moment om samen te zijn met 

veel mensen die actief zijn in Poort. Om even stil te staan bij hoe bijzonder dit 
netwerk eigenlijk is. Tijdens de borrel werden ook de awards aan de Prachtige 
Poortenaren 2016 uitgereikt. Dit keer stond ik niet in het publiek, maar in de 
spotlights! Dankjewel voor deze waardering! Eigenlijk hebben we PoortNieuws 
met zijn allen mogelijk gemaakt, dus zijn we samen Prachtige Poortenaren 2016! 
Een mooi begin van 2017!

Suzan Breedveld, uitgever n

 01 De Duinvlinder: Open Ochtend

 03 hart for her: gratis cholesterolmeting

 03 Het Poorthuis: Meidenclub 10+

 03 Groenhorst: Open Huis vmbo (2 dagen) 

 07 Spreekuur Cultuurscout Poort

 07 Het Poorthuis: Kinderkookcafé 

 09 De Zeeraket: Open Avond

 10 Schaapspoort: Kinder/tienerbijbelclub

 14 Huldiging wedstrijdteam UDA in TSC

 14 Het Poorthuis: Kledingbeurs

 16 Sterrenlunch bij De Ruimte

 18 Golden Girls: Creative Concept Store

 21 Het Poorthuis: Kids Bios met patat

 22 Stad en Natuurbus in Poort

 24 Schaapspoort: Kinder/tienerbijbelclub

 28 Het Poorthuis: Bingo

 03 Het Poorthuis: Meidenclub 10+

 03 Groenhorst: Open Huis mbo (2 dagen) 

 07 Spreekuur Cultuurscout Poort

 07 Het Poorthuis: Kinderkookcafé

 10 Schaapspoort: Kinder/tienerbijbelclub

 11 NL Doet op diverse locaties in Poort

 12 Holi Festival Almere, Kaylaash

 13 Wijkteam: Week van Zorg en Welzijn

 14 Het Poorthuis: Verkleed Party

 15 De Duinvlinder: Open Avond

 16 Sterrenlunch bij De Ruimte

 18 DUIN MTB Beach Classic Almere

 18 Heilig Boontje: Rendang Contest

 19 Golden Girls meets Goud van Oud

 21 Het Poorthuis: Lente knutselen

 22 Stad en Natuurbus in Poort

 24 Schaapspoort: Kinder/tienerbijbelclub

 28 Het Poorthuis: Speurtocht

 30 De Zeeraket: Informatie-avond

 30 Groenhorst: Open Huis mbo (avond) 
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 04 Cultuurfonds On Tour, bibliotheek Poort 

 04 Het Poorthuis: Kinderkookcafé

 14 Schaapspoort: Goede Vrijdag belevenis

 15 Hardshock Festival, Almeerderstrand

 16 Paasmenu bij HarborHouse

 16 Schaapspoort: Paasviering & maaltijd

 18 Golden Girls: Creative Concept Store

 19 De Duinvlinder: Open Ochtend

 20 Sterrenlunch bij De Ruimte

 26 Stad en Natuurbus in Poort

 27 Koningsdag in het Cascadepark

 29 De Schoor: Zeepkistenrace!
 30  Nathalie Jansen @ Zen Company

 01 United Dance: Gratis workshopdagen

 02 Spreekuur Cultuurscout Poort

 02 Het Poorthuis: Kinderkookcafé

 12 Groenhorst: Open Huis mbo (15.30)

 14 Golden Girls meets Goud van Oud

 18 Sterrenlunch bij De Ruimte

 20 Almere Regatta, Marina Muiderzand

 24 Stad en Natuurbus in Poort

 27 DUIN Duathlon en Triathlon

 28 United Dance Almere @ KIKA Run 

 29 Avond4Daagse Poort (zie pag. 46)

 03 Slapen bij de Schapen, Cascadepark

 06 Spreekuur Cultuurscout Poort

 06 Het Poorthuis: Kinderkookcafé

 07 Vis à Vis speelt voorstelling Mare
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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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Dat Guus Meeuwis opnieuw deel uit-
maakt van het programma zal geen ver-
rassing zijn. De populaire Brabantse zan-
ger heeft het festival vast in z’n agenda 
staan en sloeg slechts twee edities over. 
DI-RECT en Nick & Simon betraden bei-
den al eerder het hoofdpodium in Alme-
re. Chef’Special is daarentegen voor het 
eerst te gast op Strandfestival ZAND. Na 
de release van hun nieuwe album ‘Con-
trol’ en de drie uitverkochte shows in de 
Ziggo Dome zal de populaire rockband 

Kensington voor de tweede keer Al-
mere aandoen. Graag geziene gast Miss 
Montreal, die zelf niet onder stoelen of 
banken steekt dat Strandfestival ZAND 
één van haar favoriete festivals is, maakt 
voor de derde keer haar opwachting. 
Binnenkort worden meer namen toege-
voegd aan de line-up.

Helft kaarten verkocht
Inmiddels is ruim de helft van de be-
schikbare 25.000 kaarten verkocht. De 
organisatie verwacht dat het evenement 
net als vorig jaar ruim voor aanvang uit-
verkocht zal raken. De voorgaande edi-

ties raakten ook allemaal uitverkocht.
Machiel Hofman laat namens de or-

ganisatie weten: “Nu een groot deel van 
de artiesten is vastgelegd, krijgt onze 
jubileum editie langzaam vorm. We hopen 
de komende maanden nog zeker vier ar-
tiesten toe te kunnen voegen aan de line-
up, samen met een aantal DJ’s. Natuurlijk 
zijn we blij verrast dat al zoveel mensen 
een kaart hebben gekocht voor 19 augus-
tus. Het wordt een bijzondere stranddag 
op het strand van Almere Poort, dat staat 
vast!” n

www.strandfestivalzand.nl

Kensington, Guus meeuwis, Di-rECt en vele 
anderen op tiende editie Strandfestival ZanD!

Op zaterdag 19 augustus zullen onder meer Kensington, Guus 

Meeuwis, DI-RECT, Miss Montreal, Nick & Simon en Chef’Special 

te zien zijn op het strand van Almere. Het evenement viert haar 

tiende verjaardag met tien artiesten en een extra lange fes-

tivaldag, die voor de gelegenheid al om tien uur begint! De 

presentatie is net zoals andere jaren in handen van Jeroen van 

Koningsbrugge en Lieke van Lexmond. 
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Werk van twee kunstenaars 
uit Poort bij openingstentoon-
stelling ‘House of arts’ in Kaf 

Het gebouw van Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) onderging 

een spectaculaire trans formatie, met als aanleiding een bredere 

functie als ontmoetingsplek voor theater, kunst, muziek, archi-

tectuur, eten en drinken. Vanaf 27 januari zijn hier de openings-

tentoonstelling ‘House of Arts’ en de aansluitende subtentoon-

stelling ‘Magical Mystery Tour’ te zien. Onder de deelnemende 

kunstenaars zijn twee uit Poort: Lenny Schröder en Mira Ticheler.

Lenny Schröder in haar ‘kleursysteem’

foto’s: Richard Terborg

‘House of Arts’ en ‘Magical Mystery 
Tour’ – ‘Onverwachte Ontmoetingen’ 
t/m 2 juli 2017 in Kunstlinie Almere 
Flevoland (KAF), voorheen Schouw-
burg Almere, Esplanade 10.
www.kaf.nl/expo

House of Arts is een groepstentoonstel-
ling met zeven heel verschillende, uit 
Flevoland afkomstige, gevestigde 
kunstenaars, ieder apart in één 
van de zeven prachtige, lichte 
ruimtes aan het water. Tij-
dens de voorbereidingen 
ont  moetten zij jonge 
kunstenaars, en gaven 
hen een thema op om 
mee aan de slag te 
gaan. De resultaten 
van zestien aanstor-
mende talenten zijn 
nu tegelijkertijd te 
zien in de ‘Magical 
Mystery Tour’, die 
slingerend door het 
gebouw loopt. 

Eén van de expo-
santen van ‘House of 
Arts’ is Lenny Schröder 
uit Almere Poort. Lenny, 
die voorheen veel samenge-
werkt heeft met architecten, 
is voor haar expositie uitge-
gaan van de ruimte waarin deze 
zou komen te staan. “Via een kabinet 
kom je de zaal in. In de voorruimte staan 
twee stalen tafels met daarop nieuwe wer-
ken van glas, getiteld: ‘Gevonden land-
schap’ (zie foto) en ‘Ontvoerd landschap’.

Vervolgens treed je de hoge, veertien 
meter diepe zaal met ramenwand bin-
nen. Op de muur negen bronzen elemen-
ten als kleine planeten, door lijnen met 
elkaar verbonden. Voor deze wand staan 
zes pilaren in verschillende hoogtes van 

waaruit objecten van glas stulpen. Sa-
men vormt alles één wereld waar je in-
stapt. De ramen heb ik voorzien van een 
mat ‘kleur- en maatsysteem’, waardoor je 
het water ziet bewegen en waardoor licht 
van buiten gefilterd wordt. Schaduwen 
ontstaan in complementaire kleuren. 
Omdat de lichtinval van buiten voortdu-

rend verandert, ziet het er elk moment 
anders uit. Als je binnenkomt, lijkt het 
een vrij lege, meditatieve ruimte. Maar 
hoe langer je blijft, hoe meer je ontdekt”.

Eén van de jonge kunstenaars die aan 
Lenny waren ‘gekoppeld’ is ook een be-
kende voor Poort: Mira Ticheler. Lenny 
gaf Mira ‘kleurklank’ op als thema. Dit 

concept bracht Mira slim terug tot 
klanken en kleuren. Mira bedacht 

een interactieve installatie 
waarbij geluid en licht met 

elkaar verbonden zijn. De 
toeschouwer mag onder-
deel van de installatie 
worden en de interac-
tie op gang brengen, 
door de ruimte te vul-
len met zelf voortge-
brachte kleurklanken. 
Mira: “Als kleuren en 
klanken zich mengen 
in de ruimte, ontstaat 
er telkens een andere 
compositie en sfeer. 
Een verbeelding als 

een doorgaande adem-
haling en tocht door het 

leven”.
We mogen ons rijk 
prijzen met ‘onze’ 

kunstenaars!

 redactie n
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Yentl speelt rol van betje 
in musical ‘Ciske de rat’

Wederom staat een talent van 

de Colum busschool in Poort 

op de planken! Ditmaal schit-

tert Yentl, die net tien gewor-

den is, in de rol van Betje in de 

nieuwe musical ‘Ciske de Rat’.   

PoortNieuws mocht een exclu-

sief interview met haar afne-

men. In haar leslokaal van de 

groep Neo2.

Yentl woont in Almere Buiten. Zij is 
hoogbegaafd en zit sinds twee jaar op 
de Columbusschool, vanwege het Neo-
onderwijs dat daar wordt geboden. Haar 
twee jaar jongere broer Pepijn zit in de 
andere Neo-klas. Behalve dat Yentl op 
school de extra uitdaging krijgt die zij 
nodig heeft, zet ze zich ook in voor de 
bezigheden die ze naast school oppakt. 
Zo volgde zij, voor ze in Ciske ging spe-
len,  lessen moderne dans en tapdans bij 
United Dance Almere. Op dit moment 
volgt zij op maandag moderne dans bij 
Prizdanz en dinsdag en woensdag lessen 
dansen, koor, zingen en acteren in de ta-
lentengroep van Theaterschool Almere. 
Via de theaterschool kwam ze op het idee 
om auditie te gaan doen voor musicals. 

Ze deed eerder auditie voor Billy Elliot en 
voor De Tweeling. Drie maal is scheeps-
recht, want voor Ciske de Rat werd ze 
geselecteerd voor de rol van Betje. Dit is 
de meisjeshoofdrol, Betje is het vriendin-
netje van Ciske.

Yentl: “Behalve dat ze beoordelen of je 
goed kunt acteren, zingen en dansen, zijn 
ze ook op zoek naar bepaalde types. Betje 
bijvoorbeeld heeft rood haar en ik ben 
blond, dus de rode pruik staat bij mij heel 
natuurlijk. En ze kijken of je het volhoudt 
om een hele avond bezig te zijn. Toen ik 
auditie deed voor Ciske de Rat, was na de 
derde ronde mijn hele groepje door. Dat 
was erg leuk. Tijdens de rondes gingen 
ze de rollen verdelen en bij de laatste be-
oordeling mochten een paar meisjes nog-
maals de solo van Betje zingen en kreeg 
ik te horen dat ik de rol had”. 

Voor de kinderrollen zijn voor elke rol 
vijf acteurs, die volgens een rooster wor-
den ingedeeld. Ze mogen 24 dagen per 
jaar spelen, dit gaat niet per kalender-
jaar maar naar leeftijd. Omdat Yentl op 
25 december jarig was, had zij dus weer 
24 nieuwe speeldagen. Voor als de speel-
dagen op raken, is er al een tweede cast.

De eerste cast speelt in het DeLaMar 
Theater in Amsterdam tot eind febru-
ari, en de tweede cast gaat naar theaters 
door het hele land. Yentl: “Na alle repeti-
ties gingen we voor het doorlopen en de 
try-outs naar Schiedam. De reden daar-

voor was dat het podium daar dezelfde 
afmetingen heeft als in Amsterdam”. 

Op 20 november was de première. 
Yentl speelt nu één à twee keer per week, 
vaak in het weekend. “Ik heb toestem-
ming om later op school te komen, als 
de volgende dag een schooldag is. Ik ben 
één van de jongste kinderen van de cast. 

Ik vind het echt superleuk om te doen, 
wil hier zeker graag mee doorgaan. Ik 
zou graag actrice willen worden in mu-
sicals en film. Ik heb ook al meegedaan 
aan aan films, commercials, onder an-
dere voor ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’ 
en ik spreek soms in. Maar daarnaast wil 
ik ook een ander vak leren, namelijk dat 
van dierenarts”.

Ciske de Rat heeft de prijs voor ‘beste 
grote musical’ gewonnen bij de Musical 
Awards 2017. Daarnaast won het de prijs 
voor ‘beste arrangementen’ (Jeroen Sley-
fer). De muziek is van Henny Vrienten.

Deze voorstelling is anders dan de 
vorige musical van Ciske de Rat en de 
film. Danny de Munk speelt mee als de 
volwassen Cis. Daar gaan de nieuwe scè-
nes over. Yentl: “Betje is een beetje dom 
en onhandig, dat is leuk om te spelen. 
Om Betje wordt vaak gelachen. Als ik 
tijdens de voorstelling per ongeluk zou 
struikelen, dan zou het net zijn of het 
erbij hoort. Naast deze grote rol heb ik 
nog twee kleine rollen, waarvoor ik me 
achter de schermen snel om moet kleden. 
Voor de ene heb ik een blonde vlecht en 
in de andere ben ik een jongen. Ik hoop 
dat het publiek er net zoveel plezier aan 
beleeft als ik”.

 redactie n
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vader en zoon uit Poort
samen in ‘the bodyguard’

Zo vaak komt het niet voor dat een vader en zoon samen optre-

den. Poortenaren Urvin en Daley Monte speelden samen in de 

musical ‘The Bodyguard’. In PoortNieuws maken we nader ken-

nis en ze vertellen hoe bijzonder deze ervaring voor hen was.

urvin
Urvin (35) speelt al dertien jaar in musi-
cals. Hij is danser van beroep, hij zingt 
en hij acteert. Voordat hij begon met mu-
sicals, danste hij tien jaar stijldansweds-
tijden. In 2003 deed hij, op aandringen 
van een vriend, auditie voor de musical 
‘The Lion King’. “Het werd Mama Mia”, 
lacht Urvin. “Voor The Lion King stond 
ik op de reservelijst, voor Mama Mia kon 
ik direct in de vaste crew. Toen was de 
keuze snel gemaakt”. 

Sindsdien heeft Urvin in grotere en 
kleinere musicals gespeeld, zoals The 
Wiz, Five Guys Named Moe, Shrek de 
Musical en Dreamgirls. Voor ‘Five Guys 
Named Moe’ won hij de John Kraaijkamp 
Musical Award voor beste mannelijke 
hoofdrol in een kleine musical. Daar-
naast speelde Urvin in diverse tv-series.

“Het is best druk”, geeft Urvin toe. 
“Spelen in een musical, daar stop ik heel 
veel energie in. Ik wil mijn personage 
iedere avond weer goed neerzetten.” Hij 
lacht: “Gelukkig heb ik voor iedere voor-
stelling last van gezonde plankenkoorts. 
Dat helpt enorm om me te focussen op 
mijn rol”. 

Urvin’s laatste optreden in The Body-
guard is al geweest. Hoewel hij ervan ge-
niet om te dansen en zingen, wil hij in de 
toekomst meer aandacht schenken aan 
acteerwerk. “Ik wil me daarin graag meer 
ontwikkelen. Daarnaast ben je met mu-
sicals altijd in het weekend en ’s avonds 
aan het werk en ik zou graag wat meer 
tijd met mijn gezin doorbrengen”. 

Samen optreden met Daley was heel 
bijzonder. “De eerste keer was heel span-
nend voor Daley, maar ook voor mij. Ik 
vond het moeilijker om me te concentre-
ren op mijn eigen rol. Tegelijkertijd voel 
je je zó trots. Het is echt fantastisch om 
je zoon zoveel plezier te zien hebben op 
het podium. En hij is echt goed boven-
dien. Wat mij betreft is al het applaus na 
afloop voor Daley”.

Daley
Daley is negen jaar en speelde het afge-
lopen jaar in The Bodyguard de rol van 
Fletcher, de zoon van Rachel Marron 
(Whitney Houston in de film). “Niet elke 
keer hoor”, zegt Daley, “omdat ik een 
kind ben, mag ik maar 24 keer per jaar 
optreden”. Daley zit in groep 6 op de Co-
lumbusschool. Hij vindt dat zijn school-
werk niet lijdt onder zijn optreden. “Als 
ik door de week moet optreden, mag ik 
de dag erna altijd wat later naar school”, 
glundert hij. “Dus dan kan ik toch goed 
opletten”.

Urvin wees Daley op de audities voor 
The Bodyguard. “Eerst had ik geen zin”,  
zegt Daley. “Toen ging ik een keer mee 
om te kijken wat papa deed en toen vond 
ik het toch wel heel leuk en ging ik audi-
tie doen”. Tijdens de auditie moest Daley 
dansen en zingen, maar ook heel andere 
dingen doen, zoals tikkertje. Daarna was 
het afwachten. Na zes weken kwam het 
verlossende bericht: Daley was gekozen 
als één van de jongens die de rol van 
Fletcher ging spelen. 

“Ik was heel blij dat ik was gekozen, 
ook omdat ik dan ’s avonds vaker met 
papa meemocht”. Dansen vindt Daley 
het leukst van acteur zijn in een musi-
cal, maar hij houdt ook van zingen en 

acteren. En wat doet hij het liefst als hij 
niet in de musical speelt of op school 
zit? “Met Aram spelen. Dat is mijn beste 
vriend. Het liefst spelen we games of met 
kapla. Buitenspelen doen we ook graag 
en samen lezen. Dan lezen we om de 
beurt een bladzijde. Dat is heel leuk”.

Vanaf maart zal Daley weer als Fletcher 
te zien zijn in The Bodyguard. Daley: “Ik 
heb er veel zin in. Al is het wel jammer 
dat papa niet meer meespeelt dan, maar 
ik denk dat hij wel vaak komt kijken”.

 redactie n

“Het is echt fantastisch om je zoon 
zoveel plezier te zien hebben op 
het podium. En hij is echt goed bo-
vendien. Wat mij betreft is al het 
applaus na afloop voor Daley”

“ik was heel blij dat ik was geko-
zen, ook omdat ik dan ’s avonds 
vaker met papa meemocht”

“ik heb er veel zin in. al is het wel 
jammer dat papa niet meer mee-
speelt dan, maar ik denk dat hij 
wel vaak komt kijken”
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Droomspiegel blij met 
nieuwe locatie bosrand

De Droomspiegel groeide uit haar jasje. Het schoolgebouw aan 

de Marco Poloroute heeft onvoldoende ruimte om de nu zo’n 

500 leerlingen een plekje te geven. Daarom waren de hoogste 

groepen al enige jaren gehuisvest in andere panden in Almere 

Poort. “Deze waren niet altijd even geschikt als school”, vertelt 

Lia Rosa Gastaldo, sinds 1 oktober 2016 de nieuwe directeur 

van De Droomspiegel. “Locatie Bosrand is juist heel geschikt en 

daarom zijn we zo blij met locatie Bosrand”.

“Een verhuizing midden in het school-
jaar is altijd een logistieke uitdaging”, 
zegt Lia. “Maar de locatie is zo mooi ge-
legen, dat we de verhuizing alweer bijna 
zijn vergeten”. Locatie Bosrand ligt naast 
het opvallend rode Nuon-gebouw, vlak-
bij Pampushout en de dijk in de west-
hoek van het Columbuskwartier. “Op een 
kleine en veilige loopafstand van locatie 
Marco Polo”, vindt Lia. 

minstens tien jaar
Het gebouw is semi-permanent. Bete-
kent dat dat er binnen enkele jaren wéér 
een verhuizing te verwachten is? “Zeker 
niet”, zegt Lia. “Semi-permanent bete-
kent dat het gebouw er minstens tien 
jaar blijft staan en wij mogen er al die 
jaren gebruik van maken”. Het gebouw 
heeft tien lokalen. Zes lokalen neemt de 
Droomspiegel meteen in gebruik, plus 
één reserve lokaal. Dan zijn er nog drie 
lokalen over voor groei en gelegenheid 
tot activiteiten met GO! Kinderopvang.  

trapveldje
Lia is ook enthousiast over de mogelijk-
heden die locatie Bosrand biedt. “In het 
midden is een mooie, grote ruimte die we 
kunnen gebruiken, er is een schoolplein 
met speeltoestellen, er komt een grote 
boom, er is een stuk groen en een trap-
veldje. En, wat ik heel belangrijk vind, in 
tegenstelling tot locatie Monaco kunnen 
we in locatie Bosrand ook weer jongere 
groepen gaan huisvesten. Dat zullen we 
met ingang van het nieuwe schooljaar 
zeer waarschijnlijk ook gaan doen. Uit-
eindelijk willen we het liefst dat op elke 
locatie groepen 1 t/m 8 zijn gehuisvest. 
Dan hebben we de normale schooldyna-
miek weer terug.”

betrokkenheid van leerlingen
Op 9 januari was de feestelijke opening 
van locatie Bosrand, waar nu alle groe-
pen van locatie Monaco zijn gehuisvest. 
Het enthousiasme en de blijdschap van 
de dansende leerlingen compenseerden 

ruimschoots het grauwe weer. Lia: “Weet 
je wat ik nou het allerleukst vind? Dat de 
leerlingen zelf iets willen bedenken voor 
de aankleding van het plein van de Bos-
rand. Die betrokkenheid van de leerlin-
gen, dat maakt mijn werk zo leuk”.

redactie n

De Droomspiegel is de katholieke 
basisschool voor Daltononderwijs in 
Almere Poort en bestaat al bijna tien 
jaar. De Droomspiegel heeft nu twee 
locaties die beide zijn gelegen in het 
Columbuskwartier:

Droomspiegel Marco Polo
Marco Poloroute 60
tel. 036 540 60 60

Droomspiegel Bosrand
Adriaen Blokstraat 9
tel. 036 540 60 61 
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basisschool De Droomspiegel en 
GO! Kinderopvang groeien door

talenten ontwikkelen
Bij IKC De Droomspiegel dagen onderwijs 
en opvang je kind uit om zijn of haar ta-
lent te ontwikkelen. Natuurlijk houden zij 
hierbij rekening met de mogelijkheden 
van het kind. Het werkt verbindend om 
gebruik te kunnen maken van elkaars ex-
pertise.

Samenwerking
Zij zoeken naar een andere vorm van 
samenwerking, die verder gaat dan een 
school met ’s middags extra activiteiten. 
IKC De Droomspiegel wil een plek zijn 
voor kinderen van 0 tot 13 jaar en voor 
hun ouders, waar onderwijs, opvang, 
sport, cultuur en zorg als één geïntegreerd 
dagprogramma worden aangeboden. Een 
samenwerking gericht op plezier, op ta-
lenten ontwikkelen, het ontdekken van 
jezelf, elkaar en de wereld!

nieuwe initiatieven
Het is belangrijk dat onderwijs en opvang 
weten wat er in kinderen omgaat, dat zij 
luisteren naar wat er speelt en dan samen 
met de ouders aan de slag gaan. Daarom 
betrekken zij graag samen de kinderen bij 
het onderwijs en de opvang. Om deze be-
hoefte van kinderen, maar óók van ouders 
te peilen, start De Droomspiegel in ieder 
geval met een kinderraad en een ouder-
panel. 

in ontwikkeling
IKC De Droomspiegel is een Integraal Kind 
Centrum dat volop in ontwikkeling is. Zij 
nemen jou en je kind mee om het samen 
vorm te geven.

Basisschool De Droomspiegel en GO! Kin-
deropvang zeggen dus JA tegen elkaar en 
gaan graag samen deze uitdaging aan! 

Deze samenwerking biedt kansen en mo-
gelijkheden om op diverse locaties meer 
en andere activiteiten aan te bieden aan 
alle kinderen van de locatie Het Vlaggen-
schip. Aan de bestaande opvang veran-
dert niets. n

Lia Rosa Gastaldo (directeur De Droomspiegel) en Birgit Haanstra 

(manager GO! Kinderopvang) delen dezelfde visie en doelen. 

Zij hebben al eerder met elkaar samengewerkt en dit merk je 

direct. Door opnieuw met elkaar in gesprek te gaan is er nieuwe 

energie ontstaan. Beiden zijn overtuigd dat je het beste uit kin-

deren kunt halen door goed samen te werken. Daar heb je niet 

alleen professionals voor nodig, maar ook ouders en kinderen. 

Ouders kennen hun eigen kind tenslotte het beste. 

Wil je meer weten? 

Stel je vraag door een mail te 

sturen of te bellen naar Lia (on-

derwijs) en/of Birgit (opvang):

De Droomspiegel 

Lia Rosa Gastaldo

l.rosagastaldo@droomspiegel.nl 

036-540 60 60

GO! Kinderopvang 

Birgit Haanstra

b.haanstra@go-kinderopvang.nl

06-140 082 97

Het Vlaggenschip

Opvang van 0 tot 12 jaar

David Livingstonestraat 121

036-536 99 03

IKC De Droomspiegel 

Marco Polo en Bosrand

De opvang van GO! Kinderop-

vang voor kinderen van deze 

scholen vindt plaats bij Het 

Vlaggenschip. Bij voldoende 

aanmeldingen ook opening van 

groepen op deze vestigingen.

POORTNIEUWS I 11 
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twee Droomspiegelteams 
streden in lEGO® league

Al meerdere jaren oefenden leerlingen van de Droomspiegel 

voor de LEGO® League. Op 10 december 2016 deden ze voor 

het eerst mee aan de echte LEGO® League wedstrijd en met-

een met maar liefst twee teams. Ibtissam (groep 7) en Vincent 

(groep 6), strijders in één van de Droomspiegelteams, vroegen 

PoortNieuws om eens te komen kijken bij hun voorbereidingen.

punten we verdienen”. Uit de demonstra-
tie blijkt dat de robot al een heel eind 
van de route kan afleggen en verschil-
lende opdrachten – het verzorgen van de 
LEGO®dieren – kan uitvoeren.

vossen in Poort
De onderzoekers van de LEGO® League 
werken nauw samen met Staatsbosbeheer. 
Morgann is één van de onderzoekers. “Er 
worden steeds meer huizen gebouwd in 
Almere Poort. Wij zijn benieuwd of we 
ervoor kunnen zorgen dat er vossen in 
Almere Poort blijven wonen”. 

Wedstrijd
Op 10 december 2016 vond de wedstrijd 
van de LEGO® League plaats in Almere. 
De beide Droomspiegelteams hebben het 
goed gedaan, al hebben ze helaas geen 
prijs gewonnen. Juf Franca is trots op de 
leerlingen: “Ze hebben zo hard gewerkt 
en ze hebben laten zien dat ze goed met 
de spanning kunnen omgaan. En het al-
lerbelangrijkste: ze hebben plezier ge-
had!”

redactie n

Een aparte kamer in het schoolgebouw 
van de Droomspiegel in Almere Poort is 
speciaal ingericht voor de LEGO® League. 
Er staat een grote tafel met dieren van 
LEGO®. Beide Droomspiegelteams maken 
gebruik van deze tafel en LEGO®dieren. 
“Wij doen mee aan dezelfde wedstrijd, 
dus we hebben het materiaal maar één 
keer nodig”, legt Vincent uit. “Anders 
zou het ook heel duur worden”. 

thema: animal allies
Elk team bestaat uit tien teamleden en 
de teamleden zijn verdeeld in drie sub-
teams: de bouwers, de onderzoekers en 
de promotors. Ibtissam en Vincent zijn 
allebei promotors en hebben contact ge-
zocht met PoortNieuws. “Wij vinden het 
leuk om aan alle mensen te laten weten 
wat we doen”, zegt Ibtissam. “Om te ver-
tellen dat het niet alleen om LEGO® gaat, 
maar ook om onderzoek”. “Het thema 
dit jaar is ‘Animal Allies’”, zegt Vincent. 

“Dat betekent mensen en dieren die sa-
menwerken en elkaar helpen”. Ibtissam 
legt uit: “Mensen helpen bijvoorbeeld 
zieke dieren en blindengeleide honden 
helpen bijvoorbeeld mensen die blind 
zijn”. Op hun prachtige webpagina laten 
Ibtissam en Vincent met foto’s en tekst 
zien wat hun team allemaal doet voor de 
LEGO® League.

robot
De bouwers zijn vooral druk bezig met 
het programmeren van de robot. De tafel 
met LEGO®dieren ziet er namelijk voor elk 
deelnemend team hetzelfde uit en wordt 
in één keer opgebouwd. “Het gaat om de 
‘challenge’ die de robot moet doen”, legt 
Gwenn uit. Zij is één van de bouwers van 
de Droomspiegel. “De robot moet een be-
paalde route afleggen over het parcours 
op de tafel en moet onderweg een aantal 
opdrachten uitvoeren. Hoe beter de op-
drachten worden uitgevoerd, hoe meer 

Wat is de LEGO® League? 
De LEGO® League heet voluit FIRST® 

LEGO® League. Het is een wedstrijd 
die jongeren tussen de 9 en 15 jaar 
uitdaagt om de maatschappelijke rol 
van techniek en technologie te on-
derzoeken. Elk jaar is er een ander 
thema voor de LEGO® League. Het 
onderzoek bestaat elk jaar uit twee 
opdrachten: 
1. Ontwerp, bouw en programmeer 
een robot.
2. Voer je eigen onderzoek uit en 
presenteer de resultaten.
De FIRST® LEGO® League bestaat al 
vanaf 1998 en Nederland deed voor 
het eerst mee in 2003. In totaal doen 
zo’n 70 landen en 250.000 kinderen 
mee aan de LEGO® League.

Tijdens de wedstrijd op 10 december: Jesper, Mehdi, Scott, Thijmen, Jasper, Jurre

Jurre zet de robot klaar in het basisvak
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van basisscholen in Poort

Europaschool nominatie 
Cultuurschool 2016
Net als in 2014 was de Europaschool ook 
in 2016 genomineerd als cultuurschool 

De Duinvlinder bezoekt 
Zuiderzeemuseum
“We gingen met de bus naar het Zuider-
zeemuseum. Toen wij er waren, zagen 
we dat het een superoud dorpje was. Het 
dorp kwam uit 1916. We zijn ons bezoek 
begonnen in een oude school waar we 
aan oude schoolbankjes moesten zitten. 
Hier kregen we uitgelegd wat we gingen 
doen. We werden in groepen verdeeld. 
Iedere groep ging iets anders doen. De 
ene groep ging het kerstverhaal naspe-
len, de andere ging in een oud huis op 
de manier van vroeger kerstversiering 
ophangen en een lekker broodje eten. In 
dit brood was een koffieboon verstopt en 
wie die koffieboon in zijn stukje brood 
had, mocht voor één dag de baas zijn. 
Hierna zijn we teruggegaan naar de oude 
school en hebben we allemaal een kerst-
wens geschreven met een kroontjespen 
en een potje inkt, zoals dit vroeger ging. 
We hebben een heel leuke dag gehad en 
veel geleerd over hoe de mensen vroeger 
het kerstfeest vierden”.

Oracio, Bram, Kyan en Asher

Winnaar gouden medaille Paralym-
pics bezoekt montessori Cascade
Daniel Abraham Gebru, gouden medaille-
winnaar bij het wielrennen op de Para-
lympics in Rio, bracht in oktober een 
bezoek aan de leerlingen van Montesso-
rischool Cascade. Met veel enthousiasme 
werd hij ontvangen. De leerlingen van 
de bovenbouw luisterden ademloos naar 
zijn verhaal. Hoe hij als vijftienjarige 
alleen naar Nederland kwam. Het lukte 
hem om de sport die hij al in Eritrea be-
oefende weer op te pakken. Zo kwam hij 
bij wielervereniging ‘De Flevorenners’ in 
Almere terecht. Na jaren van hard trainen 
kwam hij bij de paralympische selectie 
voor aangepast wielrennen en werd zijn 
doorzettingsvermogen beloond met een 
gouden medaille. Zijn boodschap naar de 
kinderen was duidelijk: kies een sport die 
je leuk vindt en geef nooit op! Natuurlijk 
was er na afloop tijd om samen op de foto 
te gaan en die prachtige gouden medaille 
even vast te houden. Een inspirerend be-
zoek dat niet snel vergeten zal worden.

De Zeeraket officieel geopend
De Zeeraket heeft haar eerste maanden 
achter de rug en er is veel gebeurd. De 
school is in augustus gestart met vijf leer-
lingen en had er in januari al achttien. 
Er staan nog tien leerlingen ingeschre-
ven die dit schooljaar zullen starten op 
De Zeeraket. Veel hoogtepunten zijn op te 
noemen: het officiële ‘The Leader in Me’ 
predicaat is een belangrijke, maar ook de 
eerste twee thema’s met de expert-lessen 
en uitstapjes waren een succes.

In januari is het KinderCentrumAlmere 
met het kinderdagverblijf De Zeeraket 
gestart. Een mooie en effectieve samen-
werking om de doorgaande lijn te stimu-
leren en te waarborgen.

Op 13 januari vond de officiële ope-
ning van De Zeeraket plaats. De leerlin-
gen van de opvang en school openden 
de middag met het schoollied, speciaal 
voor De Zeeraket geschreven door Floris 
Bekker, musicus uit Poortenaar. Tevens 
werd het nieuwe logo onthuld en er wa-
ren een goochelaar, grimeuse, springkus-
sen, poffertjes en winterbarbecue. Al met 
al een mooi moment om te genieten van 
De Zeeraket en haar leerlingen en ouders. 

De eerstvolgende open avond vindt 
plaats op donderdag 9 februari. n

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

van Flevoland. Na een spannende eind-
strijd op vliegveld Lelystad werden ze 
helaas tweede. Een plaats waar ze toch 
trots op kunnen zijn en die bevestigt dat 
het  cultuurprofiel goed is verankerd  in 
de school. Naast concertbezoeken, kunst-  
en muzieklessen is ook het koor een be-
langrijke pijler van het profiel. Bij de  
jaarlijkse kerstviering was er weer een 
belangrijke rol voor ze weggelegd. In een 
gezellige  ambiance brachten ze Neder-
landse en Engelstalige kerstliedjes ten ge-
hore. Wat door de aanwezige leerlingen 
en hun ouders zeer werd gewaardeerd.

Poort: vanaf 29 mei
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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

nieuw bij Groenhorst almere:
mbO food & lifestyle

Met ingang van schooljaar 2017-2018 biedt Groenhorst Almere 

een nieuwe mbo-opleiding: Food & Lifestyle. Hierbij komen 

alle aspecten van voeding van mensen aan de orde. Studenten 

worden opgeleid tot voedings experts die bedrijven en consu-

menten wegwijs maken in de voedingswereld. De opleiding zal 

gehuisvest zijn in de nieuwe mbo-vleugel in Almere Poort.

verhaal achter het voedseletiket 
De driejarige mbo-opleiding is voor stu-
denten die geïnteresseerd zijn in het ver-
haal achter het voedseletiket. Tijdens de 
opleiding worden de trends in de voe-
dingswereld bekeken en in hoeverre die 
het eetgedrag van de mens beïnvloeden. 
Ze krijgen veel basiskennis over waar 
voedsel vandaan komt en hoe het wordt 
geproduceerd, de manier waarop we het 
nuttigen, de verwerking van het voedsel 
door het lichaam en het effect van voe-
ding op de gezondheid. Hierbij vormt het 
leren geven van voorlichting en advies 
de rode draad. 

Praktijkervaring 
De opleiding is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met foodgerelateerde be-
drijven. Gedurende de opleiding doen 
studenten regelmatig praktijkervaring op 
bij foodgerelateerde bedrijven uit Am-
sterdam en Flevoland. Op deze manier 
sluit de opleiding aan op de wensen van 
het bedrijfsleven. Op school is een ‘Food-
lab Innovation Lab’ waar voedsel bereid 
en onderzocht kan worden. 

De toekomst 
Food & Lifestyle biedt deelnemers op ni-
veau 4 de kans om zich te ontwikkelen 
tot voedingsexpert. De opleiding is vol-
ledig gericht op toekomstig werk. Door 
de brede opleiding zijn er na het afron-
den van deze studie veel mogelijkheden. 
Vanuit het mbo kunnen de deelnemers 
doorstromen naar de hbo-opleidingen 
European Food Business en Biologie, 
voeding en gezondheid aan de Aeres Ho-
geschool in Almere.  

Groenhorst Almere n

Met deze nieuwe opleiding speelt mbo 
Groenhorst Almere in op de veranderen-
de arbeidsmarkt en de informatiebehoef-
te van bedrijven en consumenten. Stu-

denten vanuit het voortgezet onderwijs 
met een vmbo-gl of vmbo-tl diploma of 
een overgangsrapport havo 3 of 4 kun-
nen deelnemen. 

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
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Het arte College: 
een school in beweging!

Het Arte College is dé school met een kunst en cultuurprofiel in 

Almere. De school bestaat inmiddels al bijna acht jaar en geeft 

op een verfrissende en vernieuwende manier vorm aan het on-

derwijs. Dat gebeurt op leerpleinen, met veel aandacht voor 

kunst en cultuur. De ontwikkelingen staan nooit stil.

en de honorair consul van El Salvador.
Het was een geweldige belevenis en we 
mogen trots zijn op onze leerlingen. Wat 
hebben ze het geweldig gedaan! Aan het 
einde van de avond zijn de leerlingen 
uitvoerig toegesproken en bedankt door 
burgemeester Frank Weerwind en de ho-
norair consul van El Salvador, de heer 
Augustin Vasquez Gomez. Alle eer ging 
naar de leerlingen, en terecht; ze hebben 
de afgelopen weken keihard gewerkt. Ook 
voor ons was het prachtig om te zien en 
te horen dat ‘onze’ kinderen zo uitvoerig 
gecomplimenteerd en bedankt werden.

atheneum op het arte College
Een andere, en volgende nieuwe ontwik-
keling is de start van een apart Athene-
um op het Arte College. Leerlingen met 
een vwo-advies komen vanaf het school-
jaar 2017-2018 in de atheneumklas en 
krijgen een verbredend en verdiepend 
onderwijsprogramma aangeboden. Het 
onderwijs wordt op het atheneum vorm-
gegeven vanuit het concept: hoofd en 
denken. Naast het vwo-curriculum zul-
len we specifiek aandacht besteden aan 
onderzoek doen. Het ontwikkelen van de 
onderzoeksvaardigheden van leerlingen 
is voorwaarde om succesvol te zijn op 
universitair vervolgonderwijs.

Leerlingen met een havo-advies star-
ten vanaf volgend schooljaar in een 
havoklas. Voor de betere havo-leerlingen 
blijft de mogelijkheid bestaan om gedu-
rende het eerste leerjaar op te stromen 
naar het vwo. Het havo-onderwijs zal 
vormgegeven worden vanuit het con-
cept: hoofd en handelen. De nadruk van 
het programma komt, naast het havocur-
riculum, op het doen en ervaren te lig-
gen. Voor meer informatie kun je je rich-
ten tot de afdelingsleider havo-vwo, Erik 
Hoffman via e.hoffman@artecollege.nl. 

Arte College n

Grenzeloos dineren
In het vorige PoortNieuws berichtten we 
over het leerwerkbedrijf dat de school 
draait met de leerlingen van de vmbo ka-
derberoepsgerichte afdeling. Deze leerlin-
gen werken met rea lis tische opdrachten 
van interne en externe opdrachtgevers 
om op die manier zo goed mogelijk voor-
bereid te zijn op hun verdere opleiding op 
het mbo en in de maatschappij.

Voor de zomervakantie werd de school 
benaderd door Lions Club Almere voor 
een samenwerking. Als ‘serviceclub’ 
maakt Lions Almere deel uit van de we-
reldwijde associatie Lions International. 
Op vrijwillige basis ontplooien de leden 
initiatieven voor een betere samenle-
ving. Eén van die projecten was ‘Restau-
rant voor één dag’, dat op zaterdag 26 
november door Lions Club Almere ge-
organiseerd werd. Aan deze gebeurtenis 
waren diverse goede doelen gekoppeld. 
De leerlingen van het Arte College, en 
dan met name de leerlingen van klas 4A 
hebben vanuit het profiel ‘Dienstverle-
ning en Producten’ een zeer succesvolle 
bijdrage geleverd aan dit project. Daar-

naast hebben de leerlingen van Media, 
Vormgeving en ICT zorg gedragen voor 
het ontwerp van de toegangskaart, een 
bijdrage geleverd aan de totstandkoming 
van de website en waren zij verantwoor-
delijk voor het ontwerpen van de pos-
ters, de flyers en de naamlabels op de 
tafels. Ook is tijdens het event een leer-
ling ingezet als fotograaf.

De locatie was een bijzondere; het di-
ner vond plaats op de 28e verdieping 
van het WTC-gebouw. Onder de gasten 
bevonden zich de rector en conrector, 
maar ook de burgemeester van Almere 

School voor vwo, havo en vmbo

Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort

(036) 767 07 00

www.artecollege.nl

Leerlingen van het Arte College hebben op 26 november 2016 tijdens ‘Restaurant 
voor één dag’ op de 28e verdieping van het WTC een geweldige prestatie geleverd!



Yin Yoga gaat dieper

Na alle kerstdrukte, 
feestjes, familiebezoe-
ken en vrije dagen zit-
ten we nu toch echt in 
2017. Goede voorne-
mens? Of gewoon zo 
doorgaan?

Zen Company wil de wereld verbete-
ren in 2017. Vaak maak ik mee dat ik een 
zwaar geïrriteerd en ongeduldig per-
soon zie in het verkeer of in een wacht-
rij ergens. Mensen zijn te druk en hun 
geduld raakt snel op. Ik denk dan altijd: 
“Yoga!”. Met yoga train je niet alleen 
je lijf, je traint ook je brein. Je oordeelt 
minder over jezelf en anderen, je bent 
geduldiger, je luistert actiever zonder di-
rect te reageren, je ben meer in vrede en 
kunt beter dingen loslaten en gedachten 
voorbij laten gaan. 

Er zijn verschillende vormen van yoga 
en Zen Company heeft er een nieuwe 
vorm bij: Yin Yoga op maandagavond 
om kwart over zes. Ik ben vanuit de Po-
weryoga, Hatha Yoga, de opleiding Yin 
Yoga gaan volgen. Yin Yoga gaat eigen-
lijk nog een stukje dieper... naar de die-
pere lagen voor transformatie. Iets dat 
ik zeker heb ondervonden en ook graag 
wil over dragen. Je doet de poses met 
ontspannen spieren en je houdt de poses 
aan voor een langere periode.

Waar je bij de meeste sporten en ook 
bij yoga je spieren gebruikt, gaat het bij 
Yin Yoga om de dieper liggende spieren 
en de flexibiliteit van de gewrichten en 
het bindweefsel. Atleten beëindigen 
hun carrière veelal niet vanwege gebrek 
aan spieren, maar door problemen met 
hun gewrichten. Yin Yoga is dé manier 
om bindweefsel en gewrichten te her-
stellen en te versterken.

Ook hebben wij bij Zen Company een 
nieuwe kinder yogales voor grotere kin-
deren op woensdagmiddag. Het comple-
te rooster vind je op onze website.

Wegens succes van de yoga-nieuw-
jaars-actie bij Zen Company kondig ik bij 
deze aan dat we de actie met een maand 
verlengen. In februari betaal je slechts 
65 euro in plaats van 90 euro voor een 
10-rittenkaart, op te maken binnen twee 
maanden. Dit om je een handje te hel-
pen om een goed begin te maken in het 
nieuwe jaar. Namaste!

Amanda de Bruin, Zen Company n

www.zencompany.nl
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Rina Visser heeft in Homerus-

kwartier een praktijk aan huis 

voor massage. Sinds kort biedt 

zij daarnaast ook hirudothe-

rapie, met medische bloed-

zuigers. Deze spuiten bij het 

zuigen stof jes met een genees-

krachtige werking in de huid. 

rina visser boekt goede resultaten 
met bloedzuigertherapie

Al duizenden jaren geleden was de be-
handeling met medische bloedzuigers een 
onderdeel van de geneeskunde. Vroeger 
werd de werking toegeschreven aan het 
opzuigen van het bloed. Tegenwoordig 
weten we dat de stofjes, die de bloedzui-
gers tussen het zuigen door in de huid 
spuiten, verantwoordelijk zijn voor de 
geneeskrachtige werking. Die stofjes zijn 
onder meer  bloedverdunnend, pijnstil-
lend, bloedvat-verwijdend en ontste-
kingsremmend. Verschillende werkzame 
stoffen worden als geneesmiddel ook ge-
bruikt in de reguliere geneeskunde. 

Er bestaan zo’n 400 soorten bloed-
zui gers, maar voor geneeskundige doel-
einden worden er slechts drie gebruikt. 
Rina: “Ik gebruik de Hirudo Verbana. Ik 
koop die uit een kweekvijver in Duits-
land. Op die manier zijn we verzekerd 
van gezonde, actieve bloedzuigers.  De 
bloedzuiger is in Duitsland een officieel 
geregistreerd geneesmiddel en staat daar 
onder toezicht van de inspectie van de 
volksgezondheid. 

De behandeling zelf is vrijwel pijnloos. 
De zuigbeet wordt  enkele minuten ge-
voeld als licht brandend of stekend. De 
bloedzuiger laat vanzelf los wanneer 
deze zich heeft volgezogen. Dit is meest-
al na zo’n 20 minuten tot een uur. Het 

wondje blijft daarna nog een tijdje licht 
nabloeden, maximaal 24 uur. Dit is ook 
een belangrijk onderdeel van het proces 
van de behandeling. 

Het aantal behandelingen dat nodig is, 
is afhankelijk van de klacht en het her-
stelvermogen. Soms zijn één à twee be-
handelingen al genoeg. Meestal zijn rond 
de vijf behandelingen voldoende. Bij het 
begin van de behandelserie probeer ik zo 
goed mogelijk aan te geven hoeveel be-
handelingen ik denk dat er nodig zijn”. 

Je kunt terecht voor alle situaties waar-
bij het verbeteren van de bloedcirculatie 
een rol speelt – bij pijn, bij ontstekingen 
en  gewrichtsklachten. Het kan ook in-
gezet worden om littekens te verzachten, 
en bij algemene gezondheidklachten, zo-
als een lage weerstand en weinig energie. 

Rina heeft in haar praktijk al meerdere 
successen behaald. “Een jonge vrouw 
met tenniselleboogklachten bleef pijn 
houden ondanks fysiotherapie. Direct 
na de behandeling met vier bloedzuigers 
gaf zij aan veel minder pijn te voelen. De 
vervolgafspraak heeft ze afgezegd omdat 
ze geen klachten meer had.  

Een man van zestig had pijn in zijn 
pols na een operatie. De arts gaf aan 
dat hij daar niets aan kon veranderen. 
Na verschillende sessies kan hij zijn pols 
weer bijna normaal belasten. 

Een vrouw van middelbare leeftijd had 
oedeemklachten in haar voet als com-
plicatie van een spataderbehandeling. 
Dagelijks moest ze een elastische kous  
dragen om de zwelling tegen te gaan. Na 
één behandeling was de zwelling sterk 
verminderd en de kous wordt nu alleen 
nog gedragen bij lang staan of bijvoor-
beeld in het vliegtuig. 

Ik heb zelfs een paard met een spier-
ontsteking behandeld. Het resultaat was 
heel goed!” n
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Tandzorg Almere Poort werkt samen met Excent Tandtechniek 

in Gezondheidscentrum Vizier. Dat heeft voor jou grote voorde-

len. Bij Excent houden de tandtechnici zich dagelijks bezig met 

het maken van de meest natuurgetrouwe tandtechnische werk-

stukken. Dit omvat meer dan het maken van een kroon, brug of 

prothese. Het comfort van de patiënt staat hoog op de agenda. 

tandzorg almere Poort 

en Excent tandtechniek 

samen onder één dak

Samenwerking in jouw voordeel
Excent biedt, samen met Tandzorg 
Almere Poort, de KPT-service in gezond-
heidscentrum Vizier. Een KPT’er is een 
‘Klinisch Prothese Technicus’, een tand-
technieker die bij jou een prothese mag 
aanmeten. Mocht je een prothese nodig 
hebben, dan is deze KPT’er voor je aan-
wezig bij Tandzorg Almere Poort. Zo hoef 
je niet naar een andere locatie voor een 
goedpassend, mooi en functioneel gebit.

De Excent technieker meet je prothese 
aan bij Tandzorg Almere Poort. Je hebt 
van de tandarts gehoord dat je een pro-
these nodig hebt. De tandarts bekijkt sa-
men met jou en de tandtechnieker wel-
ke kleur en vorm het best bij jou en je 
wensen passen. De tandtechnieker gaat 
de prothese maken en de tandarts zal 
vervolgens de prothese bij je plaatsen. 
En mocht de prothese na een tijdje niet 
helemaal goed meer passen of er is een 
reparatie nodig, dan is dat eenvoudig 

en snel op te lossen bij je in de buurt. 
Juist daarom is het voor jou als patiënt 
zo prettig dat een technieker van Excent 
Tandtechniek op locatie bij Tandzorg 
Almere Poort aanwezig is.

Een digitale prothese
Waar protheses vroeger met de hand 
werden gemaakt, gebeurt dit tegenwoor-
dig vaak digitaal. De prothese wordt op 
de computer ontworpen, zo kunnen de 
tanden digitaal verschoven worden in de 
gewenste stand. Het digitale bestand van 
de prothese wordt vervolgens naar één 
van de digitale laboratoria van Excent 
gestuurd, waar de prothese met 3D-print 
techniek wordt gemaakt. De nieuwste 
technieken worden toegepast, waardoor 
de prothese niet alleen nog beter past en 
sneller klaar is, het bestand van de pro-
these wordt ook digitaal bewaard. Mocht 
je prothese zoek raken, dan ligt een nieu-
we prothese dankzij die opslag binnen 24 
uur voor je klaar!

En nog meer
Excent Tandtechniek is inno-
vatief en continu bezig nieuwe, 
digitale technieken toe te pas-
sen. Daarnaast biedt Excent je 
keuze door het unieke 3-lijnen 
concept, bestaande uit een excel-
lent-, classic-, en selectlijn. Binnen 
deze 3-lijnen is er voor iedere indicatie 
een tandtechnische oplossing en  binnen 
ieder budget. En wat dacht je van een 
digitale prothese waarbij je slechts twee 
keer in de stoel zit? Kortom; bij Excent 
Tandtechniek kun je terecht voor een 
mooie, goedpassende, digitale tandtech-
nische restauratie.

Tandzorg Op Maat Almere Poort n  

Meer informatie? 

Excent Tandtechniek
0800 330 00 00
info@excent.eu

Tandzorg Almere Poort
036 539 78 80
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lekker en vers brood 
haal je bij De bakfiets
europalaan 808
Gelukkig! Er is er weer een bakkerij in 
de Europalaan. Bakkerij De Bakfiets 
opende in oktober haar deuren. De geur 
van vers brood lokt je de winkel binnen. 
De verleiding is groot als je de heerlijke 
croissantjes en rustieke broden ziet lig-
gen. Buurtgenoten mochten het brood al 
proeven voor de opening. Bakker Peter 
Evers hing aan elke deurknop een zakje 
met een wit bolletje, bruin bolletje en 
een krentenbol. Peter: “Ik heb daar heel 
veel positieve reacties op gekregen”. De 
Bakfiets biedt een grote variëteit aan 
broden. Daarnaast is er gebak te koop 
en zijn er koekjes en andere lekkernijen 
te verkrijgen. Ook kun je er verjaardags-
taarten bestellen. “Wij werken met een 
‘clean label’”, vertelt Peter. “Dat betekent 
dat we alleen natuurlijke ingrediënten 
gebruiken. Er zitten geen E-nummers en 
geen lactose in het brood en gebak. De 
kleurstoffen zijn op waterbasis, we ge-
bruiken verse slagroom en er wordt geen 
gelatine gebruikt”. Favoriet in Poort is 
het volkorenbrood met pompoenpitten. 
Dat is iedere dag als eerste uitverkocht.
   

Haar verlengen of ‘steilen’ 
doe je bij Port of Hair
Abel Tasmanstraat 97
Sinds 1 oktober is Port of Hair geves-
tigd aan de Abel Tasmanstraat. Rachelle 
is de eigenaresse van deze nieuwe hair 
& beauty studio. Van jongs af aan was 
ze al bezig met haarverzorging. “Ik ben 
altijd al gek op haar geweest. Als kind 
speelde ik altijd hairdresser en familie en 
vrienden waren mijn klanten”. Na enige 
tijd besloot Rachelle dat het tijd was om 
een hairstudio te starten. Rachelle is van 
alle markten thuis: “Ik knip, steil en ver-
leng zowel Afro hair als Europees haar. 
Ook kun je bij mij je wenkbrauwen laten 
epileren als ‘touch up’”. Rachelle’s spe-
cialiteit is haarverlenging en het tip top 
in model brengen, dat vindt ze ook het 
leukst om te doen. “Het effect van ver-
lengen of  steilen is zo bijzonder mooi, 
daar word ik altijd weer blij van!”

Rachelle vindt het belangrijk om alle 
aandacht te hebben voor haar klanten. 
Daarom werkt ze het liefst op afspraak  
– telefonisch of via www.treatwell.nl. 
Klanten weten haar al goed te vinden 
en ze hoopt nog meer nieuwe klanten te 
verwelkomen in haar studio.
 

N I e U W  I N  P O O R T

Oud materiaal krijgt nieuw leven 
bij Golden Girls Creative Studio
Denemarkenstraat 78
Op 29 oktober opende het creatieve duo 
de Golden Girls de deuren van haar Crea-
tive Studio in Almere Poort. In deze stu-
dio kun je onder begeleiding van Kitty 
Maul en Loes Smit je creatieve hart op-
halen. “De focus ligt daarbij vooral op 
het recyclen van oude materialen”, zegt 
Kitty. “Van een kapot stuk speelgoed 
maak je een boekensteun. Van een oude 
trui maak je een ‘beenie’. Alles kan”.

In 2017 zullen er in de Creative Stu-
dio van Golden Girls geregeld workshops 
gegeven gaan worden. Dit varieert van 
oude meubels en woonaccessoires resty-
len met krijtverf tot het maken van een 
kussen van een oude spijkerbroek. 

Eens per maand kun je terecht in de 
Creative Concept Store om gerecyclede 
producten te kopen zoals bijvoorbeeld 
zelfgemaakte meubels, sieraden, skulls, 
maar ook vintage kleding. Tijdens deze 
Creative Concept Store kun je, onder 
begeleiding van de Golden Girls, oude 
spullen in een ander jasje steken.

Meer informatie vind je op de face-
bookpagina goldengirlscreativestudio. 

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!
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jeniffersbloemen verzorgt 
bloemabonnementen

Jeniffersbloemen is al ruim 

vijf jaar een begrip in Almere 

Poort. Jeniffer maakt prachtige 

boeketten van hoge kwaliteit, 

waar je zeker twee weken ple-

zier van kunt hebben. Weinig 

Poortenaren weten echter dat 

je bij Jeniffer ook een bloem-

abonnement kunt nemen.

Een bloemabonnement, wat is dat?
Jeniffer: “Als je een bloemabonnement 
afsluit, komen wij elke week, elke twee 
weken, elke maand – net wat je wilt – een 
boeket bloemen bij je thuis bezorgen voor 
een afgesproken prijs.”

Wat voor boeket krijg je bezorgd?
Jeniffer: “Dat mag je zelf kiezen. Het kan 
een klassiek boeket zijn, een modern boe-
ket of bijvoorbeeld een veldboeket. Tel-
kens als we het boeket bezorgen, kun je 
aangeven wat voor boeket je de volgende 
keer wilt ontvangen. Wil je alleen tulpen? 
Dat kan. Of alleen paarse bloemen? Dat 
kan ook. We maken het boeket op maat 
voor jou!”

Wat kost een bloemabonnement?
Jeniffer: “Ook dat bepaal je zelf. Je hebt 
al een abonnement vanaf tien euro per 
boeket. In Almere Poort bezorgen we het 
gratis op maandag- of vrijdagavond.”

Hoe werkt het abonnement?
Jeniffer: “Je komt naar de winkel om de 
eerste afspraak te maken en het abonne-
ment af te sluiten. Vervolgens bezorgen 

wij de eerstvolgende maandag- of vrij-
dagavond je boeket. Het boeket zit in een 
leenvaas. Die lever je weer in als het vol-
gende boeket wordt bezorgd. Wij maken 
de vaas voor je schoon. Supermakkelijk 
dus en je hebt altijd mooie, verse bloemen 
in huis”.

Henny is een blije klant: “Het zijn altijd 
leuke boeketten, elke week weer een ver-
rassing wat er komt!”

redactie n
www.jeniffersbloemen.nl
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Bloemen worden per bakfiets bezorgd
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Huisartsen praktijk Homerus
realiseerde droompraktijk

Huisartsen Wendy van den Broeck en Jørgen Harthoorn zijn er 

al veel maanden mee bezig en nu is hun droompraktijk einde-

lijk opgeleverd. Vlak voor Kerst verhuisde de praktijk, die al 

enige tijd uit haar jasje was gegroeid. Ook fysiotherapeuten 

van Art Fysio, de gz-psychologen van Hoofdpersoon en diëtiste 

van Personal Body Center huizen in het pand aan de Trojestraat.

Wendy en Jørgen zijn heel blij met hun 
nieuwe locatie. Jørgen: “Het is heerlijk 
dat we voldoende ruimte hebben voor 
alle zorg die we willen verlenen. Omdat 
we zelf een architect in de arm hebben 
genomen, hebben we over alle aspecten 
kunnen meedenken en konden we precies 
aangeven wat we nodig hebben. Het was 
een hoop werk, maar het resultaat is het 
meer dan waard: een toekomstbestendige 
praktijk”. Wendy is het roerend met Jør-
gen eens. “Het is echt onze droomprak-
tijk, met de sfeer die wij voor ogen heb-
ben, en een mooie wachtruimte voor onze 
patiënten. Het is een enorm pluspunt dat 

we nauw kunnen samenwerken met an-
dere zorgdisciplines onder hetzelfde dak”. 

Connectie
Renée Kooijman en Annelies Ter Woord 
van Art Fysio werken vanuit de fysiothe-
rapiepraktijk aan de Odinstraat al langer 
samen met Wendy en Jørgen en hebben 
nu ook een ruimte in Huisartsenpraktijk 
Homerus. Zij geven beide psychosoma-
tische fysiotherapie, Annelies doet de 
master psychosomatische fysiotherapie 
en Renée is haptotherapeut in opleiding. 
“De connectie tussen lichaam en geest is 
daarbij het uitgangspunt”, vertelt Renée. 
“Als fysiotherapeut merkte ik dat mensen 
met dezelfde klachten toch heel verschil-
lend op de behandelmethoden reageer-
den. Door een haptonomische basis is er 
meer oog voor de mens achter de klacht. 

Door stil te staan bij de signalen die het 
lichaam aangeeft, leer je mensen te voe-
len. Je geeft mensen het vertrouwen dat 
hun lijf meer kan dan ze vaak denken”.

Hoofdpersoon
De drie gz-psychologen van Hoofdper-
soon Psychologie hadden hun plan voor 
een eigen praktijk al klaarliggen. Onno 
van der Schoot, Jorieke Wolterink en Es-
ther Jansen waren hiervoor collega’s bij 
een landelijke organisatie waar zij brede 
ervaring in behandeling en bedrijfsvoe-
ring hebben opgedaan. De ruimte die 
beschikbaar kwam bij Wendy en Jørgen 
kwam als geroepen. Jorieke leerde Wendy 
en Jørgen bij toeval kennen toen zij als 
vervangend arts optraden bij een ernstig 
ziek familielid. “Hun werkwijze sloot zó 
aan bij hoe ik ook wilde werken. Toen ik 
afgelopen oktober hoorde dat ze nauwer 
wilden samenwerken met ander discipli-
nes hebben wij snel de knoop doorgehakt”.

Hoofdpersoon begeleidt mensen met 
uiteenlopende psychische klachten in de 
Basis GGZ. Daarbij staat een persoonlijke 
aanpak centraal en is de cliënt de hoofd-
persoon. Naast behandeling zijn Onno, 
Jorieke en Esther ook actief in coaching 
en het geven van trainingen en work-
shops binnen bedrijven. Bijzonder is dat 
de drie gz-psychologen allemaal opge-
leid zijn tot EMDR-therapeut, waarmee 
zij angsten en trauma’s effectief kun-
nen behandelen. Jorieke is ook ‘running 
therapeut’. “Ik adviseer mensen vaak om 
meer te gaan bewegen, maar ik merk dat 
de drempel om dat daadwerkelijk te gaan 
doen vaak hoog is. Ik wil dan gewoon 
met ze mee kunnen gaan, om ze zo te 
helpen die drempel over te komen”.
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Jørgen Harthoorn, Remko Bijlsma (Art Fysio), Onno van der Schoot, Renée Kooijman, 
Megan de Reus, Wendy van den Broeck, Esther Jansen, Jorieke Wolterink
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vishnu- en Shivaplantsoen

We hebben in Poort het Vishnu- en het 
Shivaplantsoen en als je niet oplet ben 
je al van het ene in het andere gelopen. 
Ik ben altijd jaloers op Vishnoe (de Ne-
derlandse spelling) geweest, nog vóór ik 
wist dat ie zo heet, vanwege al die armen 
van hem. Als katholiek jongetje kende ik 
engelen, alhoewel ik me nooit echt heb 
ingebeeld dat ik ook vleugels aan mijn 
schouderbladen zou hebben. Maar meer 
armen! Wat je dan allemaal tegelijk zou 
kunnen doen!

Een tijd dacht ik dat die veelarmige 
figuur Shiva was, en in sommige versies 
van de Indiase mythologie zijn Shiva en 
Vishnu ook dezelfde! In weer andere 
versies vormen ze samen met Brahma 
de goddelijke drieëenheid. Je ziet Shiva 
ook wel met meer dan één paar armen, 
maar meestal is het Vishnoe. Op één af-
beelding heeft Vishnoe een hele waaier 
armen, net een pauw met zijn staart wijd.

Vishnoe heeft wel tien verschijnings-
vormen: avatars, die hebben ze ook al 
lang geleden in India uitgevonden. Boed-
dha is vast de bekendste avatar van Vish-
noe. Krishna, wiens verhaal (onbevlekt 
geboren, stiefvader timmerman, verricht-
te wonderen) erg lijkt op dat van Jezus, 
is één van Vishnoes andere avatars. De 
hindoes wachten nog op Kalki: de tiende, 
laatste avatar van Vishnoe, die alle demo-
nen zal wegvagen.

Vishnoes rijdier is Garoeda, die weer 
half mens en half adelaar is – met die 
prachtige uitslaande vleugels… de In-
donesische luchtvaartmaatschappij heet 
niet voor niets Garuda. Als Vishnoe moe 
is rust ie uit op de slang Shesha.

Hoewel Lakshmi, de vrouw van Vish-
noe, in de mythologie een belangrijke 
rol speelt, moet zij het in Poort zonder 
straat stellen. Lakshmi is de Venus van de 
hindoes, de godin van licht en rijkdom, 
geluk, liefde en vruchtbaarheid; ze is ook 
uit de oceaan geboren en ze staat op een 
lotusblad (Venus op een schelp). Bij het 
vrolijke Diwalifeest, eind oktober, begin 
november, branden de hindoes kaarsjes 
voor Lakshmi. Als je dan (met een Garu-
datoestel) boven Bali vliegt kun je de vele 
plaatsen zien waar dat gebeurt. In Suri-
name is Diwali een nationale feestdag.

Shiva is echt knap: zittend of dan-
send vertoont hij vrouwelijke trekken, 
wat symbool staat voor het verenigen 
van tegenstellingen. Shiva is de god van 
het welzijn. Maar hij is ook de vernieti-
ger, en hij is zijn vrouw Parvati – van de 
straat naar de plantsoenen toe – om de 
haverklap ontrouw. Hij is alziend, op zijn 
voorhoofd heeft hij een derde oog waar-
mee hij vuur kan spuwen. Uit zijn hoofd 
– op sommige afbeeldingen heeft hij er 
vijf, persoonlijk heb ik aan eentje wel 
genoeg! – ontspringt de Ganges. Shiva 
verenigt ook leven en dood; je ziet hem 
meestal naakt, al dan niet met een kuise 
lendendoek om, en soms met as inge-
wreven; zijn mannelijke volgelingen lo-
pen er in India ook zo bij, met hun lange 
haarvlechten en warrige baarden, en hun 
drietanden in de hand. Die hebben we 
hier nog nooit gezien.

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
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balans
Ook Megan de Reus van Personal Body 
Center vindt beweging belangrijk. Zij 
is personal trainer, en daarnaast als di-
etist al enige tijd bij Huisartsenpraktijk 
Homerus werkzaam. “Vroeger kampte ik 
met voedselallergieën en tegenwoordig 
vormen deze een steeds groter probleem 
in de maatschappij. Daarom ben ik altijd 
erg geïnteresseerd geweest in voeding en 
als personal trainer wilde ik graag weten 
hoe ik mensen beter zou kunnen begelei-
den bij hun sportdoelen. Voeding speelt 
daarbij een belangrijke rol. Vaak hebben 
we te weinig oog voor wat voeding met 
ons doet en hoe belangrijk het is om ge-
zond te eten, maar ook te genieten van 
eten. Ik kan helpen om daar balans in 
aan te brengen. Dat zorgt voor een ge-
zonder lichaam én een gezondere geest”.  

mens
De samenwerking is nog pril, maar wordt 
nu al als heel positief ervaren. “Het is heel 
fijn om als huisarts te kunnen doorverwij-
zen naar iemand die je kent”, zegt Wendy, 
“iemand in wie je vertrouwen hebt en ook 
iemand die bij de patiënt past”. “Ik vind 
het prettig dat ik bij een collega binnen 
kan lopen om bijvoorbeeld wat meer ach-
tergrondinformatie te krijgen”, zegt Es-
ther. “Uiteraard alleen als de patiënt daar 
toestemming voor geeft”. En wat hen al-
len bindt? Jørgen “Hoe we met mensen 
omgaan is de grote gemene deler. We zijn 
niet een groot zorgcentrum. We hebben 
allemaal onze eigen identiteit”. Wendy: 
“Maar we hebben een gezamenlijk doel: 
de mens. We kijken altijd naar de mens 
als geheel. En beweging is goed voor li-
chaam en geest, daar zijn we het ook al-
lemaal wel over eens”. 

  redactie n

Trojestraat 60, 1363 VL Almere Poort:

Huisartsenpraktijk Homerus
036 539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl
info@huisartsenpraktijk-homerus.nl

Art Fysio 
036 536 90 67
www.artfysio.nl | info@artfysio.nl

Hoofdpersoon Psychologie
036 760 20 50
www.hoofdpersoon.nl
info@hoofdpersoon.nl

Personal Body Center
Diëtist – Megan de Reus
06 484 755 69
www.personalbodycenter.nl
megandereus@personalbodycenter.nl
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Connected2Care: een nieuw 
bedrijf in de thuiszorg 

Tania Berenstein-Cameron en Wilma Schuurman kennen elkaar 

via de Schone Poort, de rijdende kerk in Almere Poort. Samen met 

Ansjeline Berenstein, die zich aan het oriënteren is in het bedrijf, 

proberen ze Connected2Care als thuiszorgaanbieder op de kaart 

te zetten. Vanuit de Katernstraat kunnen ze Poort goed bedienen.

Tania werkte eerder in de thuiszorgbran-
che. “Ik was de enige vrouw tussen de 
mannen. Nu ben ik eigen baas en heb 
ik er een vrouwenbedrijf van gemaakt. 
We komen wel alle drie uit een andere 
hoek en hebben verschillende inzichten, 
maar we proberen op één lijn uit te ko-
men. We hebben heel wat brainstorm-

sessies gehad. Er moest een businessplan 
opgesteld worden, een kantoorruimte in-
gericht, personeel worden aangenomen. 
Daarnaast wilden we ook met zorg een 
naam uitkiezen, een logo ontwerpen en 
een website maken. Onze naam, Con-
nected2Care, geeft weer waar wij voor 
staan. Mensen leven niet ieder voor zich, 

alleen, maar zijn verbonden met elkaar 
en zorgen voor elkaar. Connected2Care 
verbindt zich met de cliënt en met de 
mensen er omheen, zowel professionals 
als mantelzorgers, om zo optimale zorg 
te verlenen. Al deze mensen, de cliënt en 
zijn netwerk, zijn de puzzelstukjes die 
samen de puzzel vormen. De puzzelstuk-
jes vallen in elkaar. Deze zie je terug in 
ons logo”.

Ansjeline komt uit de financiële hoek. 
“Ik heb bij ABN AMRO gewerkt, maar 
ook in de bejaardenzorg. Mijn kennis 
kan ik uitstekend inzetten in ons bedrijf. 
We vullen elkaar goed aan”.

Wilma studeerde biologie en werkte 
als milieu-deskundige, tot zij haar oudste 
zoon kreeg en ervoor koos om thuisblijf-
moeder te zijn. “Inmiddels zijn mijn zoons 
bijna volwassen en ik wilde graag weer 
aan de slag. Ik prijs mezelf gelukkig dat 
ik deel uit maak van dit team. We hebben 
elkaar echt gevonden! Ik steek vooral veel 
werk in het samenstellen van het zorgsy-
steem-handboek van ons bedrijf. Hierbij 
komt mijn ervaring goed van pas”.

Connected2Care werkt met vaste me-
dewerkers en freelancers. Tania: “Wij se-
lecteren ons personeel op motivatie. Ie-
mand moet graag mensen willen helpen 
en graag in de zorg willen werken. Zo 
iemand doet het werk met plezier en dat 
is prettig voor iedereen”.

Hun werkgebied is op dit moment Al-
mere, Amsterdam en ’t Gooi. Zelf wonen 
ze in Almere Poort en Wilma vatte het 
idee op om via PoortNieuws bekend te 
maken wie ze zijn en wat ze doen. 

Connected2Care biedt verschillende 
soorten thuiszorg. Tania: “We bieden 
een helpende hand aan wie het niet meer 
lukt om zichzelf te verzorgen. Als er me-
dische zorg nodig is, komt de verpleeg-
kundige. Daarnaast kunnen we huishou-
delijke hulp leveren. Maar ook kunnen 
we iemand begeleiden die moeite heeft 
om alles te overzien en de regie in eigen 
handen te houden”. 

Ansjeline: “Veelal betaalt de gemeente 
of de zorgverzekeraar de kosten van de 
zorg, met een eigen bijdrage van de cli-
ent. Heeft de cliënt een persoonsgebon-
den budget, dan betaalt hij de zorg zelf. 
Sommige cliënten betalen helemaal zelf 
en krijgen dus particuliere zorg”.

PoortNieuws wenst dit vrolijke, gepas-
sioneerde team nog heel veel passende 
puzzelstukjes toe!

 redactie nAnsjeline Berenstein, Tania Berenstein-Cameron en Wilma Schuurman
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aanwinst Poort: regionaal training 
Centrum jeugdzeilen flevoland

team Wingwalkers van roparun:
sportief en met een goed gevoel

Na een vliegende start heb-

ben Regatta Center en Jeugd-

zeilvereniging Muiderzand de 

status van Regionaal Training 

Centrum (RTC) voor de pro-

vincie Flevoland aangevraagd. 

Samen gaan ze de Jeugdtalent-

ontwikkeling in de zeilsport op 

de kaart zetten.

De Roparun is een estafette 

hardloop evenement voor een 

goed doel dat jaarlijks in het 

Pinksterweekend wordt ge-

houden. Drie Poortenaren zijn 

actief als sporters en organisa-

toren in één van de teams: de 

Wingwalkers.

Met een RTC-status kunnen circa twintig 
talentvolle zeilers uit de provincie Flevo-
land en tien tot twintig  uit de omliggen-
de provincies zich verder ontwikkelen 
en voorbereiden op de (inter)nationale 
jeugdzeilsport. Andere zeilverenigingen 
krijgen, indien gewenst, vanuit Muider-
zand ondersteuning bij het vormgeven 
van trainingen en de begeleiding naar 
landelijke en internationale wedstrijden.

“Topzeiler worden begint met een goe-
de basis. Goede faciliteiten en vaarwater, 

Stichting Wingwalkers bestond oor-
spronkelijk uit medewerkers uit de lucht-
vaartbranche. In 2017 nemen zij voor de 
elfde keer deel aan de Roparun. Van de 
81 teams die vorig jaar vanuit Hamburg 

leuke, fanatieke teamgenoten en kennis 
om je naar een hoger niveau te brengen! 
In Muiderzand zetten wij ons in om am-
bitieuze zeilers goed op te leiden in een 
topsport-omgeving. Hierbij worden de 
leermiddelen van SportVid gebruikt om 
de kennis en vaardigheden van de zeilers 
en trainers te verhogen. We kijken uit 
naar deze unieke samenwerking met een 
fantastische groep enthousiaste men-
sen!”, aldus Roelof Bouwmeester.

Roelof Bouwmeester was de coach en 
trainingspartner van Marit Bouwmeester 
(gouden zeilmedaille Olympische Spelen 
2016). Samen met Sietse-Jan Sietzema is 
hij door Jeugdzeilvereniging Muiderzand 
als talentcoach aangetrokken. 

Jeugdzeilvereniging Muiderzand en 
Regatta Center Muiderzand zijn sinds 
maart 2015 actief op Marina Muider-
zand. Net gestart in Almere en al veel 
bereikt samen met veel partners en vele 
vrijwilligers. Zo zijn er al Combi-Rand-
meren wedstrijden georganiseerd voor 
jonge zeilers uit heel Flevoland. Ook de 
Q-cup finale met laagdrempelige wed-
strijden voor kinderen uit de zeilscholen 

zijn vertrokken, kwam dit team, na on-
geveer 45 uur lopen, als eerste over de 
finish in Rotterdam (580 km) en wist zich 
uiteindelijk als vijfde te plaatsen in het 
algemeen klassement. 

Danny van Ieperen heeft in totaal zo’n 
65 kilometer hardgelopen (meer dan 
anderhalve marathon!), Lieke Poorten 
fietste 290 kilometer met de lopers mee 
en Guido Poorten reed 400 kilometer en 
hielp daarnaast bij het opbouwen en af-
breken van het basiskamp. 

Naast deze sportieve prestatie moet er 
ook een inspanning geleverd worden om 
geld op te halen voor het doel. Dit doen 
de Wingwalkers door verschillende acties 
op te zetten en door Roparun-loten te 
verkopen. In 2016 haalden zij 7600 Euro 

werd hier georganiseerd. Daarnaast zijn 
wedstrijden gehouden voor Splash zei-
lers; de SKON Sailing Tour. 

‘Het jeugdzeilen in Flevoland en in 
Nederland bevorderen’ is het doel van 
Jeugdzeilvereniging Muiderzand en Re-
gatta Center Muiderzand. Bij Zeilschool 
Muiderzand kunnen kinderen van 7 tot 
15 jaar starten met zeilen. De zeilschool 
is één van de activiteiten van Regatta 
Center Muiderzand. Kinderen leren hier 
in korte tijd goed zeilen. Ze volgen CWO 
cursussen en de Basistraining Wedstrijd-
zeilen van het Nationaal Platform Jeugd-
wedstrijdzeilen. Hebben zij deze certifi-
caten gehaald, dan kunnen ze verder met 
hun zeilopleiding in teamverband bij 
Jeugdzeilvereniging Muiderzand. n

www.regattacentermuiderzand.nl 

op. Roparun wordt ook wel een avontuur 
voor het leven genoemd. Het Roparun 
motto is: ‘Leven toevoegen aan de da-
gen, waar vaak geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het leven’.

Help jij de Wingwalkers om andere 
mensen te helpen?  n

www.wingwalkers.nl 
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Dat Almere Poort wel van een feestje in het Cascadepark houdt, 

dat hebben we geweten! Tot diep in de herfst werd er gefeest, 

gegriezeld, gesnoept, gesport, getuinierd en natuurlijk gespeeld. 

Het Cascadepark is zo groot, dat degene die juist voor zijn rust 

het park opzoekt, dit ongestoord kan doen. Behalve met Pink-

steren, want dan kun je zomaar ineens tweehonderd schapen te-

genkomen. Kom dan ook gezellig slapen bij de schapen!

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

Halloween slaan we in Poort nooit over! 
In de herfstvakantie, op vrijdag 21 okto-
ber, vond de eerste editie van een nieuw 
concept van het halloweenfeest in het 
Cascadepark plaats. ’s Middags was het 
tijd voor sport en spel onder leiding van 
de buurtsportcoach Poort. Aansluitend 
was er een workshop pompoensnijden.  
Menigeen wou wel leren hoe je met be-
houd van je vingers zo’n mooie pompoen-
lantaarn maakt. Deze activiteiten waren al 
helemaal in halloweensferen, maar toen 
de schemer inviel, werden de geesten en 
zombies pas echt wakker! Hier hadden 
ze zich het hele jaar al op verheugd. Wie 

Wat vier jaar geleden begon als een klein 
initiatief van een paar maffe buurvrou-
wen, is nu een jaarlijks terugkerende tra-
ditie voor de kinderen uit Almere Poort. 
De optocht op 11 november met fakkels 
en lampionnen was dit keer weer een ge-
zellige boel en Sint Maarten kwam zelfs 
te paard! Hij vertelde zijn indrukwek-
kende verhaal aan een grote groep aan-
dachtige kinderen, die daarna getrakteerd 
werden op warme chocolademelk en een 
broodje konden roosteren boven het vuur. 
Ze zouden bijna vergeten om nog met 
hun lampions langs de deuren te gaan en 
liedjes te zingen voor snoep. n

durfde, kon de angstaanjagende spook-
tent in wandelen. Het wispelturige weer 
maakte het helemaal huiveringwekkend, 
al weerhield dit ruim honderd dappere 
bezoekers er niet van om te komen. Je 
kon je warmen bij een grote vuurschaal, 
waar onze vrolijke ehbo’er pal naast stond 
om de veiligheid te waarborgen. De grote 
pan warme, verse pompoensoep kwam als 
geroepen en er waren suikerspinnen in 
wel drie schrikbarende kleuren. De optre-
dens van verschillende dansgroepen van 
United Dance Almere maakten het feest 
helemaal compleet. Wat had iedereen zich 
uitgedost! Zowel de organisatoren, spoken 
en dansers alsook veel bezoekers hadden 
zich compleet uitgeleefd op kostuums. Het 
was echt een superfeest, voor jong, oud 
en geest. Zullen we het dit jaar kunnen 
evenaren of overtreffen?  n

 Halloween Day & 

night: nieuwe setting, 

ouderwets griezelig

 Sint maarten bezocht 

te paard de lampionnen 

optocht door het park
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11 maart 2017
NL Doet
We gaan aan de slag op verschil-
lende plaatsen in het park. Nuttig 
en uiteraard ook gezellig.

16 maart 2017
Praktijkwerkdag Groenhorst
Leerlingen van Groenhorst Almere 
gaan het park aanpakken, van 
boomtuintjes aanleggen tot het 
aanplanten van een frambozenberg.

18 maart 2017
Novo Mundo: open dag Scouts
Een open dag in het Cascadepark 
voor de Scouts (11-15 jaar).

22 maart 2017
Boomfeestdag
Kom bomen knuffelen en voeren.

25 maart 2017
Ons Cascadepark Schoon
Wie helpt er mee met het verzame-
len van zwerfafval in het park?

16 april 2017
Paaseieren zoeken
Hopen dat de paashaas ook dit 
jaar Eerste Paasdag langskomt!

27 april 2017
Koningsdag in het park
Kleedjesmarkt en activiteiten.

28 mei 2017
Dag van het Park
Parkpicknick en proeverij.

3-5 juni 2017
Slapen bij de schapen
Bezoek schaapskudde, schapen-
camping en creatieve activiteiten.

Facebook: Ons Cascadepark POORTNIEUWS I 25 

Vossenjacht bij Scouting Novo Mundo! 
Gespot… een heks, piraat, muis, giraffe, 
ridder, maar ook Teigetje, Ioor en Robin 
Hood ontbraken niet. Een ludieke manier 
van Scouting Novo Mundo om op 14 
januari met haar leden en hun ouders het 
nieuwe jaar in te gaan. Met als afsluiting 

10.000 euro hebben de kinderen uit Al-
mere Poort in 2016 bij elkaar gerend en 
geklust. Met een beetje hulp van lokale 
bedrijven en de KNHM was dat genoeg 
voor een lange kabelbaan en een gezellig
openingsfeest op woensdag 5 oktober... 
Roetsj! Inmiddels is er ook een prachtig 
stapstammenpad geplaatst, met stam-
men uit het Pampushoutbos vlakbij. n

Kinderactiviteiten in overvloed in Al-
mere Poort – daarom vonden we het tijd 
voor een culturele activiteit voor vol-
wassen bewoners. De pilot-editie van 
Klokhuis Filmhuis is goed bezocht en het 
publiek was enthousiast! Op de foto zie 
je de hoe de bios coopzaal klaargemaakt 
was voor ontvangst van de bezoekers. 
Houd de Facebookpagina goed in de ga-
ten voor het vervolgprogramma. Wil je 
actief worden in de filmcommissie, dan 
kan dat natuurlijk ook. Stuur dan een 
mailtje naar ons@cascadepark.nl en je 
hoort spoedig van ons! n

een heerlijke kop koffie, thee, chocolade-
melk met of zonder slagroom. Scouting 
Novo Mundo wenst iedereen een gezond 
en uitdagend 2017! 

Natuurlijk heb je ze gezien in het Cas-
cadepark. De stoere meiden en jongens 
van de Scouts (van elf tot vijftien jaar). 
Elke zaterdag zijn ze te vinden in het 
Cascadepark en buurtcentrum Amerika 
met uitdagende activiteiten. Je bent ie-
dere week van harte welkom om geheel 
vrijblijvend een kijkje te komen nemen. 
Ze beginnen om tien uur. n

 Scouting novo mundo 

elke zaterdag actief

 Plaatsing kabelbaan 

en stapstammenpad

 Eerste editie 

Klokhuis filmhuis
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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

Chinese (Mandarijn) taal- 
en cultuurles • volwassenen
11.00-12.00 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

BUURTCENTRUM DE RUIMTE

dinsdag

Popkoor • 10+  jr
18.30-19.30 uur

vrijdag

Kickboksen • 12- jr
17.00-18.00 uur

Kickboksen • 13+ jr
18.00-19.00 uur

De Schoor neemt afscheid 
van de viPlounge in Poort

Gedurende zes jaar was de VIPlounge, 
in het pand van het Arte College, het 
buurtcentrum van De Schoor in Europa-
kwartier. Sinds enkele jaren met het 
Servicepunt Poort van de nieuwe bibli-
otheek erbij. Veel Poortbewoners zullen 
goede herinneringen hebben aan koffie-
ochtenden, danslessen, kickbokslessen, 
thai-chi, cupcake workshops, kookclub, 
kinderdisco, sinterklaasfeesten... er heb-
ben teveel activiteiten plaatsgevonden 
om ze hier allemaal te noemen! Natuur-
lijk zullen we ook met een glimlach aan 
de druk bezochte burendag-barbecues 
met leuke optredens terugdenken.

Vanwege bezuinigingen vanuit de ge-
meente heeft De Schoor De VIPlounge 
als buurtcentrum met ingang van 2017 

helaas moeten sluiten. De activiteiten die 
hier plaats vonden, zijn in overleg met 
vrijwilligers en deelnemers, waar moge-
lijk, overgeplaatst naar de buurtcentra 
Amerika in het Columbuskwartier en De 
Ruimte in het Homeruskwartier. Er zijn 
nu dus nog twee buurtcentra in Almere 
Poort te vinden, waardoor de afstand 
naar je favoriete activiteit nooit groot is. 
De medewerkers van De Schoor hopen 
dan ook iedereen weer terug te zien in 
één van deze buurtcentra. Of natuurlijk 
ook op Playground Poort.

De bibliotheek blijft wel gevestigd op 
de locatie in het pand van het Arte Col-
lege. De openingstijden en het program-
ma van bibliotheek Poort vind je op de 
website van de nieuwe bibliotheek. n

De bibliotheek blijft op deze locatie Burendag 2013 bij de VIPlounge
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Esdoorn in Cascadepark 
als verjaardagscadeau

Een dubbele verjaardag, dat is groot feest! En dat was het ze-

ker op 7 december 2016. Het Flevo-landschap vierde zijn dertig-

ste verjaardag en gaf een esdoorn cadeau aan Almere, die haar 

veertigste verjaardag vierde. Wethouder Frits Huis en boswach-

ter Hans Boekhoff plantten de boom vlak naast de kabelbaan 

in het Cascadepark. Honderden kinderen vierden het dubbele  

feestje mee en hielpen bij het planten van de boom. De esdoorn 

vormt een mooie verbinding tussen Almere Poort en het naast-

gelegen stadsbos in ontwikkeling: de Pampushout.

Een esdoorn wordt door kinderen vaak 
de vleugeltjesboom genoemd. Dit komt 
omdat de vruchten vleugeltjes lijken te 
hebben. Wanneer je ze in de lucht gooit, 
komen ze dwarrelend weer omlaag. De 
bladeren van de esdoorn hebben de vorm 
van een hand en worden in de herfst 
geel en rood. Deze esdoorns komen ook 
te staan langs de nieuwe laan die wordt 
aangelegd door de Pampushout.

Oase voor dieren
De Pampushout van het Flevo-landschap 
is nu al één van de meest bezochte bos-
sen van Almere. Dat is niet zo vreemd. 
Het is een gevarieerd natuurgebied en 
een ware oase voor dieren. Hier vinden 

bevers voelen zich hier goed thuis, door 
de geleidelijk aflopende oevers.

Het Flevo-landschap werkt er hard aan 
om de Pampushout om te toveren tot 
een stadsbos waar iedereen in alle rust 
kan genieten van de afwisselende natuur 
en waar ook van alles te beleven valt. 
Door het bos worden slingerende paden 
aangelegd die ook geschikt zijn voor 
mindervaliden. Er komen meer soor-
ten bomen en struiken en er wordt een 
poel aangelegd waar libellen en vlinders 
rond zullen fladderen. In het verlengde 
van het Cascadepark ontstaat een afwis-
selend landschap met op verschillende 
plekken vruchten- en notenbomen. In 
het hart van het bos komt een locatie 
voor horeca, ontmoetingen en een start-
plek voor wandelingen en fietstochten. 

De gouden rand
De Pampushout krijgt ook een ‘gouden 
rand’ aan de Pampuszijde: een lange 
strook open water waar goudgele riet-
kragen wuiven in de wind. Voor dieren 
vormt dit een ecologische verbindings-
zone naar de Lepelaarplassen en het 
Kromslootpark. Zo kunnen allerlei dieren 
zich van het ene naar het andere gebied 
verplaatsen. Voor wandelaars is de gou-
den rand bereikbaar via vlonderpaden. 

Wat kun je in de Pampushout doen?
In de nieuwe Pampushout kom je tot rust 
of doe je juist nieuwe energie op. Het 
bos biedt uitgebreide mogelijkheden en 
is een heerlijk gebied om van de natuur 
te genieten, te sporten of te ontspannen. 
Naar verwachting is het bos in de loop 
van 2018 gereed. 

Als begunstiger help je Het Flevo-land-
schap mee om de Pampushout elke dag 
een beetje mooier te maken én profiteer 
je van vele voordelen. Kijk voor meer in-
formatie op www.flevolandschap.nl. n

www.flevo-landschap.nl/pampushout

zwermen zwaluwen beschutting in de 
prachtige oeverzwaluwwand bij de poel. 
Kleine zangvogels broeden in het struik-
gewas en reeën, konijnen en vossen vin-
den hier voedsel en een schuilplaats. Ook 

foto: Maarten Feenstra

Impressie van de nieuwe laan in de Pampushout
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uitvoering Stadstuinen in almere Poort van start

Stadstuinen is in Almere het eerste gebied 
dat wordt ontwikkeld volgens de princi-
pes van Growing Green Cities. Een gebied 
waar het stadslandschap centraal staat 
om te werken naar een gezonde, produc-
tieve, biodiverse en eetbare stad. Stads-
tuinen is het deel van Almere Poort dat 
haar inwoners, ondernemers maar ook 
marktpartijen motiveert een stap extra te 
zetten om bewuster te leven, te onderne-
men en te bouwen. Het is ook het gebied 
waar de gemeente in de openbare ruimte 
het goede voorbeeld zal geven door bij-
voorbeeld te zorgen voor directe aanplant 
van bomen langs de hoofdstructuur, een 
krachtige doorvaarbare waterstructuur, 
eetbaar openbaar groen en de aanleg van 
een beweeg/sporttrack. Samen wordt de 
basis gelegd voor een gezonde woon- en 
werkomgeving met bos, strand, duinen en 
sportfaciliteiten om de hoek. 

De vier deelgebieden
In Stadstuinen Poort is ruimte voor 3600 
woningen en vestigingsmogelijkheden 
voor bedrijven.

• Olympiakwartier West

Ca 550 woningen (70% eengezinswonin-
gen, 30% appartementen/hoogbouw in 
verdeling huur, koop/nieuwbouw, zelf-
bouw), gelegen tussen Duin en het spoor, 
samenwerking met marktpartijen die al 
afspraken met de gemeente hebben (o.a. 
project Goed Huur Woningen). De start 
van de verkoop/bouw is na de zomerva-
kantie in 2017.
 
• Olympiakwartier Oost

Ca 650 woningen (25% eengezinswo-
ningen, 75% appartementen/hoogbouw), 
gelegen tussen spoor en Elementendreef 
ter hoogte van het station Almere Poort, 
vanaf 2017 vooral voorzieningen voor 
onderwijs (ROC – start bouw voorjaar 
2017 – en Scholengemeenschap Baken) 
en een commercieel programma (o.a. 
Wok Restaurant – bouw gestart). Het 
Stadsdeelcentrum met de supermarkten 
wordt opgestart zodra de urgentie daar-
voor toeneemt en er ca 500 woningen 
zijn opgeleverd en 500 binnen Stadstui-
nen in aanbouw zijn.

• Europakwartier Oost I

Ca 1200 woningen (70% eengezinswo-
ningen, 30% appartementen/hoogbouw), 
gelegen tussen spoor en bedrijventerrein 
Lage Kant, start bouw in 2018.

• Europakwartier Oost II 

(voorheen bekend als Cascadepark Oost 
en Middenkant).
Ca 1200 woningen (85% eengezinswo-
ningen, 15% appartementen/hoogbouw), 
gelegen tussen spoor en Elementendreef, 
start bouw vanaf 2019.

In januari 2017 stelt het college de raad 
voor kennis te nemen van de uitwerking 
van het ontwikkelingsplan Stadstuinen 
Poort en in te stemmen met het gewij-
zigde programma voor bedrijvigheid van 
15 ha naar 13,6 ha en het aantal wo-
ningen van 3500 naar 3600. De raad be-
spreekt dan ook de (financiële) invulling 
voor sport, blauw (water) en groen in het 
gebied.

gemeente Almere n

poort.almere.nl/stadstuinen-poort-oost

Met Stadstuinen Poort maakt Almere het stadsdeel Almere 

Poort af, op een bijzondere manier! In de uitwerking van het 

ontwikkelingsplan beschrijft de gemeente hoe zij de komende 

jaren de ontwikkeling van dit gedeelte van Almere Poort gaat 

uitvoeren. Stadstuinen Poort komt tot uitvoering in vier deelge-

bieden met ieder een eigen volgorde en een eigen wijze waar-

op de gemeente de samenwerking zoekt met marktpartijen 

en particulieren. De door het college vastgestelde uitwerking 

maakt de weg vrij om te starten met de woningbouw in het 

eerste deelgebied Olympiakwartier West in september 2017.
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Comfortabel in almere Poort

In het afgelopen seizoen kreeg ik ver-
schillende signalen dat het experiment 
van de wijkaanjager toch echt ten einde 
is gekomen. Nog steeds heb ik echter stie-
kem de hoop op het één en ander, want 
een onafhankelijk bureau komt nog met 
een evaluatie- en adviesrapport.

Het feit was: ik had dit seizoen meer 
tijd over dan anders. Zodoende ging ik 
na een druk jaar met de focus op Almere 
Poort bijna elk weekend met mijn partner 
op stap naar een andere stad. Van Leiden 
naar Zaandam en van Haarlem naar Eind-
hoven; we zijn er dit seizoen allemaal ge-
weest! Al zwetend manoeuvreerde ik mij 
rijdend in de auto door smalle, drukke 
straatjes in deze steden. En het was op-
passen geblazen, want overal kwam plots 
links en rechts inhalend fietsverkeer voor-
bij. De details van inparkeren laat ik ver-
der achterwege. Het was weer even wen-
nen zeg maar. 

Ach tja… elk nadeel heeft zijn voordeel. 
Zo smelt ik bijvoorbeeld weg bij het aan-
zicht van oude binnensteden. Maar weer 
eenmaal terug over de Hollandse Brug is 
het altijd fijn thuis komen in Poort met 
veel ruimte en groen. Het groen dat nu 
tijdens het schrijven van deze column be-
dekt is met een prachtig laagje sneeuw. 
En ik ben ook blij met alle fijne mensen 
en gedreven ondernemers om mij heen 
in Almere Poort: je voelt de dynamiek en 
de pio niersgeest! Last but not least ben ik 
vooral blij met al het comfort dat Poort te 
bieden heeft. En dat inparkeren gaat hier 
ook altijd prima! Maar goed… daar hoef 
je hier ook niet al te veel moeite voor te 
doen.          

Bastiaan Gietema n

Bastiaan Gietema woont met zijn partner 

sinds tweeënhalf jaar in Almere Poort en is 

actief in Almere onder de naam ‘Stichting Art 

Culture’. Het afgelopen jaar kon je hem in 

Poort als wijkaanjager tegenkomen met zijn 

‘I love Almere Poort’-bakfiets.  
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Prachtige Poortenaren 2016

Net als het voorgaande jaar werden ook dit jaar vier bewoners 

van Almere Poort in het zonnetje gezet. Dit gebeurde op 22 

december. Bewoners nomineerden hen, omdat zij zich belan-

geloos inzetten bij allerlei activiteiten die de buurt ten goede 

komen. Wethouder Frits Huis overhandigde hen de ‘awards’.

Wethouder Frits Huis, Marloes en Jan Kees Gijsbers, Suzan Breedveld en Corrie Faas

Kunstenares Mira Ticheler, die zelf in 
Poort woont en werkt, is de maker van 
de trofee, die een ‘diamant van zand’ 
uitbeeldt en is gemaakt met echt Poort-
zand. “Voor hen die zo gewoontjes lij-
ken, maar daardoor juist uitblinken in 
ons stadsdeel”.

Marloes en Jan Kees Gijsbers zijn als 
echtpaar actief in Poort. Jan Kees is al 
jaren gids, vanaf het prille begin van 
Poort. Hij kent de ontwikkeling van de 
wijk als geen ander en kan daar boeiend 

over vertellen. Marloes is beeldhouwer 
en is zeer betrokken bij de wijk en een 
vaste hulp bij het onderhoud van het 
Labyrint en de rozentuin in het Casca-
depark. Tijdens haar dagelijkse wande-
lingen door het Homeruspark, neemt ze 
met een prikstok zwerfafval mee.

Suzan Breedveld is initiatiefnemer en 
uitgever van PoortNieuws. Frits Huis: 
“Wat ooit begon als een buurtblad waar-
mee bewoners wegwijs gemaakt worden 
in de wijk en activiteiten een podium 
krijgen, is uitgegroeid tot een onmisbaar 
magazine dat op een plezierige manier 
alles vastlegt wat in Poort gebeurt”.

Corrie Faas zet zich in voor de hon-
denspeelweide langs het spoor. Ze onder-
houdt het contact met de gemeente over 
de hondenprullenbakken en de hekken. 
Ook beheert zij de Facebookgroep van de 
hondenspeelweide. Twee keer per week 
plant Corrie ontmoetingen voor honden 
en eigenaren. Honden die angstig zijn in 
een groep, worden begeleid en over hun 
angst heen geholpen. Ook mensen laat 
ze voorzichtig aan honden wennen!

redactie n
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Poort schoon en gezellig de winter door!

  Eind november verzamelden de eerstejaars 

leerlingen van Groenhorst Almere maar liefst 

250 vuilniszakken aan vuil in Almere Poort in 

het kader van de Gezonde Schoolweek. De 

leerlingen waren zeer begaan met de gevolgen 

van zwerfvuil voor mensen, dieren en het milieu.

  Voor de derde keer op rij organiseerden 

de gezamenlijke kerken uit Poort Kerst in de 

parkeergarage. Met meer dan 1.000 bezoekers 

een groot succes. Vrijdagavond werden twee 

kerstdiners gehouden met een opvoering. 

   Architect Jurgen van Staaden uit het 

Homerus kwar tier bedacht dat hij de betonnen 

wand van zijn kantoor wilde bekleden, voor 

een betere akoestiek en warmere uitstraling. 

Bij de werkplaats van InteraktContour aan de 

Europalaan werd hij geholpen door Mandy, 

die dit wandkleed van 185 cm2 in een paar 

maanden maakte! Jurgen is er heel blij mee.

Het Poorthuis kinderkookcafé op 1 november was weer gezellig! Met dank aan het wijkbudget voor de prachtige nieuwe kookschorten en koksmutsen. Elke eerste dinsdag van de maand wordt er gekookt en samen gegeten. 

Larissa en Amy uit het Homeruskwartier haalden op eigen initiatief wel twintig kerstbomen op in de wijk. Hun vader hielp een handje door ze met met de aanhanger naar het inzamelpunt te rijden.  

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

POORTNIEUWS I 31 
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Grote aanpak achillesstraat en omgeving

De kruising Europalaan/Duitslandstraat, de Duitslandstraat zelf 

en natuurlijk de Achillesstraat worden aangepast om verkeers-

veiliger te worden. In december zijn al tijdelijke maatregelen 

genomen en dit voorjaar komt wethouder Frits Huis met een 

plan om de omgeving Achillesstraat veiliger te maken. Een plan 

dat onder meer voorziet in een vrijliggend fietspad en voetpad.

Weekblad Almere deze Week noemde de 
totstandkoming van deze oplossing voor 
de Achillesstraat ‘een kwestie met louter 
winnaars’. Begrijpelijk, want na maan-
den intensief overleg tussen bewoners, 
gemeente en politieke partijen werd een 
optimale, structurele oplossing gevon-
den die momenteel wordt uitgewerkt. 
Hiervoor hebben op 22 november ge-
meente en bewoners samengewerkt aan 
oplossingen.

tijdelijke oplossingen
Om de verkeersveiligheid op korte ter-
mijn te waarborgen zijn tijdelijke maat-
regelen ingepast. Voor de Achillesstraat 
zijn dit:
•  Aan de westkant komt een vrijliggend 

voetpad op veilige afstand naast de 
Achillesstraat.

•  De straat is afgesloten voor vrachtver-
keer.

• Vier drempels zijn geplaatst.
•  Er komen duidelijkere borden.
•  De voorrang van de zijstraten van de 

Achillesstraat wordt beter geregeld.

Op de kruising Europalaan/Duitsland-
straat worden tijdelijk zes gele hekjes ge-
plaatst en aan beide rijrichtingen van de 
Europalaan drempels. Daarnaast worden 
verkeers- en informatieborden geplaatst.

Hoe het begon
De ontevredenheid over de fietsstraat be-
gon begin vorig jaar bij het verkeersbe-
sluit van het college om de Achillesstraat 
in de ochtendspits af te sluiten. Hierbij 
ging de gemeente niet over één nacht ijs. 
Zij deed verkeerstellingen, onderzoek en 
hield enquêtes onder bewoners.

Desondanks leverde dat verkeersbe-
sluit vele protesten op. Hieruit ontstond 
de Actiegroep ‘Stop afsluiting Achilles-
straat’. Zij kwam al snel in contact met 

politieke partijen. Ook andere bewoners 
meldden zich. PVV, VVD, SP en het CDA 
pikten onafhankelijk van elkaar deze 
signalen op en bundelden hun krachten.

Deze vier partijen besloten een tegen-
onderzoek te laten uitvoeren over de 
huidige en toekomstige verkeersdrukte 
in de Achillesstraat en omgeving. Hier-
uit bleek dat de komende jaren een ver-
viervoudiging van de verkeersdrukte te 
verwachten valt en dat het autoverkeer 
beter over de dreven afgewikkeld zou 
kunnen worden dan via de enige verbin-
ding tussen Homeruskwartier en Europa-
kwartier, de Achillesstraat.

bewonersavond in oktober 
Al die gegevens waren voor de partijen 
het signaal dat een tijdelijke afsluiting 
geen soelaas zou bieden. Daarom werd 
op 13 oktober een bewonersavond geor-
ganiseerd. Hierin werden de bevindingen 
van de gemeente en de conclusies uit het 
contra-rapport gepresenteerd. Ruim 150 
bewoners kwamen naar Sterrenschool 
De Ruimte om hun mening te geven. Zij 
waren eensgezind: zo kon het niet. Een 
vrijliggend fietspad kwam als meest ide-
ale oplossing uit de bus.

Verkeerswethouder Huis was die avond 
ook aanwezig en nam deze resultaten 
mee naar de raadsvergadering van 10 no-
vember. Het college van B&W kwam tot 
het inzicht dat er te weinig draagvlak 
was voor een tijdelijke afsluiting. Daar-
om vertelde Huis dat hij alle voorgestel-
de maatregelen zou gaan uitvoeren. Nu 
zijn de tijdelijke veiligheidsmaatregelen 
al in gang gezet. In het voorjaar komt 
Huis met een definitieve oplossing, die 
met een vrijliggend fietspad. Ook besloot 
Huis de gehele verkeersstructuur in Poort 
nader te gaan bekijken.

gezamenlijke politieke partijen Almere n  

Kruising Europalaan/Duitslandstraat

Achillesstraat
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Capaciteitsuitbreiding Hogering 

voor betere bereikbaarheid

De provincie Flevoland gaat op een deel van de Hogering (N702 

Almere) de wegcapaciteit vergroten. De opdracht hiervoor 

komt vanuit het samenwerkingsverband tussen de provincie 

Flevoland, de gemeente Almere en het Ministerie van Infra-

structuur en Milieu (SBA). Het doel is een betere bereikbaarheid 

van Almere. In de uitvoering van dit project heeft de provincie 

de leiding, in goede afstemming en samenwerking met de an-

dere twee partijen. 

Doel
Om de groei van het verkeer de ko-
mende jaren te mogelijk te maken, voert 
Rijkswaterstaat momenteel het project 
Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) uit, 
waarbij de A6 wordt verbreed. Binnen 
dat project wordt ook de aansluiting van 
de A6 gemaakt waarbij het verkeer on-
gehinderd vanaf de A6 de Hogering op 
kan rijden en vanaf de Hogering de A6 
op kan rijden. 

Om het verkeer van en naar Almere 
mogelijk te houden wordt rekening ge-
houden met de verdere ontwikkeling van 
Almere Poort en aanleg van de nieuwe 
wijk Almere Pampus. Daarom zal ook op 
eerste gedeelte van de Hogering, aanslui-
tend op de A6, de wegcapaciteit worden 

uitgebreid. Dit project wordt de ‘Capaci-
teitsuitbreiding Hogering’ genoemd.

Kenmerken
Het project ‘Capaciteitsuitbreiding Hoge-
ring’ houdt in dat er een extra rijstrook 
zal worden aangelegd in beide richtin-
gen en dat bij twee kruisingen de Hoge-
ring verdiept wordt aangelegd, waardoor 
de kruisingen ongelijkvloers worden. De 
werkzaamheden vinden plaats tussen de 
A6 en de Hollandse Dreef.

Planning
De werkzaamheden die nu worden uitge-
voerd, behoren bij het project SAA van 
Rijkswaterstaat. De nieuwe aansluiting 
Hogering op de Elementendreef en de 

Audioweg zal eind 2017 naar verwach-
ting gereed zijn. 

Verwacht wordt dat de werkzaamheden 
die voor de capaciteitsuitbreiding van de 
Hogering uitgevoerd moeten worden in 
de tweede helft van 2018 gaan starten. 

Begin 2017 zullen eerst onderzoeken 
plaatsvinden naar de mogelijke gevolgen 
voor geluid, luchtkwaliteit en flora- en 
fauna. Op basis van deze onderzoeken 
zal bekeken worden welke maatregelen 
nodig zijn. 

Voor het project zal ook een planolo-
gische procedure moeten worden door-
lopen. Een zogenaamde ruimtelijke on-
derbouwing waarin de milieueffecten en 
eventuele milieumaatregelen zijn opge-
nomen is een onderdeel van deze pro-
cedure. Deze procedure zal in de eerste 
helft van 2017 gestart gaan worden. Je 
wordt hier nader over geïnformeerd. Ui-
teraard heb je inspraak gedurende deze 
procedure. 

informatie en communicatie
Door middel van berichtgeving in info-
bulletins en in de huis-aan-huis bladen 
van Almere Poort en Literatuurwijk zul-
len wij je zo goed mogelijk informeren 
over het verdere verloop van het project.
Op de websites van de gemeente Almere 
en de provincie Flevoland zal steeds de 
actuele informatie over de stand van 
zake van het project worden geplaatst. 
Ook zullen wij informatiemomenten or-
ganiseren waar we met elkaar in gesprek 
kunnen en wij de plannen nader kunnen 
toelichten. 

Provincie Flevoland n  

0320 - 265 265
hogering@flevoland.nl
www.flevoland.nl

Verwacht wordt dat de werkzaamheden in de  tweede helft van 2018 gaan starten.

Het ‘Schrijfkanon’ is een bronzen kunst-
werk van Peter Zegveld uit 2001



23 december 2016
Jaluciano

4 september 2016
Phyllon Storm 

22 december 2016
Aydın

11 november 2016
Lars

30 november 2016
Quint

14 oktober 2016
Reda

6 januari 2016
Noud

30 december 2016
Beau

17 december 2016
Jayna

7 december 2016
Rafaëlla Zoë

21 oktober 2016
Tess

2 januari 2017
Lies

4 januari 2017
Evi Mila

6 november 2016
Yara Joann

4 november 2016
Eva

12 december 2016
Noëlle Tsui

18 november 2016
Vilouella Cataleya

30 november 2016
Demi

Geboren in almere Poort
gefeliciteerd!

Ook geboren in Poort? januari t/m mei 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: 
Jazlynn

G e B O R e N

4 oktober 2016
Anha
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J O N G e  O N D e R N e M e R

Alweer ruim een jaar geleden werd Jada van Eijk (13) benoemd 

tot jongste ondernemer van Nederland. In één klap was ze be-

roemd geworden en haar foega’s, haar zelfgebreide sjaals, zijn 

nog steeds superpopulair. Jada woont in Almere Buiten, maar 

zit in klas 2KTA van het Arte College en is daarmee ook een 

jonge ondernemer in Almere Poort.

De foega’s van Super-j-Da zijn 
nog steeds razend populair

Een foega, wat is dat eigenlijk?
“Foega is Surinaams voor raar, kleurrijk, 
gek, anders. En dat beschrijft mij ook 
goed. Toen een tante bij mij thuis kwam, 
noemde zij mijn sjaals ‘foega’, en ik vond 
die naam er ook goed bij passen. Daarom 
noem ik mijn sjaals nu ‘foega’s’.”

Waarom ben je begonnen met breien?
“Ik was vroeger vaak ziek, omdat ik 
bloedarmoede had, en ik lag vaak in het 
ziekenhuis. Helemaal niet leuk en ik ver-
veelde me ook. Op een dag bood mijn 
oma aan me te leren breien. Eerst vond ik 
het helemaal niks, maar mijn oma haalde 
felle kleurtjes wol en toen ben ik begon-
nen. Nu vind ik het hartstikke leuk”.

Hoe vaak brei je dan?
“Ik brei elke dag, behalve als ik echt veel 
huiswerk heb. Meestal brei ik thuis, maar 
ook in de trein. Ik heb eigenlijk altijd een 
breiwerk bij me. Ik denk dat ik wel vijf 
tot zeven foega’s per week brei. Soms wel 

twee per dag. Ik denk dat ik in totaal ze-
ker meer dan honderd sjaals heb gebreid”. 

Dat is echt heel veel! Wat doe je met al die 
foega’s? Verkoop je ze allemaal?
“Nee, dat is ook nooit de bedoeling ge-
weest. Ik maak ze gewoon omdat ik het 
leuk vind en ik geef ook veel sjaals weg. 
Daardoor ben ik eigenlijk bekend gewor-
den. Twee jaar geleden gaf ik namelijk 
een sjaal aan mijn lerares op de basis-
school. Ze was er heel blij mee ze vroeg 
me of ik het leuk zou vinden om sjaals 
aan BN’ers te geven. Dat leek me echt 
superleuk en dus gingen we het probe-
ren. Ik stuurde ze bijvoorbeeld naar de 
cast van GTST en die vonden de sjaals 
zo leuk dat ze ze gingen dragen. Ik heb 
er ook één naar Humberto Tan gestuurd. 
Mijn moeder kijkt altijd naar zijn pro-
gramma en ik vind hem altijd zo aardig, 
dus toen heb ik een foega bij hem langs-
gebracht in de studio en hij was er heel 
blij mee.

Je werd jongste ondernemer van Nederland.
“Ja, de gemeente Almere hoorde over 
mijn sjaals en ook RTL en NPO. Op een 
dag werd ik gebeld. Toen stonden Om-
roep Flevoland en SBS6 voor de deur. Ze 
wilden een interview met mij en de ge-
meente vroeg of ik bij de opening wilde 
zijn van een bijeenkomst met allemaal 
ondernemers. Daar werd ik benoemd tot 
jongste ondernemer van Nederland. Ik 
vond het heel spannend, maar ook heel 
leuk. Er stonden allemaal mensen om me 
heen: andere ondernemers, mijn tantes 
en ooms en ook bankdirecteuren”.

Dus we kunnen een foega bij je bestellen?
“Ja, je kunt ook kleuren opgeven, maar 
ik koop zelf de wol, want ik wil wel dat 
het mooie wol is. Ook maak ik nooit twee 
keer dezelfde. Dat vind ik saai. Ik wil dat 
elke foega bijzonder is en dat degene die 
hem draagt er gelukkig van wordt. Ik 
liep eens in de stad en had een geel met 
roze foega om. Ik zag Lisa Lois, zij heeft 
X-factor een tijdje geleden gewonnen. 
Ze kwam ineens naar me toe en zei: ‘Ik 
wil ook zo’n sjaal’, en toen heb ik mijn 
foega aan haar gegeven. Ze was er zo blij 
mee! Dat maakt mij ook blij”.

Hoe kunnen we een foega bestellen?
“Dat kan via mijn facebookpagina: 
Super-J-Da. Je kunt daar een berichtje 
plaatsen of een pb’tje sturen. Je kunt ook 
mailen naar foega@live.nl”. 

  redactie n
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Samen doen: Eerste hulp 
bij administratie
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Elke donderdagochtend staan er in De Ruimte actieve mede-
bewoners voor je klaar om je op weg te helpen met het invul-
len van formulieren, het uitleggen van een brief, overzicht te 
krijgen in de administratie of iets op te zoeken op het internet.
Mario, Iliane en Brenda vertellen waarom zij dit graag doen.

Mario is sinds februari 2015 als vrijwil-
liger verbonden aan de Vrijwilligers en 
Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) 
en kwam zo bij het wijkteam terecht. 
“Vanaf 1978 ben ik bij grote en kleinere 
bedrijven in de financiële administratie 
werkzaam geweest in diverse functies en 
op verschillende niveaus. De ervaring die 
ik in die 37 jaar heb opgebouwd wil ik 
nu gebruiken om de kwetsbaren in onze 
samenleving te ondersteunen. Door als 
vrijwilliger in Almere Poort met mijn 
twee collega’s het administratief spreek-
uur te doen, kan ik de vragen van de be-
woners proberen te beantwoorden”. 

Toen Brenda de vacature voor het admi-
nistratief spreekuur zag, werd zij meteen 
enthousiast.  “Ik vind het leuk om bewo-
ners die ondersteuning nodig hebben te 
helpen bij het ordenen van hun admini-
stratie. Daarnaast vind ik het belangrijk 

om op sociaal maatschappelijk gebied 
iets te betekenen voor de samenleving.  
Dit is voor mij een unieke gelegenheid 
om ervaring op te doen in een dienstver-
lenende organisatie. Als persoon ben ik 
betrouwbaar, betrokken, sociaal, klant- 
en resultaatgericht”.

Ook Iliane vindt het een uitdaging om 
vrijwilligerswerk voor het administratief 
spreekuur te doen. “Met de ervaring en 
expertise die ik in huis heb, zet ik me 
graag in voor een ander en daarbij ver-
leen ik graag algemene ondersteuning”.

We vroegen de vrijwillige medewerkers 
of ze nog tips hebben om de administra-
tie op orde te krijgen en te houden.

Iliane: “Orden alle nodige stukken in een 
map. Handig om op de map het jaar te 
vermelden. Gebruik tabbladen en be-

schrijf deze, zodat je je administratie 
overzichtelijk in de map kunt indelen”. 

Brenda: “Als tip zou ik het volgende wil-
len meegeven. Leg de post op één vaste 
plek in huis en sorteer deze minimaal één 
keer in de week uit in ordners met ver-
schillende categorieën. Op deze manier 
kun je voorkomen dat belangrijke post 
zoek raakt of onnodig lang blijft lig-
gen. Hiermee voorkom je het missen van 
betalingsherinneringen en de daardoor 
steeds hoger oplopende incassokosten”.

Mario: “Wacht niet tot het te laat is! Sa-
men met mijn collega’s kan ik je helpen!”

Wijkteam Almere Poort n

Samen Doen! 

Eerste hulp bij administratie

Kun je ook gratis hulp gebruiken?

- het invullen van formulieren

- het uitleggen van een brief

- overzicht in de administratie

- iets opzoeken op internet

Kom dan bij ons!

donderdag 11.30-12.30 uur  
Sterrenschool ‘De Ruimte’
Nimfenplein 1, Almere Poort

Het inloopspreekuur is een initia-
tief van Wijkteam Almere Poort. 

Het Wijkteam Poort informeert je 
graag over vrijwilligerswerk en activi-
teiten in Poort. Dit doen we bijvoor-
beeld tijdens een inloopspreekuur 
op dinsdagen van 14.30-15.30 in de 
bibliotheek Poort (Oostenrijkstraat 2). 
In maart geven we tips en ondersteu-
ning bij het vinden van een baan en 
in mei over gezonde leefstijlen.  
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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 / 
06-515 934 38 (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

Deze groepsconsulten zijn een uitgebrei-
dere en meer interactieve vorm van bege-
leiding. Vanaf ongeveer 12 à 14 weken in 
de zwangerschap vinden de groepscon-
sulten maandelijks plaats en later in de 
zwangerschap eens per twee weken. De 
groepsconsulten worden begeleid door 
een verloskundige en een kraamverzorg-
ster. Zwangeren krijgen dus de keuze tus-
sen één-op-één consulten of meedoen 
aan groepsconsulten. Natuurlijk blijft het 
naast de zorg in de groep altijd mogelijk 

om ons individueel 
te spreken als dat 

gewenst of nood-
zakelijk is. Tot 
de 12e week en 
vanaf de 35e 
week zijn de 
consulten al-

tijd één-op-
één.

informatief en netwerk vergrotend
Elk consult komt dezelfde groep samen 
en wordt er gesproken over tal van zaken 
die met de zwangerschap en de geboorte 
te maken hebben. Doordat de groep al-
tijd uit dezelfde personen bestaat, wordt 
een goede band opgebouwd omdat erva-
ringen en adviezen met elkaar gedeeld 
worden. De bijeenkomsten zijn altijd op 
een vaste dag en op een vast tijdstip en 
zijn al vooraf bekend voor de hele zwan-
gerschap. Vragen worden beantwoord en 
bij elke bijeenkomst wordt er geluisterd 
naar het hartje en wordt een uitwendig 
onderzoek gedaan door de verloskun-
dige. Ook wordt de bloeddruk gemeten. 

17 uur extra verloskundige zorg
Bij Centering Pregnancy is er sprake 
van 17 uur aan extra verloskundige 
zorg. Naast de controles en het verkrij-
gen van informatie, is het voor vrouwen 
een mooie kans om andere zwangeren 
te ontmoeten. De groep komt samen tot 
ongeveer de 35e week van de zwanger-
schap. Daarna vinden de consulten weer 
één-op-één plaats. Een paar weken later 
ziet iedereen elkaar weer mét de baby’s 
op een afsluitende bijeenkomst.  

redactie n

uniek in almere: 
Centering Pregnancy

Vanaf november 2016 wordt naast de gebruikelijke één-op-
één consulten door de verloskundigen van Zorggroep Almere, 
die onder meer werkzaam zijn in Almere Poort, ook Centering 
Pregnancy aangeboden. Centering Pregnancy is overgewaaid 
uit Amerika en het houdt in dat zwangere vrouwen mee kun-
nen doen aan groepsconsulten. 
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Warme sfeer bij Homerusmarkt

De ondernemers van de Homerusmarkt zorgen ook op winterse 

dagen voor een warme sfeer. Met een geslaagde kerstmarkt ach-

ter de rug, kijken ze alweer uit naar de activiteiten van de lente. 

Ook met goede voornemens kun je bij de Homerusmarkt terecht. 

toegeschreven. Griep en verkoudheid zou-
den er sneller mee verholpen zijn. Je haalt 
de ingrediënten gemakkelijk bij Ahmed 
Papa, de slager en groentewinkel op de 
Homerusmarkt. Of trakteer jezelf op een 
kom soep bij Mama’s Soephuis. Deze papa 
en mama helpen jou de winter wel door. 

Ook Lunchtijd verkoopt weer heerlijke, 
huisgemaakte erwtensoep. Heb jij gezien 
dat Lunchtijd is uitgebreid met een een 
gezellige, verwarmde zitruimte? Linda 
biedt daarbij gratis wifi en mogelijk-
heid om je telefoon of laptop op te la-
den. Terwijl jij jezelf oplaadt met warme 
erwtensoep, koffie of thee. En een over-
heerlijk belegd broodje, als je tenminste 
een keuze hebt kunnen maken! Aan de 
wand hangt een rek met gratis ansicht-
kaarten van Almere Poort. Maak eens ie-
mand blij met een handgeschreven groet 
op een leuke kaart. Of de Elfstedentocht 
dit jaar nog gereden kan worden is de 
vraag, maar Almere Poort blijft zich in 
hoog tempo doorontwikkelen. Eén van 

Wist je dat verse soep, behalve lekker en 
verwarmend, ook nog eens vol groenten 
zit en dus heel gezond is? Eigenlijk is 
soep een soort warme groente-smoothie, 
boorde vol vitaminen en mineralen. Aan 
sommige soepen, zoals kippensoep en lin-
zensoep, worden zelfs medicinale krachten 

de teksten op de ansichtkaarten luidt dan 
ook: ‘It giet oan in Almere Poort!’.

De postzegel om je kaart te versturen 
kun je gemakkelijk halen bij Jenny’s Ta-
baks en Gemakswinkel, die nu overigens 
ook MoneyGram biedt en PostNL Pak-
ketpunt geworden is. Op het plein vóór 
de markt prijkt een fonkelnieuwe brie-
venbus. Als dat geen gemak is!

Om nog even terug te komen op de 
goede voornemens. Denk aan de vitami-
nen, mineralen, eiwitten en gezonde vet-
ten in verse noten, die je natuurlijk bij 
C’estbon haalt. Overigens ook in heerlij-
ke vis – deze vind je elke dinsdag bij de 
kraam van Bos Vishandel op het plein, 
pal voor de Homerusmarkt. 

De Homerusmarkt is er om het voor 
jou makkelijker en leuker te maken. En 
om de lente sfeervol binnen te halen, wij 
zijn er klaar voor!

redactie n

www.facebook.com/Homerusmarkt

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

foto’s: Fotostudio87

Uitvaartonderneming Milly

Voor planning en uitvoering 
van uitvaarten, zelfs 
als u verzekerd bent!

Werkzaam in 
Amsterdam, 
Almere, Utrecht 
en omgeving.

www.uitvaartmilly.nl 
info@uitvaartmilly.nl
06-251 963 29
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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	‘Bosrand’
 Adriaen Blockstraat 9, 1363 LT 
 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

jade Gastouderopvang
James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

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

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

Personal Body Center
Trojestraat 60, 1363 VL
06-484 755 69
www.personalbodycenter.nl
megandereus@personalbodycenter.nl

A r T s e n

huisartsen

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

Huisartsenpraktijk Homerus
huisartsen en travel doctor
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
•	 Excent	Tandtechniek:
 0800-330 00 00, info@excent.eu

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 
•	 Trojestraat 60, 1363 VL
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
Elektronweg 4, 1362 JP
036-534 25 01
info@veelbeter.nl
www.veelbeter.nl

erige 

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
www.connected2care.nl
info@connected2care.nl

wijkverpleging    
Zorggroep Almere
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 46 60
www.zorggroep-almere.nl/
wijkverpleging

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

Hoofdpersoon Psychologie
Trojestraat 60, 1363 VL
036 760 20 50
www.hoofdpersoon.nl
info@hoofdpersoon.nl

jungiaans Atelier
Jungiaans	analytische	therapie	
en boetseerlessen
Poseidonsingel 47 (Ithaka), 1363 TR
06-131 857 16
www.analytischetherapie.nl
miekeschram@xs4all.nl
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Psychologenpraktijk 
Almere Poort
In gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-510 121 20 
www.psymere.nl,  praktijk@psymere.nl

coaches

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
 Trojestraat 60, 1363 VL
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
info@zwangerschapscursusalmere.nl

massage en healing

Body-Life massages Almere
Nederlandstraat 87, 1363 DB
www.body-life.nl, info@body-life.nl
06-145 442 01

Core Bodyworks
massage	&	beweging	
Nederlandstraat 87, 1363 DB
06-524 513 67
www.core-bodyworks.nl
info@core-bodyworks.nl

jade Babymassage
James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

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

Feet4spirit
praktijk	voor	voetreflextherapie	
Poseidonsingel 56-B, 1363 TR 
036-546 79 11
www.feet4spirit.nl
feet4spirit@gmail.com

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

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

Picobello kitwerken
Ganeshastraat 19, 1363 XA
www.picobellokit.nl

MVi Keukenstudio
advies,	ontwerp,	verkoop	&	installatie
Showroom: Argonweg 76, 1362 AD
036-536 69 33
www.mvikeukenstudio.nl
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de schaapspoort
www.deschaapspoortalmere.nl
wijkpastoor Mark Zeldenrust
mark@dewegwijzer-almere.nl
bijeenkomsten zondag 16:00 uur
Merlijnplantsoen 17, 1363 WS

de schone Poort
Protestantse	bezinningsplek
Hermesstraat 7, 1363 TP
036-536 96 48, 06-451 823 16
www.deschonepoort.nl
info@deschonepoort.nl
maandelijks kerkcafé Rijdende Kerk
 
Vrije evangelische Gemeente  
‘de Veilige Haven’
036-523 56 68
www.deveiligehaven-almere.nl
y.oosterhoff@kpnmail.nl
samenkomsten: Groenhorst Almere, 
Heliumweg 1, 1362 JA

water of Life Ministries
036-525 33 41, 06-408 706 47
www.wateroflifeministries.nl
info@wateroflifeministries.nl
samenkomsten: Sterrenschool 
De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV

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

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

VanHout
Hadesstraat 6, 1363 TK 
036-525 06 64 / 06-301 579 32

Varenhout klussen
Poseidonsingel 56 H, 1363 TR
06-527 526 01
www.varenhoutklussen.nl
info@varenhoutklussen.nl

wilmar Maatwerk
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)

Kapsalon Hair Couture
Fortunastraat 37, 1363 ZM 
06-319 171 47
www.kapsalonhaircouture.nl
info@kapsalonhaircouture.nl

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

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

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

jenny’s studio
Homerusmarkt (boven)
Alseïdenstraat 20, 1363 SR
06-200 096 81
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

Port of Hair
Abel Tasmanstraat 97, 1363 KB
06-406 093 81 / 06-235 22249 (app)
Facebook: portofhairr
portofhair@outlook.com

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

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

nieuw

nieuw

nieuw



POORTNIEUWS I 43 

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

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

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

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

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

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

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

schermsport schermlessen
elke	woensdagmiddag	
in buurtcentrum Amerika
www.fencingclubalmere.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
06-243 655 38
amysdansstudio@gmail.com

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

salsaqui
lessen salsa, bachata en 
merengue	in	bc	De	Ruimte
06-212 361 77
Facebook: salsaqui

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

bibliotheek

de nieuwe bibliotheek
servicepunt	Almere	Poort
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
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

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
per	voorjaar	2017:	
Homerusplein 124, 1363 SZ
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

uitvaart

uitvaartonderneming Milly
06 - 25 19 63 29
www.uitvaartmilly.nl
info@uitvaartmilly.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

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

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

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

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

Golden Girls Creative studio
Denemarkenstraat 78, 1363 DD
Facebook: goldengirlscreativestudio
goldengirlscreativestudio@gmail.com

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

scouting novo Mundo
opkomsten in buurtcentrum Amerika
www.scoutingnovomundo.nl
info@scoutingnovomundo.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
thema maart: solliciteren
thema mei: gezonde leefstijl

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.

samen doen: 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

Gebiedskantoor Almere Poort 
Homerusmarkt, Najadenstraat 3-5
tel. 14036
•	 bewonersvragen:
 dstobbe@almere.nl
•	 vragen over zelfbouw:
 www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl 
•	 vragen over ondernemen:
 www.ikonderneeminalmere.nl 
•	 meldingen openbare ruimte:
 loket.almere.nl

nieuw

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

sionzorg
zorgwinkel
www.sionzorg.nl, info@sionzorg.nl

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
en Bloemplus
Olivier van Noortstraat 32, 1363 LS
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

de Bakfiets, brood en banket
Europalaan 808, 1363 BM
036-524 27 49
www.bakkerijdebakfiets.nl
bakkerijdebakfiets@gmail.com

Gall&Gall Almere Poort 
(ingang AH)
Olivier van Noortstraat 32, 1363 LS
036-737 05 23

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
06-542 782 39
www.facebook.com/faithninetyseven
www.faithninetyseven.com
faithninetyseven@gmail.com

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
06-300 608 38
www.suitdefine.com
advisor@suitdefine.com

unieK mode
Europalaan 919, 1363 BM
036-844 33 16 / 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
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
educatief	speelgoed
gratis	bezorging	in	Almere	Poort
www.leukvanlieke.nl

Toscane Hout Van jou
olijfhouten	producten	uit	Italië
www.toscanehoutvanjou.nl
info@toscanehoutvanjou.nl

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

nieuw

nieuw

nieuw



46 I POORTNIEUWS

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

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

Loop jij ook mee?
Dit jaar is in Poort de week van 29 mei 
weer de week van de Avond4Daagse!

Help jij ook mee?
Zonder voldoende helpende handen kan 
het evenement niet worden georganiseerd!
Meld je nu aan als vrijwilliger via 
info@avondvierdaagse-almerepoort.nl

Poort: vanaf 29 mei
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Dagboek van een POH-GGZ

Het nieuwe jaar is begonnen! 
Allereerst wil ik iedereen een 
heel gelukkig nieuwjaar wensen, 
namens het hele team van Medi-
Mere Poort. Ik ben nog niet zo 
lang werkzaam in Poort. Na an-
derhalf jaar voel ik mij mede 
door alle lieve patiënten toch 

meer dan welkom. Wat ontzettend fijn om te zien hoe-
veel vertrouwen deze mensen in ons hebben. Ook in 
het nieuwe jaar staan wij weer klaar om samen met de 
patiënten de juiste zorg te organiseren voor iedereen. 

Januari is de maand van de goede voornemens, hoe 
gemakkelijk als ik daar nu eens een mooi dagboekver-
haal over schrijf. Helaas ben ik niet zo goed in goede 
voornemens en komt mijn lijstje niet verder dan: ge-
zonder eten. Toch heb ik het hele jaar door een goed 
voornemen dat mij gedreven houdt. Mensen helpen 
en proberen preventief problemen te voorkomen in 
plaats van achteraf problemen op te moeten lossen. 

In 2016 hebben we bij Medi-Mere een poging gedaan 
om dit mogelijk te maken. In de zomer begon ik met 
het schrijven van een cursus oplossingsgericht op-
voeden. Om ouders te ondersteunen en te helpen om 
creatief en positief op te voeden. Niemand krijgt een 
handleiding voor de opvoeding, maar een klein steun-
tje in de vorm van een mooie cursus leek een uitkomst. 
Enthousiast zijn we begonnen met de cursus. Met een 
klein groepje mensen hebben we leerzame maar ook 
hele gezellige avonden gehad. Deze cursus willen we 
in het nieuwe jaar graag voortzetten. Maar in welke 
vorm? Avonden op scholen, een vaste avond met elke 
avond een ander onderwerp, een ‘inloopavond pubers’ 
of misschien wel andere dingen die ouders missen.  

Bij deze nodig ik jullie van harte uit om met mij mee 
te denken hoe ik je nog laagdrempeliger en Almere-
breed kan helpen bij de opvoeding van je kind. Stuur 
een mailtje als je het leuk vindt om mee te denken of 
wilt vertellen waar je behoefte aan hebt. 

Met zijn allen kunnen wij er namelijk voor zorgen dat 
ik jullie nog beter kan helpen. Wat zou het gaaf zijn 
als we bij Medi-Mere opvoedingsavonden of -cur-
sussen kunnen gaan organiseren waarbij ieder zich 
gehoord en geholpen voelt. Samenwerken, laagdrem-
peligheid, ontwikkelen en nog meer kennis opdoen 
staan hierbij centraal. Wat zou het mooi zijn als we 
dat in 2017 kunnen gaan bereiken! Betrap ik mezelf 
hiermee nu op goede voornemens… ;-)

Annabelle Wit, POH-GGZ Medi-Mere 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!



KAARTEN VANAF €29,50 • ZATERDAG 19 AUGUSTUS 2017, ALMERE STRAND

STRANDFESTIVALZAND.NL

KENSINGTON • GUUS MEEUWIS
DI-RECT • MISS MONTREAL 

NICK & SIMON • CHEF’SPECIAL
EN VELE ANDEREN


