kijk gauw
voorin voor
12 leuke
coupons!

19

6 I kunst en cultuur

15 I z o r g s c a l a

27 I G r o e n

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

Nieuwe voorstelling Vis à Vis
naast Almeerderstrand: ‘MARE’

Nieuwe tandarts in Poort

Volop natuur ondanks grote 		
gravers in de Pampushout

Archeologische VINDplaats Okerhof
39 I b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n

15 I s t r a a t n a m e n
7 I kunst en cultuur

Mira Ticheler in de Magical
Mystery Tour in KAF
8 I kinderopvang

Elke dag een warme maaltijd
bij Het Vlaggenschip

Damoclesstraat

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

Ons Cascadepark

Poort groeit en bloeit 		
deze lente volop!

17 I b o u w e n

Wat staat te gebeuren in het nieuw- 30 I v r i j e t i j d
ste deel van Poort: Stadstuinen
Nieuw in Almere Poort: 		
buurtsportclubs

40 I o n t w i k k e l i n g

Nieuw ouder-kind programma
in Almere Poort: peutersteps

18 I n i e u w i n P o o r t

Nieuw in Almere Poort

31 I a a n t a f e l b i j . . .

41 I i n f r a s t r u c t u u r

Nieuws van basisscholen in Poort

19 I z o r g s c a l a

Aan tafel bij...
Sterren Restaurant Kidzz

Meest gestelde vragen over 		
de verbreding van de Hogering

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

Een eenvoudige remedie tegen
’s nachts tanden knarsen

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

42 I g e b o r e n

9 I basisonderwijs

Betekenisvol basisonderwijs
in het nieuwe schooljaar

20 I DU I N & STRAND

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

Steek Creek beach grill op Strandbad
Duin voor tweede seizoen open

Arte College opgenomen in
boek over inspirerende scholen

21 I DU I N & STRAND

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

Goede prestatie Sloeproeien Almere
bij ‘Vechten op de Vecht’

Fun, friendship en feelgood 		
staan voorop bij hart for her

Geboren in Poort • Gefeliciteerd!

34 I p o o r t b e w o n e r

43 I o n d e r n e m e n

Chronisch zieke Sheila op 		
zoek naar maatjes in Poort

Nieuw in Columbuskwartier: 		
Jade Gastouder Opvang 		
en Jade Babymassage

35 I e v e n e m e n t
44 I w e l z i j n

22 I DU I N & STRAND

Kom zaterdag 17 juni naar 		
het Festival Poort Sociaal 		
aan de Europalaan

Schrijf je in voor de zomerkampweken van Sail-Today!

36 I b o u w e n

45 I z o r g s c a l a

Dik tevreden in Ithaka

Apotheek Vizier: dé apotheek
in Almere Poort en Duin

Moestuin & healthy lifestyle
12 I i n b a l a n s i n P o o r t

De unieke sound van Ros

23 I e n e r g i e
13 I v e r z o r g i n g

Ontdek kapsalon Front Row 		
in Homeruskwartier West

Almere Poort maakt kennis met
de warmte van de toekomst

Wijkteam Almere Poort staat
met raad en daad voor je klaar

37 I e n e r g i e

Almere op weg naar
energieneutraal

46 I s h o p p e n

38 I c o l u m n

55 I c o l u m n

Verlate housewarming

Dagboek van een POH-S

Levendige zomer Homerusmarkt

24 I b o u w e n

Kom 16 juni naar de Grote Tiny
Huis & Hypotheek feestelijk geopend Buurtborrel bij het Homeruspark
14 I b o u w e n

Nieuw!!
Keuze(!) 3
angenmenu
voor slechts
19,50
rand etaria®

Meer dan een cafetaria!

Glas lekkere(!) huiswijn
€.2,80

T. 036 - 848 1234

www.grandfetaria.nl Open: 12.00-21.00u (Ma.gesloten)
Najadenstraat 8, Almere Poort. T.o. de Homerusmarkt
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Free
Wifi

Every Friday Night Party
1 gratis frisdrank
of biertje (NIX18)

We raise our
glass when the
sun goes down

1 sundae ijsje
naar keuze
voor

save the day,
you’re invited

E1

Beachclub
actie bij een kleuring
gratis keune shampoo 80 ml

bij inlevering coupon in de winkel
10% korting op hele assortiment*
bij besteding vanaf E 50
in de maanden juni-juli-augustus 2017

SPECIALE POORTNIEUWS-ACTIE:

plaatsing van
een coupon
op deze pagina
in PoortNieuws20
t.w.v. E 100

*m.u.v. het merk byloulou

Derde ticket gratis voor MARE!
Actiecode: 2+1poort geldig op alle
beschikbare speeldata t/m 1 oktober
2017 (behalve 24 juni). Kijk op:
www.visavis.nl/poortnieuws

E50
Peutersteps
Bij inlevering van deze coupon:
bij afname van een blok lessen in
juni en juli 2017, naast de proefles,
2 extra gratis lessen!

tweede smoothie gratis

Coupon 449

Coupon 472

Fotoshoot
normaal E 89
nu slechts

E 39

+ extra foto-afdruk
t.w.v. E 12,50 cadeau

2 Pizza’s
25cm NY Style

voetcrème*

Gratis
bij boeking combinatie
voetbehandeling en luxe kuur
gezichtsbehandeling
*t.w.v.

57,50

12.99

3=2

3 pizza’s voor de prijs van 2
bij bezorgen

Front
Row
hermesstraat 2
1363 tp almere
f ro n t r. n l

save the day,
you’re invited

aanbieding geldt zolang er
plaats is op deze pagina
in PoortNieuws20,
dus reserveer snel!

1 coupon met korting per klant

Derde ticket gratis voor MARE!
Actiecode: 2+1poort geldig op alle
beschikbare speeldata t/m 1 oktober
2017 (behalve 24 juni). Kijk op:
www.visavis.nl/poortnieuws

Blommie’s lifestyle
Europalaan 816
1363 BM Almere Poort
036-841 99 96
manon_blom@hotmail.com
Facebook: Blommies-lifestyle

suzan@studiobreedveld.nl

Peutersteps
zaterdag van 11.30 tot 12.30 uur
locatie: GO! kinderopvang,
David Livingstonesstraat 121
anneke@peutersteps.nl
www.hetjkc.nl/peutersteps

geldig t/m 31 augustus 2017

www.almerepoortnieuws.nl

In te leveren bij aanvang
van de fotoshoot
Maximaal 1 coupon per fotoshoot
Geldig bij alle fotoshoots
m.u.v. mini-shoot of cadeau-shoot

Niet geldig i.c.m. andere acties, VIP-card of
coupons. Bodemtoeslagen zijn van toepassing;
Delicatesse pizza’s + €2, Double Tasty + €0,50.
Geldig t/m 31-08-2017.

Niet geldig i.c.m. andere acties, VIP-card of
coupons. Bodemtoeslagen zijn van toepassing;
Delicatesse pizza’s + €2, Double Tasty + €0,50.
Geldig t/m 31-08-2017.

Europalaan 820, Almere
tel. 036-231 01 00

Europalaan 820, Almere
tel. 036-231 01 00

1 voetcrème per klant

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

geldig t/m 15 juli 2017

maximaal 2 gratis smoothies per coupon

geldig tot 1 september 2017

We raise our
glass when the
sun goes down

Beachclub

prijs excl. btw, geldig t/m 30-09-2017

SPECIALE POORTNIEUWS-ACTIE:

Lunchtijd
De lunchroom in de Homerusmarkt
Alseïdenstraat 20-2
06-416 012 38
www.lunchtijdalmere.nl
open: dinsdag t/m zaterdag

Exclusief achter de slagboom
(gratis parkeren, gratis entree)
Time: 16:30 +/- 23:00 Place: Sail-Today

0365252125
0615252168

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

Belegde broodjes, panini’s,
tosti’s en meer. Ook voor catering
en bespreken high tea. Dagelijks
vers brood van de warme bakker!
(bel of app 06-416 012 38).

geldig in zomerseizoen 2017

geldig t/m 30 september 2017

geldig t/m 31 augustus 2017

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

Every Friday Night Party

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

Wanneer denkt
u dat het klaar is?

05 Popup Run, start station Poort
06 Spreekuur Cultuurscout Poort
06 Het Poorthuis: Kinderkookcafé
07 Vis à Vis speelt voorstelling Mare
09 Kanokay wedstrijd Strandbad Duin
09 Beachclub Sail-Today (elke vrijdag)
10 WoonExpeditie Almere Poort
10 Woonmarkt bij station Almere Poort
14 De Duinvlinder: Open Ochtend
16	Vaderdag-knutselen in bc Amerika
16	Dag van de Architectuur
16	BouwEXPO Tiny Housing:
		 Grote Tiny Buurtborrel (zie pag. 24)
17 Festival PoortSociaal
17 Groenhorst Event
24 Sterren Restaurant Kidzz (zie pag. 31)
24 Midzomernacht-BBQ Cascadepark
24 Midzomernacht Special Vis à Vis
25 Begroet de Zomer (zie pag. 26)
28 Stad en Natuurbus in Poort

www.deboerillustraties.nl

JULI

01
01
01
02
04
08
08
15
15
24
25
26
29

Dwars door Almere Poort
Eindvoorstelling United Dance Almere
Free Festival, Almeerderstrand
Summerpark Festival, Almeerderstrand
Spreekuur Cultuurscout Poort
Audities United Dance Almere
Expositie ‘Schilderenderwijs’, De Ruimte
Festival Gestrand, Strandbad Duin
Optimist on Tour, Jollenstrand
Sail-Today Kampweken (zie pag. 22)
Zomerprogramma Playground Poort
Vaar mee naar Muiderslot & Pampus
Workshop Atelier De Verwondering

augustus

01
01
12
19
19
26
30

Cultuurfonds on Tour, bibliotheek Poort
Zomerprogramma Playground Poort
Workshop Atelier De Verwondering
Strandfestival ZAND, Almeerderstrand
Workshop Atelier De Verwondering
Watersport Doe Dag, Marina Muiderz.
Vis à Vis speelt voorstelling Mare

september

02
03
05
06
09
16
23
24
30

SuriPoort Festival, Cascadepark
Open Dag United Dance Almere
Spreekuur Cultuurscout Poort
Dag vd Scheiding, Wetswinkel (p. 36)
Pampus Regatta
High Tea bij buurtcentrum Amerika
Burendag (diverse locaties in Poort)
De 30 van Almere
Festival 2 Turven Hoog, Almere centr.

oktober

06
07
13
15
18
27

Spreekuur Cultuurscout Poort
Sterren Restaurant Kidzz (zie pag. 31)
Nationale Archeologie Dagen
ArcheOkerdag bij Vindplaats Okerhof
Kermis in Poort, bij de Homerusmarkt
Halloween Cascadepark

Extra dik zomernummer
Voor jullie ligt een heerlijk zomernummer, met 56 pagina’s
vol met artikelen en informatie over wat er allemaal
gaande is in Almere Poort. Veel belangstelling is er voor
de BouwEXPO Tiny Housing, waar je tijdens de Grote Tiny
Buurtborrel op vrijdag 16 juni het eerste Tiny House op
het bouwveldje achter de Homerusmarkt kunt bekijken. Op
pagina 24 kun je vast kijken naar de andere ontwerpen die
de komende tijd gerealiseerd zullen worden. Naar verwachting zal er in oktober
een klein dorpje van Tiny Huisjes zijn ontstaan! Ondertussen wordt ook aan
de andere kant van de Homerusmarkt flink gebouwd. Op pagina 14 vertelt het
trotse team van Huis & Hypotheek Almere over de opening van hun nieuwe
onderkomen aan het Homerusplein. En wie niet aan het bouwen is, kan altijd nog
een feestje bouwen! Een vrolijke zomer!
Suzan Breedveld, uitgever n

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

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

info@almerepoortnieuws.nl

Evenementen in Almere Poort
voor de agenda van oktober 2017
t/m maart 2018 mailen naar:
redactie@almerepoortnieuws.nl

Evenementen Poort

JUNI

cartoon

kunst en cu l tuur

comedy ‘MARE’ opvoeren. Via de website
kun je makkelijk tickets kopen, wees er
op tijd bij!

foto: Anna van Kooij

Nieuwe voorstelling Vis à Vis
naast Almeerderstrand: ‘MARE’
of de kunst van het overdrijven
Vis à Vis speelt in juni, juli en september de voorstelling MARE
naast het Almeerderstrand. Een bassin gevuld met meer dan een
miljoen liter water vormt de arena voor deze unieke openlucht
voor
stelling. Laat je meevoeren in een draaikolk van visuele
comedy, special effects en livemuziek.
Survival-comedy
De zeespiegel stijgt en de wereld staat
blank van Noord- tot Zuidpool. Wat
overblijft is een handvol drenkelingen
die zich vastklampen aan de restanten van onze beschaving. MARE is een
verrassende survival-comedy met het
wateroppervlak als lachspiegel.
Vis à Vis creëert in haar eigen originele buitentheater een wereld vol buitengewone mogelijkheden, humor en verrassingen. Betreed het terrein van Vis à
Vis en maak je op voor een wonderlijke
avond uit, compleet met spektakel-theater, livemuziek en desgewenst diner.
Weer en wind
Deze buitenvoorstelling leent zich uitstekend voor een zwoele zomeravond, maar
ook bij weer en wind speelt de crew gewoon door en de tribunes zijn overdekt.
Tip: neem je eigen dekentje en kussen
mee voor op de tribune.
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Vanaf 7 juni tot en met 30 juli en van
30 augustus tot en met 1 oktober 2017
zal Vis à Vis op haar locatie naast het
Almeerderstrand haar nieuwe survival-

Diner vooraf
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw op het terrein.
De kantoren en het restaurant De Rode
Haring nemen hier hun intrek. Uiteraard
zal dit fiere, rode gebouw de sfeer uitstralen die het terrein van Vis à Vis zo
uniek maakt. De oude ruimte wordt weer
volledig werkplaats. De grappige rekwisieten van eerdere voorstellingen blijven
daar gewoon te zien.
Bij deze spiksplinternieuwe versie van
De Rode Haring kun je – binnen of buiten – heerlijk dineren voorafgaand aan
de voorstelling. Kaarten voor het diner
zijn apart te boeken.
Midzomernacht Special
De Midzomernacht Special op zaterdag
24 juni 2017 is een zinderende avond vol
lekkere versnaperingen en overrompelende acts. Op deze langste zomeravond
wordt het terrein in festival-achtige sferen gebracht. Vanaf 20:00 uur kun je
genieten van verschillende theatrale en
muzikale acts op het terrein. De voorstelling is volledig in het donker en begint
om 22:00 uur. Na de voorstelling start de
Midzomernacht-afterparty met een band
die de avond swingend afsluit.
n
www.visavis.nl | 036-536 99 33

SPECIALE POORTNIEU
WS-A

CTIE:
Derde ticket gratis vo
or MARE!
Actiecode: 2+1poort
geldig op alle
beschikbare speeldata
t/m 1 oktober
2017 (behalve 24 juni).
Kijk op:
www.visavis.nl/poortn
ieuws

kunst en cu l tuur

Mira Ticheler in de Magical
Mystery Tour in KAF
Het gebouw van Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) onderging
een spectaculaire transformatie, met als aanleiding een bredere
functie als ontmoetingsplek voor theater, kunst, muziek, architectuur, eten en drinken. Tot 2 juli zijn hier de openingstentoonstelling ‘House of Arts’ en de aansluitende subtentoonstelling ‘Magical Mystery Tour’ (tot 15 juli) te zien. Onder de deelnemende
kunstenaars zijn twee uit Poort: Lenny Schröder en Mira Ticheler.
Naast de openingstentoonstelling ‘House
of Arts’ is er door het hele gebouw van
Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) werk
te zien van ruim twintig jonge kunstenaars in de ‘Magical Mystery Tour’. Mira
Ticheler, kunstenares uit Almere Poort,
is daar één van. De installatie die zij
maakte, is geïnspireerd op het werk van
Lenny Schröder, en een verbeelding van
het thema ‘kleurklank’. Net als veel werken van Lenny gaat ook dit werk over de

schoonheid en puurheid van het leven,
in al haar facetten.
‘Ademtocht’, het werk van Mira, is
een carrousel van hout, die voortdurend kleuren en klanken in de ruimte
verspreidt. Een interactieve installatie,
waarbij de toeschouwer onderdeel uitmaakt van het werk.
Bert Steinmeier, ook woonachtig in
Poort, werd tijdens een rondleiding door
de expositie verrast door het werk van

“Als kleuren en klanken zich mengen in de
ruimte, ontstaat er telkens een andere compositie
en sfeer. Een verbeelding als een doorgaande
ademhaling en tocht door het leven.”

Mira. Bert: “Het draaiwiel aan de bovenzijde nodigde me uit om eraan te
draaien. Vervolgens hoorde ik verschillende geluiden. Van de ruisende zee,
kinderstemmetjes, tot geluiden waar je
langer naar moet luisteren om ze te kunnen herkennen. Ook kwam er licht uit de
bovenkant, dat mee ‘kwetterde’ met de
vogels. Dit werk sprak me heel erg aan,
omdat ik zelf mee kon doen. Het is anders dan de werken waar je alleen naar
kunt kijken”.
Mira: “Dat is ook precies de bedoeling.
Als kunstenaar zoek ik naar de verbinding tussen het werk en de toeschouwer,
de ruimte en de verbeelding.
Bij deze installatie heb ik een muziekstuk gecomponeerd, waarbij ik de muziekinstrumenten heb vervangen door
klanken. Aan elke klank is een kleur
gekoppeld, die de ruimte verlicht zodra
de bijbehorende klank speelt. Maar binnen de bestaande kleurklanken kunnen
mensen weer hun eigen compositie samenstellen. Door geluiden in en uit te
schakelen, of door met het draaiwiel de
intensiteit te beïnvloeden”.
redactie n

Een bezoeker draait aan het ijzeren wiel
van ‘Ademtocht’
‘House of Arts’ t/m 2 juli en ‘Magical Mystery Tour’ t/m 15 juli 2017 in
Kunstlinie Almere Flevoland (KAF),
voorheen Schouwburg Almere, Espla
nade 10. De Magical Mystery Tour
is gratis toegankelijk. Het werk van
Mira bevindt zich in de entreeruimte
van de Middenzaal. www.kaf.nl/expo
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k i nderopvang

Elke dag een warme maaltijd
bij Het Vlaggenschip
Bij GO! Kinderopvang vinden
ze het belangrijk dat kinderen
goed eten en kennis maken
met allerlei smaken. Daarnaast
bieden zij graag extra ondersteuning rondom de kinderopvang voor werkende ouders.
Moe maar voldaan
Samen eten met andere kinderen en genieten van een warme maaltijd biedt vele
voordelen. Kinderen zijn vaak moe aan
het einde van de dag bij het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Ze
hebben geleerd, gespeeld, meegedaan aan
activiteiten en nog veel meer. Het is niet
zo gek als je dan niet meer topfit bent.
Als kinderen bij de opvang eten, dan
hebben ze op het moment dat hun ouders ze komen halen, in ieder geval al
een voedzame maaltijd binnen met alle
noodzakelijke, gezonde én natuurlijk
verse voedingsstoffen.
Nieuwe smaken proeven
Daarnaast heeft bij de opvang eten ook
sociale aspecten. De maaltijden worden opgediend in schalen. Dit betekent

dat het sociale aspect van gezamenlijk
eten behouden blijft. Ook leren kinderen nieuwe smaken proeven. Moeilijke
eters eten makkelijker een hapje mee als
ze andere kinderen zien eten. Zien eten,
doet eten!
Maaltijden inclusief
Elke dag eten alle kinderen van het
kinderdagverblijf en de buitenschoolse
opvang bij Het Vlaggenschip van GO!
Kinderopvang een warme maaltijd van
Apetito. De warme maaltijd is onderdeel
van het totale aanbod van Het Vlaggenschip. De tarieven voor kinderdagopvang
en buitenschoolse opvang zijn inclusief
warme maaltijd.
Uitgebalanceerde voeding
De maaltijden worden met natuurlijke
ingrediënten bereid en afgestemd op
de smaak en behoeften van kinderen in
de groei. Er is keuze uit meer dan 350
maaltijden, waaronder ook vegetarische
gerechten. Apetito is ISO en HACCP gecertificeerd zodat kwaliteit en veiligheid
gewaarborgd zijn. Bij de maaltijden van
Apetito kan er rekening worden gehouden met allergieën, geloofsovertuiging
of andere dieetwensen. Er wordt ook gebruik gemaakt van de kennis en ervaring
van een diëtiste.

“Omdat de
kinderen al
warm hebben
gegeten, kan
de avond rustig
beginnen en is
er voor ouders
na hun werkdag ook tijd voor
een heerlijk ontspannings
moment met hun kind”
Tamar Botter
(teamleider Het Vlaggenschip)

Kookactiviteiten
Naast de ondersteuning die deze extra
dienst ouders biedt, ontstaan er ook nog
andere kansen op de vestiging. Door de
bereidingswijze van de maaltijden van
Apetito, is de keuken een groot gedeelte
van de dag beschikbaar voor uitgebreide
kookactiviteiten met de kinderen. Deze
vorm van activiteiten is een vast onderdeel van het activiteitenprogramma bij
Het Vlaggenschip.
Kennismaken
Wil je meer weten? GO! Kinderopvang
laat je graag kennismaken met Het Vlaggenschip en de warme maaltijd. Je kunt
via de website www.go-kinderopvang
een rondleiding aanvragen. Je wordt begeleid door een gastvrouw van GO! Kinderopvang en je kunt met al je vragen bij
haar terecht.
n

Kom ook kennismaken
met de warme maaltijd bij
Het Vlaggenschip
Opvang van 0 tot 12 jaar
David Livingstonestraat 121
036-536 99 03
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bas i sonderw i js

van basisscholen in Poort

Fietscontrole groepen 7en 8
van De Kleine Wereld
De leerlingen van groep 8 gaan bijna de
basisschool verlaten. Na de zomervakantie maken zij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Meestal gaan ze op de
fiets van huis naar de middelbare school.
Het team van De Kleine Wereld wil dat ze
dat veilig doen. Eerst werd de fiets aan
de hand van een kaart gecontroleerd op
veiligheid. Daarna werd een fietsparcours
gevolgd. Uiteraard hebben de leerlingen
ook meegedaan aan het verkeersexamen.
Deze leerlingen zijn goed voorbereid om
een veilige tocht naar het voortgezet onderwijs te maken.

Leerkrachten Droomspiegel in
actie voor Teachers4Teachers
Twee juffen van De Droomspiegel hebben een sponsoractie opgezet voor het
project Teachers4Teachers. Voor 27 maart
hadden juf Reinouw en juf Franca zich
voorgenomen om van hun huis naar
school respectievelijk te lopen en te fietsen. Juf Reinouw vertrok midden in de
nacht vanuit Amsterdam om 23 kilometer naar school te lopen. Juf Franca stapte
op de fiets om vanuit Blaricum naar De
Droomspiegel te fietsen en vervolgens

’s middags weer terug naar huis. Bij elkaar had ze er 38 kilometer op zitten.
Samen hebben de juffen een mooi bedrag van ruim 470 euro opgehaald voor
Teacher4Teachers. Het geld wordt gebruikt
om opleidingen van Keniaanse leraren te
bekostigen. Teachers4Teachers is een enthousiaste groep onderwijsmensen die een
bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van
het onderwijs in Kenia en Nederland. Ze
doen dat door mensen uit die twee landen
samen te brengen en hen uit te dagen te
werken aan de ontwikkeling van hun professionaliteit: vakbekwaamheid, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Thematisch onderwijs
bij De Zeeraket
Eén van de speerpunten van basisschool
De Zeeraket is het thematisch onderwijs
in de middagen. Tijdens het schoolbrede thema komen verschillende experts
gastlessen geven. Denk daarbij aan een
bioloog, dramadocent, technisch kunstenaar. Ook hoort er een educatieve excursie bij. Eén van de thema’s die aan bod
zijn geweest was ‘het boerenleven’. Voor
dit thema gingen de leerlingen van groepen 1-3 naar een educatie-boerderij en
de leerlingen van groepen 4-8 naar het
Archeon. Het komende thema wordt ‘het
menselijk lichaam’. Hiervoor is een excursie gepland naar het Universiteitsmuseum
in Utrecht. Op deze manier zorgt het team
van De Zeeraket voor betekenisvol onderwijs. Door deze vorm van onderwijs is
het leerproces van de leerlingen effectief,
leerzaam en leuk. Elke dag nieuwsgierig
naar wat morgen gaat komen. Daar staat
de school voor.

Kunstproject op de Europaschool
Om het schoolprofiel ‘Kunst en cultuur’
nog meer gestalte te geven, ging het
schoolproject van de Europaschool dit
jaar over kunst. Er was met name veel
aandacht voor beeldende kunst. Schilders,
stromingen en het vervaardigen van schilderijen en beelden stonden centraal. De
school nam deel aan Kunstweken, waarbij leerlingen een digitaal museum van
hun werk kunnen aanleggen. Familie en
vrienden kunnen daar hun werk kopen of
het schilderij laten afdrukken op bijvoorbeeld servies of een t-shirt. De leerlingen
kregen schilder- en etslessen en boetseerden de meest creatieve kunstwerkjes. Als
afsluiting was er een heuse kunstmarkt à
la Montmartre in Parijs en werd de kunst
verkocht en bij opbod geveild. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf
van een kunstkast met materiaal.
Nieuwe directeur
montessorischool Cascade
Op 1 mei startte Marco
Dekker als nieuwe schoolleider op Cascade. “Zowel
de school, het bestuur en
ik zijn erg enthousiast.
Wat mij het meeste aanspreekt aan Cascade, is de ambitie om de
school verder te ontwikkelen vanuit de
theorieën van Montessori. Cascade wil
zich gaan profileren als dé Montessorischool van Almere, waar ontwikkeling
van identiteit gepaard gaat met hoge en
goede resultaten, en niet alleen op gebied
van taal en rekenen. Acht jaar lang was
ik schoolleider op de A. Bekemaschool in
Duivendrecht, waar we als eerste school
in Nederland het Leerstijlenmodel van
Dunn en Dunn hebben ingevoerd. Daarnaast heb ik mede een nieuw schoolconcept ontwikkeld voor een nieuw te starten
school, ‘Klein Amsterdam’. Misschien kun
je mij het beste als onderwijs-ondernemer
typeren. Ook op Cascade is voldoende te
ontwikkelen. Ik heb er heel veel zin om dit
samen met het team te gaan doen!”
n

POORTNIEUWS I 9
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Betekenisvol basisonderwijs
in het nieuwe schooljaar

Na de zomervakantie opent de Almeerse Scholen Groep een
bijzondere nieuwe basisschool in het Homeruskwartier:
Odyssee. Toekomstig schooldirecteur Esther Kotte-Merks biedt
de kinderen uit deze wijk en de omliggende wijken met het
onderwijsconcept ‘betekenisvol leren’ de mogelijkheid om
ontdekkings- en omgevingsgericht te leren. Onderwijs dat
meer is dan alleen taal, rekenen en lezen. Want het geleerde
krijgt telkens betekenis in levensechte situaties.
Leren in het echt
Bij het onderwijs van Odyssee ligt het
accent op betekenisvol leren. Dit betekent dat kinderen leren door levensechte
opdrachten. Het leren gaat dan verder
dan alleen het klaslokaal en gebeurt
veelal in de buurt. Deze manier van leren stimuleert de ontwikkeling van verschillende vaardigheden en de persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen. Een
opdracht om bij de bakker te weten te
komen wat een zak meel weegt en kost,
leert kinderen niet alleen rekenen, maar
ook samenwerken en ondernemen. En
een taalopdracht om reclame te maken
voor de supermarkt leert ze meer dan
schrijven alleen.
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Odyssee
De naam Odyssee komt uit het klassieke Griekse dichtwerk van Homerus. Het verhaal gaat over koning
Odysseus, die een lange tocht maakt
waarin hij veel avonturen beleeft en
op de proef wordt gesteld door de
goden. Bij Odyssee is de basisschoolperiode net als de omzwervingen
van Odysseus: een ondernemende
tocht vol avontuur en uitdagingen.
Samen met ouders/verzorgers geven
we vorm aan deze leerzame reis.

Elke dag welkom in de les
Bij Odyssee vinden we het belangrijk dat
je als ouder/verzorger weet wat je kind
leert en op welke manier. Zodat je weet
hoe je ook zelf je kind verder kunt begeleiden en laten groeien in zijn of haar
ontwikkeling. Wij betrekken ouders dan
ook op een bijzondere manier bij ons onderwijs: elke dag zijn ouders/verzorgers
het eerste half uur van de dag welkom
bij de les van hun kind.
Praktische informatie
Odyssee heeft een continurooster. De
lestijden zijn op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag van 08.00 uur
tot 14.30 uur. Op vrijdag zijn de kinderen tot 12.00 uur op school. Buiten de
reguliere schoolvakanties om kunnen
twee extra vakantieweken worden ingepland, in overleg met de school.
Basisschool Odyssee start in september 2017 in een tijdelijk schoolgebouw
in de Pygmalionstraat. Per 2020 verhuist
Odyssee naar een nog te bouwen schoolgebouw schuin tegenover Sterrenschool
de Ruimte aan het Homeruspark.
Heb je vragen of wil je kennismaken? Neem dan contact op met directeur
Esther Kotte-Merks. Graag tot ziens! n

Odyssee
Directeur Esther Kotte-Merks
directie@odyssee.asg.nl
06 - 557 18 444

voortgezet onderw i js

Het Arte College is na zes jaar een vertrouwde school in Almere
Poort. In elke uitgave van PoortNieuws doen wij verslag van
evenementen, presentaties of andere wetenswaardigheden.
Dit keer over het bijzondere profiel van het Arte College, waardoor de school onlangs is opgenomen in een boek van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) over inspirerende scholen.

Arte College opgenomen in
boek over inspirerende scholen
Bij het Arte College maken leerlingen in
de onderbouw kennis met allerlei uitingsvormen van kunst en cultuur, zodat ze na
twee jaar weten waar hun belangstelling
en talenten liggen. Leerlingen oefenen
vaardigheden, doen mee aan kunstzinnige en culturele activiteiten en ontwikkelen een eigen smaak. De leerlingen
werken in leergebieden én op leerpleinen,
omdat samenwerken een steeds belangrijkere vaardigheid wordt. Per dag zijn er
zeven lesuren van elk zestig minuten. Elk
zevende uur is een Arte-uur, een extra
hulp- en begeleidingsuur.
Optimale samenhang
Het K&C-programma van het Arte College bestaat uit een doorlopende leerlijn vanuit de onderbouw (oriëntatie en
ontdekken van talenten) naar de bovenbouw (specialisatie en verdieping). Elke
leerling kiest naast zijn profiel ten minste één creatieve discipline.
In de praktijk zijn er bij speciale activiteiten veel combinaties binnen en tussen
de taal- en kunstvakken. We beschrijven
twee voorbeelden. Het Arte College heeft
jaarlijks drie Arte-weken waarin presenteren van en presteren rondom een thema
Samen prestaties leveren
Het kunst- & cultuurprogramma (K&C)
van het Arte College motiveert leerlingen,
stimuleert hen in hun creatieve ontwikkeling, maar leert hen ook om te midden
van druk en deadlines samen prestaties
te leveren. Het lesprogramma is zoveel
mogelijk geënt op samenhang tussen cultuurvakken en andere vakken. Dat komt
tot uiting in projectweken, de zogenoemde Arte-weken en een Meesterproef in het
examenjaar voor alle sectoren.

centraal staan. Alle vakken en disciplines
werken mee aan dit culturele weekproject.
Leerlingen uit de eerste klas vmbo werken
aan het thema ‘Wie zijn wij als klas’. Ze
volgen in de Arteweek workshops, zoals
een workshop ‘samenwerken’. Ze gaan
een dag op survival en maken een vmbolied inclusief muzikale begeleiding en een
klassenvlag met daarop het motto van de
klas, woorden, symbolen en smileys die
de klas kenmerken. Dit presenteren de
leerlingen op de laatste Arte-dag, waarbij
alle ouders zijn uitgenodigd.
Bij de Meesterproef in het examenjaar
leren leerlingen bij een cultuurvak buiten
de vaste kaders te denken, in afstemming
met een vakdocent van een taalvak. Daarbij is de docent veel meer een coach en
zijn leerlingen eigenaar van hun leerproces. Zo maken leerlingen van 4 vmbo-tl
een show, waarin iedereen op zijn eigen
manier met kunst en cultuur bezig is. Eén
van de leerlingen wil hierover een blog
met foto’s bijhouden. Ze stemt dit af met
de begeleidende docent Nederlands.
Unieke werkwijze
Onze werkwijze is uniek in Almere en
wijde omstreken. Daarom is het Arte College opgenomen in het boek ‘Inspirators
voor de toekomst’. Daarnaast bevat het
boek nog 29 andere schoolportretten van
innoverende scholen. De tekst is te downloaden van www.slo.nl.

School voor vwo, havo en vmbo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort

Arte College n

(036) 767 07 00
www.artecollege.nl
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i n ba l ans i n poort

Moestuinieren is tegenwoordig helemaal
hip! Je eigen groenten en fruit kweken is
toch geweldig?
Zo besloten ook wij,
mijn partner Jerry en
ik, vier jaar geleden een moestuin te
nemen. Niet alleen voor ons, maar ook
voor onze dochters is het een avontuur.
De meisjes hebben ieder een eigen stukje in de tuin en vermaken zich de hele
dag. We hebben een tuin van honderd
vierkante meter in Almere en Jerry heeft
inmiddels de nodige kennis van planten
en tuinieren opgedaan. Zelf ben ik meer
van het oogsten en opeten, hahaha! (Dit
is het nieuwe shoppen).
Ik kan intens genieten van onze eigen
gekweekte groenten en fruit. Alles uit
de tuin smaakt zoveel lekkerder en het is
meteen ook biologisch, gezond en puur.
Tips haal ik van de site groenvanjeroen:
www.hgvj.nl.
Ik kan het iedereen aanraden, een
eigen moestuin te nemen. Of klein te
beginnen met bijvoorbeeld wat bakjes
eigen gekweekte kruiden in de tuin of
op het balkon. Het kost wat tijd, maar je
krijgt er zoveel voor terug. Niet alleen de
oogst, maar ook beweging en ontspanning. Je komt helemaal tot rust, met zingende vogeltjes op de achtergrond. In
de natuur zijn brengt je dichter bij jezelf.
Back to Zen :-)
Als ik mij, na de middag in de tuin door
te hebben gebracht, klaarmaak voor de
avondles yin yoga bij Zen Company, verkeer ik al helemaal in de juiste sferen. Ik
hoef niet om te schakelen van de drukte
van alledag naar ontspanning. Yoga is
dan ook een ‘way of life’.
Ik wens jullie een heel ontspannen en
groene zomer!
Amanda de Bruin, Zen Company n
www.zencompany.nl
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Fun, friendship en feelgood
staan voorop bij hart for her
Samen bewegen motiveert,
zeker op moeilijke momenten.
Sport je bij een club waar je
niet anoniem bent en je elkaar
kent, dan krijg je al snel steun
van andere vrouwen. Dat ervaar je bij hart for her.
Drie F’en centraal
Bij hart for her staan de drie F’en centraal: fun, friendship en feelgood. “Het is
belangrijk dat de vrouwen het naar hun
zin hebben. Als het trainen leuk is, kom
je ook met plezier” licht Annelies, eigenaresse van hart for her, toe. Het valt Annelies dan ook op hoe snel de vrouwen
contact met elkaar krijgen. “Dat komt
omdat hart for her uit een klein interval-trainingscircuit bestaat waardoor de
vrouwen elkaar al snel leren kennen. Ze
weten wat iedereen beweegt om te komen sporten en ze zijn begaan met elkaar. Heb je een meet- en weegmoment
en je bent afgevallen, dan deelt iedereen
in de vreugde mee”. Iets drinken doe je
gezellig aan de grote tafel, waar kan worden ontspannen, gelachen en gekletst.

foto: Denis Guzzo

Moestuin & healthy lifestyle

omgeving, zonder spierbundels en spiegels. “Iedereen kan hier gewoon zichzelf
zijn en trainen op haar eigen niveau”
legt Annelies uit. “En heb je niet veel
tijd, dan ben je binnen dertig minuten
klaar”.
Wil jij ook ervaren wat hart for her
voor jou kan doen, vraag dan een gratis
proefles aan.
redactie n

hart for her Almere

Lekker bewegen
Of je nu komt om fitter te worden, af te
vallen, te werken aan je figuur of om jezelf gewoon lekker te voelen, bij hart for
her kun je lekker bewegen in een prettige

“Bij hart for her krijg ik persoonlijke aandacht. Dit stimuleert mij om
te proberen mezelf te overtreffen.
Wij, ik en de andere vrouwen die
hier sporten, motiveren ook elkaar
hierin. De tijd vliegt voorbij en voor
ik het weet zit er alweer een half
uur op. Het is een training op maat
gemaakt voor elke vrouw. En wil ik
meer, dan kan mijn training uitgebreid of aangepast worden.
- Sayonara Nijhove -

Freyjaplantsoen 1
1363 WB Almere Poort
036-737 01 40
www.hartforher.nl

“hart for her is een sportclub met
een fijne sfeer. De begeleiding is
heel persoonlijk. Door de opzet van
het 30-minuten-circuit is er voldoende tijd voor aandacht voor iedereen.
Voor mij is het belangrijk dat ik kan
werken aan mijn gezondheid op
een manier die bij mij past, en in het
tempo dat ik wil. Bij hart for her is
dat mogelijk. Ik sport hier zes dagen
per week met veel plezier”.
- Ilse Kaldenbach -

verzorg i ng

Kapsalon Front Row is sinds drie jaar te vinden aan de Hermesstraat in Homeruskwartier West. Kapper Zoelaiga Oemed mag
zich met twintig jaar ervaring beroepen op werk waarvoor zij
erkend wordt, ook buiten Almere. Getuige de klanten die haar
na haar verhuizing van Amsterdam naar Almere zijn gevolgd.

Ontdek kapsalon Front Row
in Homeruskwartier West
Zoelaiga heeft tijdens haar carrière een
keur aan klanten met representatieve
functies in haar stoel mogen verwelkomen en verzorgen. Ook voor evenementen als de Miljonair Fair en Pink Ribbon.
Bij Coiffure Award heeft ze haar vaardigheden mogen meten aan kappers uit
het hele land.
Advies op maat
Het gebouw van de kapsalon in Almere
Poort is vormgegeven volgens dezelfde
filosofie van bewustwording. Een bezoek
aan de salon brengt het woord tot de
daad; in de voorste rij, op de beste plek.
Zoelaiga: “Bij Front Row is het het idee
dat een klant zich thuisvoelt. Je krijgt persoonlijke aandacht bij de behandelingen,
en wordt voorzien van advies op maat.
Ik zie mijn salon als een plek waar de
klant tot zichzelf komt, tot de persoonlijkheid die deze nog niet had ontmoet...”

In een ontspannen sfeer mogen haar
klanten de passie voor haarverzorging
ervaren. Bij Front Row wordt meer gedaan dan alleen knippen. Er worden
condities gecreëerd die de klant helpen
het kapsel zelfstandig in vorm te houden. Zoelaiga voert ook specialistische
behandelingen uit, zoals het aanbrengen
van extensions.
Duurzame haarbehandelingen
Front Row werkt met verschillende producten, afgestemd op persoonlijke wensen van de klant en beoogde resultaten
van de kapper. Zoelaiga blijft zich onderwijl oriënteren op nieuwe ontwikkelingen in de kappersbranche. Recentelijk
heeft zij een duurzame relatie weten aan
te gaan met een bekende leverancier.
“De producten in mijn salon zijn van
hoogwaardige kwaliteit. De shampoos
bijvoorbeeld, geven geen huidallergieën

openingstijden salon
maandag en dinsdag
09.00 - 13.00
woensdag t/m zondag
09.00 - 20.00

of irritaties, maar voeden en kalmeren
de hoofdhuid. Deze bevatten geen fosfaten of sulfaten, maar mineralen. De
kleuringen zijn 100% dekkend en laten
geen vlekken achter op de hoofdhuid. Ze
zorgen voor een mooi kleurresultaat, met
natuurlijke uitstraling”. Bij het ontwikkelen van deze producten worden mens en
milieu in acht genomen, hetgeen past bij
de filosofie van duurzame haarbehandelingen.
Driejarig bestaan
Kapsalon Front Row bestaat per 18 mei
2017 drie jaar. Graag grijpt zij de gelegenheid aan jou uit te nodigen kennis te
maken met kappersdiensten van ongekend hoge kwaliteit. Front Row daagt de
klant uit, haar zelf te ontdekken. Kijken
in de spiegel bij Front Row geeft je een
glimp van de ziel. Zoelaiga behandelt
haar van allerlei aard, ook ’s zondags. n

Front
Row
hermesstraat 2
1363 tp almere
f ro n t r. n l
0365252125
0615252168
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bouwen

Huis & Hypotheek Homerusplein feestelijk geopend
Op 11 mei 2017 werd Huis &
Hypotheek aan het Homerusplein in Almere Poort officieel
geopend. Toen de eigenaar
Carolien Schut twee jaar geleden besloot op zoek te gaan
naar een groter pand, had ze
niet durven dromen dat ze
zelf een kantoor zou laten
bouwen naar eigen ideeën.
En nu staat het pand, met een smaakvol
interieur. Het gehele damesteam van Huis
& Hypotheek kan er goed uit de voeten.
Carolien vertelt trots: “Toen bleek dat we
uit het pand in Noorderplassen waren
gegroeid, begon mijn zoektocht. Op ieder kantoor dat ik bekeek, was wel iets
aan te merken. Toen nam ik het besluit
om, net als veel van onze klanten, een
optie te nemen op een kavel in Almere
Poort. De plek tegenover de Homerusmarkt sprak mij erg aan”.
Vanaf dat moment ging ze in gesprek
met een architect. Ze deelde haar ideeën
met hem en gaf hem moodboards met

afbeeldingen van wat ze terug wilde zien
in het nieuwe kantoor. Hij maakte een
schitterend ontwerp en hiermee ging ze
naar een aannemer om dit te realiseren.
Eind september 2016 ging de bouw van
start. Carolien: “Ik was blij dat ik een
bouwbegeleider had die me tijdens de
gehele periode met raad en daad bijstond. We moesten veel keuzes maken
aangaande kleur en materialen, waardoor het helemaal ‘eigen’ is geworden.
De oplevering van het pand vond
plaats op 1 mei en we hadden slechts tien
dagen om alles gereed te maken voor de
officiële opening! In deze periode is hard
geklust door mijn man Joop. Gelukkig
werkten de leveranciers mee door alles
op tijd te bezorgen en te plaatsen”.
Tijdens de opening, waarbij gezorgd
was voor een hapje en een drankje, en
waarbij zelfs een foodtruck was met poffertjes, ijsjes en fotobooth, was iedereen
laaiend enthousiast over het eindresultaat. Het weer zat die dag mee en er waren ruim honderd gasten. “Het was een
dag waar wij allen nog regelmatig met
een smile aan terug zullen denken!”
Huis & Hypotheek Almere is een echt
dameskantoor, in totaal zijn er zes dames
werkzaam die je graag van dienst zijn
met het verzorgen van een hypotheek en
alle verzekeringen.
Carolien: “Alle tijd en energie die we in
de bouw hebben gestoken, is het dubbel
en dwars waard!” Ze hoopt hier bestaande en nieuwe klanten te mogen verwelkomen en helpen met het vinden van de
n
juiste hypotheek en verzekering.

Je Huis & Hypotheek
goed verzekerd!
Bij Huis & Hypotheek Almere Stad zetten we alles op de rit voor de beste
verzekeringen die passen bij jouw leven. Of het nu gaat om je woonhuis, je inboedel,
je aansprakkelijkheid maar ook andere schade- en leversverzekeringen: je bent bij
ons aan het juiste adres. ‘Onze lijnen zijn kort en ook voor vragen tussendoor ben
je welkom’.
Homerusplein 124 | 1363 SZ Almere| T 036 52 402 91 | almere-stad@huis-hypotheek.nl
www.huis-hypotheek.nl/almere-stad
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straatnamen homeruskwart i er

Nieuwe tandarts in Poort
Sinds 1 april dit jaar is er een nieuwe tandarts werkzaam bij
Tandheelkundig Centrum Almere Poort (TCAP) op de Homerus
laan 100. Het team bestaat uit tandarts Sergio Gopie, mond
hygiënist Angelique den Hartog en assistente Nicole van Bockel.

Angelique den Hartog, al vanaf het begin werkzaam bij TCAP, vertelt: “Tandarts Sergio Gopie is heel enthousiast, sociaal en creatief. Hij luistert goed naar de
wensen van zijn cliënten, is geduldig en
heeft een goed inlevingsvermogen. Hij
vindt het ontzettend leuk om met kinderen te werken en daarom voelen zij zich
snel op hun gemak. Daarnaast heeft hij
ervaring met de behandeling van angstige mensen. Hij heeft veel leuke, vooruitstrevende plannen met de praktijk en
maakte hiermee het hele team enthousiast. We willen dan ook gaan verbouwen
en zullen je in PoortNieuws op de hoogte
houden van onze nieuwe plannen!”
Angelique is vrijgevestigd mondhy
giënist. Dat betekent dat je ook voor een
behandeling bij haar alleen terecht kunt.
De behandeling wordt vergoed vanuit de
tandartsverzekering. Ze behandelt met
name mensen met tandvleesproblemen,
maar je kunt ook bij haar terecht voor
een standaard gebitsreiniging of voor
het bleken van tanden en kiezen.
Angelique vervolgt: “De praktijk valt
niet zo snel op, omdat het een praktijk
aan huis is. Als je van een huiselijke, gemoedelijke sfeer houdt, is deze praktijk
echt iets voor jou. De praktijk is kleinschalig, waardoor je veel persoonlijke
aandacht krijgt. Kwaliteit en hygiëne

zijn voor ons vanzelfsprekend en een
must. Ons altijd terugkerende motto is:
‘Behandel je cliënt zoals je zelf behandeld wilt worden’.
Iedereen is welkom in de praktijk. We
werken samen met bijna alle zorgverzekeraars, zodat de nota rechtstreeks naar
de zorgverzekeraar gaat, mits je voor
tandartskosten verzekerd bent”.
Je vindt de praktijk schuin tegenover
Sterrenschool De Ruimte op de kruising
van de Hadesstraat en de Homeruslaan.
De bus stopt om de hoek en er is voldoende parkeergelegenheid.
Angelique: “Wij kunnen niet wachten
je in de praktijk te verwelkomen! Neem
gerust een kijkje op onze website of
maak een afspraak om langs te komen.
Je kunt je via de website inschrijven”. n
Tandheelkundig Centrum Almere Poort
Homeruslaan 100 | 1363 TA Almere Poort
036-536 90 79 | www.tcap.nl | info@tcap.nl

Damoclesstraat
Ons leven hangt aan een dun draadje. Of
aan een zijden draadje, zeggen we ook
wel. Maar oorspronkelijk was dat draadje
een paardehaar en hing niet ons leven
eraan, maar het noodlot. In de vorm van
een scherp zwaard. Dat kwam zo.
In de derde eeuw vóór Christus heerst
Dionysius II over de stad Syracuse. Zijn
bediende Damocles (die naam rijmt op
‘kano-les’) is stikjaloers op zijn baas en
diens macht en rijkdom. “Weet je wat,”
zegt Dionysius, “als jij nou op de troon
gaat zitten, dan kun je er zelf eens van
genieten!?” “Nou graag!” zegt Damocles, en die doet zich te goed aan het lekkere eten en drinken en de mooie meisjes om hem heen. “En, ben je nu blij?”
vraagt Dionysius, terwijl hij naar het plafond boven Damocles kijkt. Die kijkt met
hem mee en ziet een zwaard recht boven
zijn hoofd hangen, aan een paardehaar!
Damocles weet niet hoe gauw hij van die
troon af moet komen. “Ok, ok, u mag het
weer van me overnemen hoor!”
Het zwaard dat elk ogenblik kan vallen,
staat voor de bedreiging waar alle heersers bang voor zijn: dat iemand ze om
zeep wil helpen. Sommigen worden helemaal paranoïde van de angst, ze gaan
wild om zich heen gaan, sluiten hun beste
vrienden op, of erger.
Die oude Grieken hadden het weer
eens goed gezien. Ze vonden niet voor
niets de democratie uit!
In het boek ‘De donkere kamer van
Damocles’ van Willem Frederik Hermans
hangt het lot van het personage (Osewoudt) af van wat er in de ‘donkere kamer’ gebeurt. Destijds werden fotorolletjes in een donkere kamer ontwikkeld
en afgedrukt. Na het ontwikkelen kon je
pas zien of op de foto stond wat je dacht
dat je had gefotografeerd: en of je je onschuld kon bewijzen of niet...
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 almerika, almerica! felixvandelaar@xs4all.nl
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OP PAD NAAR
LEVEN TUSSEN TUIN EN DUIN

LEVEN TUSSEN TUIN EN DUIN

NIEUW

550 woningen
in Almere Poort
In Zandpoort in Olympiakwartier West geniet je van het stadse wonen én van het glooiende
duinlandschap in één. Hier is bewust omgaan met energie en de natuur de standaard. Wonen
voor iedereen; van huur tot koop en van rijwoning, tweekapper tot het zelf bouwen van je
droomhuis. Net voor de brug over het IJmeer, woon je in Zandpoort overal dichtbij. Ga op pad
naar het strand en het bos. Winkels, (sport)voorzieningen, het station van Almere Poort en de
A6 liggen om de hoek. Natuurlijk, wonen doe je bewust in Zandpoort!
MEER WETEN?
Kijk op zandpoort.nl en blijf op de hoogte!

bouwen

In de vorige PoortNieuws heb je al kunnen lezen over de start
van het laatste deel van Almere Poort, Stadstuinen. Dit oostelijke deel van Poort zal de gemeente in zo’n tien jaar ontwikkelen. Stadstuinen Poort komt tot uitvoering in vier deelgebieden
met ieder een eigen volgorde en een eigen wijze waarop de
gemeente de samenwerking zoekt met marktpartijen en particulieren. De gemeente Almere begint samen met partners aan
het nieuwbouwproject Zandpoort in Olympiakwartier West.

Wat staat te gebeuren in
het nieuwste deel van
Almere Poort: Stadstuinen
Op pad naar Zandpoort
Het stedenbouwkundige plan is klaar en
de woningbouwplannen voor huur, koop
en zelfbouw zijn in de maak. Eind april
heeft de gemeente Almere samen met de
partners Dura Vermeer, AM, De Alliantie
en Trebbe de aftrap gegeven voor dit gebied en is de website www.zandpoort.nl
live gegaan. In mei startte de gemeente
met het bouwrijp maken van het gebied;
bouwwegen worden aangelegd en riole
ring, kabels en leidingen gaan de grond
in. Voor de zomer komen de eerste zelfbouwkavels op de markt en in oktober
start de bouw van de eerste huurwoningen. Ben je benieuwd hoe het gebied eruit komt te zien? Bekijk op de website de
eerste 3D-impressie van de nieuwe wijk.

De vier deelgebieden
In Stadstuinen Poort is ruimte voor 3600
woningen en vestigingsmogelijkheden
voor bedrijven.
• Olympiakwartier West
(nieuwbouwproject Zandpoort)

Circa 550 woningen (70% eengezinswoningen, 30% appartementen/hoogbouw
in verdeling huur, koop/nieuwbouw,
zelfbouw), gelegen tussen Duin en het
spoor, samenwerking met marktpartijen
die al afspraken met gemeente hebben
(o.a. project Goed Huur Woningen).

ALMERE POORT

10 JUNI 2017

Meer weten?
Kom 10 juni 2017 naar de
WoonExpeditie Almere Poort
Tijdens dit informatieve woonevenement staat Almere Poort centraal!
Ga op pad en ontdek (opnieuw)
hoe verrassend je kunt wonen in Almere Poort. Bezoek o.a. de nieuwbouwlocaties Zandpoort en Duin,
de woonmarkt met het aanbod van
nieuwbouwprojecten in de stad of de
mogelijkheden voor Tiny Housing én
laat je bijpraten over de toekomstige
gebiedsontwikkelingen.
Zaterdag 10 juni, 11-16 uur.
Locatie woonmarkt: Olympiakwartier West, Demetrius Vikelaslaan,
bij station Almere Poort (parkeren
Zomerspelenstraat).
Meer info:
www.hetkaninalmere.nl/
woonexpeditie

• Olympiakwartier Oost

Circa 650 woningen (25% eengezinswoningen, 75% appartementen/hoogbouw),
gelegen tussen spoor en Elementendreef
ter hoogte van het station Almere Poort.
Na de zomer daagt de gemeente partijen
uit de woningbouwplannen voor dit gebied te ontwerpen. Hier zijn nu vooral
de voorzieningen als de Topsporthal en
het zwembad zichtbaar. Voor onderwijs
vindt u hier het MBO-College Poort van
het ROC (nu tijdelijke gebouwen, de
bouw van het nieuwe gebouw is gestart)
en Scholengemeenschap Baken. Ook het
Wereldrestaurant dat hier komt is gestart
met de bouw.

• Europakwartier Oost I

Circa 1200 woningen (70% eengezinswoningen, 30% appartementen/hoogbouw),
gelegen tussen spoor en bedrijventerrein
Lage Kant, start bouw in 2018. Hiervoor
zal de komende zomerperiode het stedenbouwkundige plan worden gemaakt.
• Europakwartier Oost II

(voorheen bekend als Cascadepark Oost
en Middenkant)
Circa 1200 woningen (85% eengezinswoningen, 15% appartementen/hoogbouw), gelegen tussen spoor en Elementendreef, start bouw vanaf 2019.
gemeente Almere n
poort.almere.nl/stadstuinen-poort-oost
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Voedsel voor de ziel
Thorstraat 4 (Ithaka)
Net na de deadline van de vorige editie
van PoortNieuws opende Soul Food City
haar deuren. Jammer, anders hadden alle
Poortenaren nu al maanden geweten dat
het ‘voedsel voor de ziel’ niet te versmaden is! Sinds eind januari kunnen we
genieten van de authentieke Surinaamse
gerechten die worden bereid door vier
broers, naar hun oma’s recepten. Er zijn
zes menu’s, die iedere dag vers worden
voorbereid door de twee jongste broers,
Jerryl en Darryl. Hun oudere broers,
Cleavon en Erclyn, sluiten aan het eind
van de middag aan. “Het loopt goed”,
vertelt Erclyn. “Vooral sinds we zijn aangesloten bij Thuisbezorgd.nl is het aantal
bestellingen soms niet bij te benen. Het
geheim van het succes? De verse producten en verse bereiding. Dat zorgt ervoor
dat de kwaliteit goed is en dan komen je
klanten terug. De quesadilla, die je los
van een menu kunt bestellen, is favoriet.
Ook kinderen vinden die heel erg lekker”.
Je kunt de menu’s afhalen of laten bezorgen en sinds kort kun je ook via een eigen
app bij Soul Food City bestellen. Gemakkelijker kan het niet. Gauw proberen dus.

Ibiza-lifestyle in Almere Poort
Europalaan 816
Manon Blom droomde al lang van een
winkel in haar eigen stijl. Ze deed een opleiding binnenhuisarchitectuur en na haar
verhuizing naar Poort kon ze die in praktijk brengen in haar eigen huis. En enkele
maanden geleden opende ze Blommie’s
lifestyle aan de Europalaan. “Al sinds ik
hier woon zeg ik: als ik een winkel open,
wil ik naast Jeniffersbloemen zitten. Zo’n
bloemenwinkel is de perfecte combinatie
met de stijl waar ik van houd”. Bij binnenkomst voel je meteen de ontspannen
sfeer. Rustige kleuren en mooie producten
van natuurlijke materialen, zoals hout,
bamboe en kokosnoten. Je kunt er terecht
voor meubels en accessoires voor in huis,
maar ook verkoopt Manon tassen en portemonnees. “Veel van de producten zijn
uniek”, vertelt Manon. “Het zijn producten met een verhaal. De decoratieve ladder uit Marokko bijvoorbeeld. En ook de
handgemaakte kasten uit India. Daar ben
ik zelf verliefd op”. Bij Manon kun je ook
terecht voor interieuradvies of ze gaat
voor je op jacht naar die ene lamp die je
al zo lang zoekt. Manon nodigt je graag
uit om sfeer te komen proeven!

New York Pizza nu ook in Poort
Europalaan 820
Sinds 29 mei is het filiaal van New York
Pizza aan de Europalaan geopend. Omar
Bejjati is de franchisenemer. “Ik kreeg
zoveel bestellingen van Poortenaren bij
mijn filiaal in Stedenwijk, dat ik besloot
om in Poort ook een filiaal te beginnen”.
En daar hebben de Poortenaren wel oren
naar. Zodra het nieuws via Facebook bekend werd, volgden vele enthousiaste reacties. “Die zijn echt super om te lezen”,
zegt Omar. “Het leukste aan dit werk is
dat je merkt dat mensen blij zijn met onze
pizza’s en andere maaltijden!” New York
Pizza levert namelijk niet alleen pizza’s,
maar ook pasta’s, salades, hamburgers en
bijvoorbeeld chickenwings. Alles wordt
vers gemaakt. “Pas als de bestelling bij
ons binnenkomt, wordt het deeg uitgeslagen en gaan de toppings erop”, vertelt
Omar. “Onze peperoni-pizza is favoriet in
Almere en ik vind dat zelf ook de lekkerste pizza”. De maaltijden worden bezorgd
met elektrische fietsen en e-scooters. Zelf
afhalen kan ook. Omar: “Dan kun je letterlijk een kijkje in onze keuken nemen
en zien hoe vers de ingrediënten zijn. Iedereen is van harte welkom!”
n

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

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort | 036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl
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Een eenvoudige remedie tegen
’s nachts tanden knarsen
Het is een vreemde gewaarwording, als je ’s nachts een raar geluid hoort en blijkt dat je huisgenoot zijn tanden knarst in zijn
slaap. Misschien is deze zich er zelf niet eens zo bewust van. Net
zoals je er zelf weinig last van hebt, wanneer je snurkt – maar
anderen des te meer.
Anders ligt het knarsen bij volwassenen, wat vaak wel te maken heeft met
stress of drukke werkzaamheden. Wanneer het langer aanhoudt en klachten
geeft, kan dit een nadelig effect hebben op het blijvend gebit. De knarser of
klemmer kan ’s ochtends wakker worden
met pijnlijke kiezen of een vermoeid gevoel in de kauwspieren.
Actie ondernemen
Dan is het tijd om actie te ondernemen.
Elke tandarts raadt aan dit probleem aan
te pakken, want door het knarsen slijten je tanden en kiezen onnodig. Soms
merkt de tandarts de slijtage op bij een
controle. Gelukkig is de remedie eenvoudig, namelijk het ’s nachts dragen van
een knarsbitje. Dat is een hoesje dat over
je tanden past, gemaakt van doorzichtig
kunsthars. Dit kun je het beste door de
tandarts voor jou op maat laten maken.
Het wordt als ‘opbeetplaat’ door veel
verzekeraars vergoed, voor de zekerheid
kun je dit van te voren navragen.
Het went snel, vergelijkbaar met een
nachtbeugel of een hockeybitje. Je kunt
er natuurlijk vrijuit mee ademen en een
slokje water nemen of iets zeggen lukt
ook nog.
Onnodige slijtage
Tanden knarsen in de slaap komt veel
voor, bij mensen van alle leeftijden. Vaak
horen wij van ouders dat hun kinderen
’s nachts behoorlijk knarsen, wat een
verhoogde slijtage van het melkgebit kan
veroorzaken. Het is niet zo dat de kinderen stress hebben. In hun slaap verwerken ze de gebeurtenissen van de dag, dus
ook de leuke dingen die ze meegemaakt
hebben. Gelukkig is dit tanden knarsen
in de slaap tijdelijk en gaat het over.

Verbetering
Ga je nu ’s nachts knarsen, dan voorkomt
het knarsbitje dat je tanden en kiezen elkaar raken. Ook het bijbehorende geluid
is een stuk minder angstaanjagend. En
misschien wordt onbewust het knarsen
wel een stuk minder.
Bij fanatieke knarsers is het bitje sneller toe aan vervanging, maar over het
algemeen gaat het lang mee. Je kunt het
bitje poetsen met een tandenborstel en

tandpasta en afspoelen met water. Overigens wordt aangeraden om extra goed
je tanden te poetsen, nadat je met het
bitje hebt geslapen. Het wordt geleverd
met een bewaarbox, waarin je het handig mee kunt nemen op reis.
Ontstressen
Onderzoek heeft uitgewezen dat stress,
alcohol en roken een negatieve invloed
hebben op je knarsgedrag. Onder rokers
schijnt knarsen twee keer zo veel voor te
komen. Natuurlijk is het, naast het gebruik van een bitje, de moeite waard om
te proberen je leefstijl te veranderen. Het
behoeft geen uitleg dat roken en overmatig alcoholgebruik ongezond zijn. En
dat ontstressen goed voor je is. Dus ons
advies is: schaf een bitje aan en boek een
fijne vakantie!
Tandzorg Op Maat Almere Poort n

Tandzorg Op Maat Almere Poort is te
vinden in Gezondheidscentrum Vizier
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Steel Creek beach grill op Strandbad
Duin voor tweede seizoen open
Was vorig jaar de nieuwe beach grill Steel Creek bij Strandbad
Duin nog een goed bewaard geheim, dit jaar mag iedereen weten dat ze er zijn! Van 1 april tot 1 november kan er bij redelijk
weer in de weekends genoten worden van heerlijke barbecue
gerechten en van de sfeer. De eigenaren zijn geen onbekenden
in Almere Poort.

Grillmasters
Ton en Arjan uit Naarden bieden met hun
bedrijf BBQ Bastards mobiele barbecueavonden aan, compleet met grillmasters
en alles erop en eraan. Daarnaast runnen
zij al sinds zeven jaar het restaurant De
Rode Haring op het terrein van Vis à Vis,
waar gemiddeld 145 gasten per avond
gebruik maken van het gevarieerde zelfbedieningsbuffet. Toen Ton en Arjan de
schetsen ontdekten voor een horecagelegenheid op Strandbad Duin, waren ze
er als de kippen bij. Meteen de volgende
dag zaten ze bij de gemeente Almere om
een vergunning aan te vragen. Zij stel-
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den een ondernemersplan op en zowel
Amvest Duin alsook Marina Muiderzand
bogen zich hierover en reageerden enthousiast.
Arjan: “Het idee dat we hadden ingediend, was een restaurant van zeecontainers. Dat vond niet iedereen een goed
idee, maar voor schaalbare horeca in de
vorm van een tentdoek op houten palen
kregen we een permanente vergunning.
Stapsgewijs zullen we de tent ontwikkelen en uitbouwen. Vorig jaar bereidden
we de gerechten nog in Naarden voor,
inmiddels is er hier op locatie een container bijgekomen met een keuken voor
de voorbereiding, opslag en koeling”.
Ibiza-style
Toen ze vorig jaar open gingen, hadden
ze bewust geen reclame gemaakt, om
rustig van start te kunnen gaan. Ton:
“Toch kwamen ook zonder reclame vijftig man op een avond. Voorbijgangers
en mensen die via via over ons hadden
gehoord en nieuwsgierig waren geworden. Zelfs burgemeester Weerwind kwam
een kijkje nemen. Iedereen was blij verrast. We hebben bij Steel Creek ook al
besloten feesten voor groepen gehad.
Studenten die kwamen zeilen, roeiende

mariniers en het Princeton Theological
Seminary. We zijn ook een trouwlocatie,
voor bruiloften in Ibiza-style. Er is plaats
voor gezelschappen tot 200 man”.
Thuiskomen
Arjan heeft op Bonaire een restaurant
gehad en wilde de sfeer meenemen naar
het Almeerderstrand. “Het gevoel van
thuiskomen, schoenen uit, muziek aan,
lekker eten, vrijheid en veel vuur. We
gaan zeker tot elf uur ’s avonds door.
Ook de grillwijze is Zuid-Amerikaans, de
gerechten worden ‘parilla’ genoemd”.
Het is de bedoeling dat vanuit Duin
tussen twee duinen door een pad naar het
strandbad zal leiden. Dit deel van het Almeerderstrand wordt niet gebruikt voor
festivals, behalve Gestrand op 15 juli. De
hekken van de Libelle Zomerweek, het
Free Festival, het Summerpark festival
en Strandfestival Zand staan verderop.
Op de Facebookpagina van Steel Creek
beach grill vind je de actuele openingstijden. En een review van 19 mei: “Steel
Creek is een heerlijk laid-back strandtentje van gastvrije eigenaren, de Europees kampioenen barbecuën. En dat
proef je”.
redactie n

D u i n & strand

Op 1 april vond de negende
editie van de roeiwedstrijd
‘Vechten op de Vecht’ plaats.
Almere werd vertegenwoordigd door acht dappere roeiers en een stuurman, die samen dit eerste gevecht van
het roeiseizoen aangingen in
hun sloep ‘Labora Stulti’.
Omdat de A1 was afgesloten, reisden de
sloeproeiers met de trein naar Weesp. De
sloep van 1.200 kg ging natuurlijk niet
met de trein. Die was enkele dagen eerder
al vanuit Almere naar Weesp geroeid. De
roeiers hebben ook in de wintermaanden
getraind, wat zeker heeft bijgedragen aan
de goede prestatie die zaterdag is neergezet, want ook het roeien ging als een
trein! Het wedstrijdparcours van Vechten
op de Vecht, met een totale lengte van
11,5 km, was een vuurdoop voor stuurman Jurgen van Staaden. De eerste helft
van het parcours was tegen de wind in,

Goede prestatie Sloeproeien
Almere bij ‘Vechten op de Vecht’

maar bij de tweede helft lieten ze zich
door niemand inhalen. Voor andere sloepen met eenzelfde handicap als de Labora
Stulti bleek het team uit Almere te sterk.
Dit jaar was de geroeide tijd 01:22:34. Een
topprestatie voor Sloeproeien Almere!

Meeroeien?
Heb je zelf ook zin gekregen om te gaan
sloeproeien, meld je dan aan via de website www.sloeproeienalmere.nl voor een
proefles en iemand van Sloeproeien Almere neemt contact met je op!
n
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gon. Kinderen leren in ieder geval de
eerste stappen van het windsurfen.

Schrijf je in voor de zomerkampweken van Sail-Today!
Op het catamaranstrand van Sail-Today, mooi gelegen aan de
voet van de oudste drie woontorens van Duin, worden dit jaar
weer leuke watersportweken georganiseerd. Een week waterplezier in de zomervakantie, waarbij je verschillende watersporten leert. Nog enkele plekken zijn beschikbaar!
Tijdens een watersportweek leren kinderen de kneepjes van maar liefst vijf
populaire watersporten. De vakkundige
instructies worden afgewisseld met ontspanning en veel lol, zoals op de zeephelling. Deelname kost 225 euro, bij inschrijving van meerdere kinderen is er
korting. Het gebruik van wetsuits, lunch,
drinken en tussendoortjes is inbegrepen.
Kitesurfen is op dit moment de meest
populaire watersport onder jongeren.
Kinderen maken kennis met het kiten via

een clinic met een speciale kite voor op
het land. Op het nieuwe, geprepareerde
strand bij Sail-Today is hiervoor alle
ruimte. Misschien krijgt jouw kind ook
wel het kitevirus te pakken?
Catamaranzeilen is fantastisch. Je moet
op zoveel dingen tegelijk letten, om zoveel mogelijk snelheid uit de catamaran
te halen.
Windsurfen als Robby Naish, de windsurf-icoon die op zeer jonge leeftijd be-

Zeilen gaan kinderen zelf ervaren in
de Laser Bugs, de kinderzeilbootjes van
Sail-Today. Zelf in een bootje zitten en
het zeil en roer bedienen… en dan moet
je ook nog eens op de goede plek in de
boot zitten. Gelukkig zijn er goede instructeurs om je te helpen.
Suppen is helemaal iets van deze tijd.
Het lijkt misschien simpel, maar je moet
natuurlijk wel je balans kunnen houden!
Je kunt ook vette moves maken op deze
boards. Dat vereist toch wel enige oefening. Kinderen krijgen een clinic en de
kans verschillende trics uit te proberen.
Mis de boot niet en bemachtig die laatste
plekken door je snel op te geven via het
formulier dat je vindt op de site van SailToday, waar ook alle info te vinden is.
Naast de leuke zomerweken die SailToday organiseert, is er elke vrijdag een
gezellige Vrijmibo. “Save the day, you
are invited!”
n

5 watersporten
IN 1 WEEK

Sail-Today kampweken
kinderzeilen • catamaranzeilen • windsurfen
suppen • kitesurfen • ...en de zeephelling
zomervakantie maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Every Friday Night Party

We raise our
glass when the
sun goes down

save the day,
you’re invited

Beachclub
Catamaranstrand Almere Duin • IJmeerdijk 20
036 - 536 96 27
info@sail-today.nl • www.sail-today.nl
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Awesome view! Nice lake & skyline of Amsterdam
Food, drinks, music and more
Exclusief achter de slagboom (gratis parkeren, gratis entree)
Time: 16:30 +/- 23:00 Place: Sail-Today

energ i e

Almere Poort maakt kennis met
de warmte van de toekomst
De bewoners van Almere Poort kregen bezoek van de Nuon
Cook Truck. Onder het motto ‘Proef de Warmte’ kwamen bewoners en omwonenden van de zich rap ontwikkelende wijk
Duin alles te weten over het koken en wonen van de toekomst:
zonder gas, met stadsverwarming.
De geel-paarse foodtruck aan de Zeeduinweg in Duin heeft veel bekijks. De
Nuon Cook Truck serveert hartverwarmende hapjes, ter plekke bereid op een
elektrische kookplaat. Nuon-medewerkers zijn er om te luisteren naar de ervaringen van bewoners met stadswarmte.
En om vragen over gasloos koken en
energiezuinig wonen te beantwoorden.
Het gehele stadsdeel Almere Poort krijgt
verwarming en warm water met stadsverwarming. Daarmee is de warmte in
huis milieuvriendelijk, makkelijk en veilig. Het koken zonder gas – op een elektrisch verwarmde kookplaat – is soms
wel even wennen. Daarom bezoekt de
Nuon Cook Truck de nieuwe buurt met
tips over elektrisch koken.
Als de brandweer
Het kabinet wil dat onze huizen in 2050
vooral worden verwarmd met warmtenetten in plaats van gasleidingen. “In
Almere zijn al heel veel mensen daaraan

Foto’s: Nuon/Jorrit Lousberg

gewend. In drie stadsdelen van Almere
hebben in totaal bijna 49.000 woningen
een aansluiting op stadsverwarming”,
vertelt Ronald Roelen, verantwoordelijk
manager voor de warmtelevering van
Nuon in Almere. “We begrijpen dat de
overgang naar een gasloze woning een
grote verandering is. Maar de bewoners
en omwonenden die van de warme hapjes
van de Nuon Cook Truck kwamen proeven, zijn nu helemaal voorbereid op een
warme toekomst”.
In Almere Poort is veel enthousiasme
over het comfort en gemak van een gasloze woning. Dat blijkt uit de verhalen
die rond de Nuon Cook Truck loskomen.
“Het water is veel sneller warm dan met
een cv-ketel”, vertelt een nieuwe bewoner van Duin. “Het werkt als de brandweer!” Een gevestigde Almeerder vult
aan: “Ik heb al stadswarmte sinds 1992.
Het is ontzettend gemakkelijk en ik heb
geen kosten meer aan jaarlijks onderhoud van een cv-ketel”.

Frisse stad
Ook over de duurzaamheid van warmte
netten zijn de bezoekers van de Nuon
Cook Truck positief. “Het is een goede
zaak dat we ons huis nu kunnen verwarmen met restwarmte, waar anders niets
mee zou worden gedaan”, aldus een
nieuwe bewoner.
Stadsverwarming draagt flink bij aan
een frisse stad. Bewoners en bedrijven in
Almere hebben dankzij het gebruik van
stadswarmte van Nuon in 2016 in totaal
57.303 ton CO2-uitstoot vermeden. Er
zouden maar liefst 26 grote windturbines nodig zijn om datzelfde resultaat te
bereiken.
Extra bijzonder: in Almere Poort is net
zoveel CO2 bespaard als de hoeveelheid
die in de lucht zou verdwijnen wanneer
ieder huis een eigen cv-ketel zou hebben.
Dat is bijna honderd procent, een topscore die nergens anders in Nederland
wordt behaald!
n
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BouwEXPO Tiny Housing

Kom 16 juni

naar de Grote Tiny Buurtborrel
bij het Homeruspark
In voorgaande uitgaven van PoortNieuws heb je kunnen lezen
over de prijsvraag ‘Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere!’.
In 2016 stond de prijsvraag open voor iedereen die geïnteresseerd is in Tiny Housing. Onder een Tiny House wordt een compact huis(je) verstaan met een woonoppervlak dat doorgaans
kleiner is dan 50m2.

Verwelkom het Wikkelhouse tijdens de Grote Tiny Buurtborrel
Het Wikkelhouse is het eerste Tiny
House dat op het BouwEXPO-veldje in
Homerus
kwartier komt te staan. Vanaf
15.30 uur ben je van harte uitgenodigd
om onder het genot van een hapje en
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Bouw je Tiny House in Oosterwold
Op 16 juni kun je op het EXPO-terrein
ook terecht bij www.leukehuizen.nl om
je te laten adviseren over het bouwen
van de BouwEXPO-ontwerpen in het
buitengebied Almere Oosterwold.

drankje geïnformeerd te worden over de
huisjes en kennis te maken met de deelnemers van de (te bouwen) Tiny Houses.
Wethouder Tjeerd Herrema heet je graag
welkom.

Grote Tiny Buurtborrel
Vrijdag 16 juni 15.30-17.30 uur
Locatie: Najadenstraat 3-5, tussen
Homerusmarkt en Sterrenschool
Meer weten? Kijk op:
www.bouwexpo-tinyhousing.nl

Ontwerpen realiseren
Sinds de zomer hebben de winnaars van
de prijsvraag onderzocht of het realiseren
van hun idee werkelijkheid kan worden.
Het bouwen van een Tiny House is best
een uitdaging. Zo’n tien ontwerpers is het
gelukt om een bouwer, investeerder en/of
bewoner te vinden voor het Tiny House.
Daardoor kunnen zij hun droomhuisje
in Poort werkelijkheid laten worden. Het
Wikkelhouse is het eerste huisje waarvoor
de omgevingsvergunning verleend is.

Het buurtje gaat groeien
De komende maanden worden de huisjes
elk in hun eigen tempo gebouwd of geplaatst. Wanneer je regelmatig het veldje
achter de Homerusmarkt passeert, zie je
de verandering. Geleidelijk aan transformeert het bouwveldje zich tot een buurtje. Verschillende aannemers en bouwbedrijven zijn de komende maanden actief
met de grond en de bouw. Vanuit de gemeente wordt erop toegezien dat dit in
goede banen wordt geleid.

Publieksmanifestatie oktober
In de maand oktober staat de publieks
manifestatie gepland waarbij je je feestelijk kunt onderdompelen in de wereld van
klein wonen. De huisjes die af zijn kunnen
dan bezocht worden. Vraag de bouwer,
ontwerper of bewoner het hemd van het
lijf en neem deel aan interessante workshops rondom klein wonen. De gemeente
overlegt met de Stichting Tiny House Nederland om nog 15 extra huisjes te plaatsen die dan ook bezocht kunnen worden.
gemeente Almere n

Dometastic50

Homeboxen

Royaal Wonen in ‘t Klein

Tiny Towers

Snuk

Tiny-A

Slim Fit

Tiny Tim

De Pionierswoning

KODA

Villa Volta

Wikkelhouse
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Begroet de zomer
Zondag 25 juni | 11.00 -17.00 uur
Bezoekerscentrum De Trekvogel in Almere

Ontdek de natuur
Kom lekkers proeven op de streekmarkt
Doe mee aan leuke kinderactiviteiten

Bezoekerscentrum De Trekvogel, Almere
Oostvaardersdiep 16 (tegenover Blocq van Kuffeler)

www.flevolandschap.nl/begroetdezomer

groen

Volop natuur ondanks grote
gravers in de Pampushout
Kom je regelmatig in de Pampushout? Dan zijn je ongetwijfeld
de graafmachines in het bos opgevallen. Mede door het mooie,
droge weer van de afgelopen tijd gaan de ontwikkelingen heel
snel. De nieuwe fiets- en wandelpaden krijgen vorm en in de
nieuwe poel staat al een laag water. Ondertussen groeit en
bloeit alles in het landschap onverstoorbaar door.

In de Pampushout zijn twee graafmachines, een shovel en twee tractoren
aan het werk en drie vrachtauto’s rijden
heen en weer om zand en andere materialen af- en aan te voeren. Ondanks de
werkzaamheden zijn er volop bijzondere
dieren te bewonderen in de omgeving.
Boswachter Hans Boekhoff vertelt: “Vogels als de wilde eend, het witgatje en
de witte kwikstaart zitten al bij de nieuw
gegraven poel terwijl de werkzaamheden
nog volop bezig zijn”.

het landschap van De Pampushout. Meer
variatie betekent meer planten- en diersoorten om als bezoeker van te genieten.
Waterleven
Het eerste jaar zal de nieuwe poel er nog
uitzien als een grote plas water. De volgende jaren groeien er geleidelijk aan
meer planten. Dat zorgt ervoor dat er
meer dieren komen, want planten zoals

riet zijn schuilplaatsen voor insecten en
vogels en dienen als broedplaats voor
veel vogels. De glooiende oevers zijn
goed voor kikkers en padden. Zij leven
veel aan wal. Het water aan de glooiende
oever warmt daar sneller op waardoor
eieren en larven van kikkers en salamanders sneller kunnen ontwikkelen.
‘Batcave’
In samenwerking met ‘Vleermuizen in de
polder’ is het Flevo-landschap van plan
om bij de poel een vleermuizenkelder te
bouwen. Hiermee wil het de vleermuizen
een goede plek bieden om in te overwinteren. Vleermuizen zijn unieke dieren.
De vleermuis is het enige zoogdier in
Nederland dat kan vliegen. Een fascinerend dier dat met zijn handen vliegt, met
zijn oren ziet en hangend aan zijn tenen
slaapt.
In de Flevopolders staan nog weinig
grote, oude bomen of oude gebouwen en
er zijn geen grotten waar vleermuizen in
kunnen wonen. Toch zijn er diverse soorten vleermuizen, waaronder de gewone
dwergvleermuis en de meervleermuis,
die vanaf het oude land in de polder
naar insecten zoeken. Vleermuizen houden een winterslaap en daarvoor zoeken
zij graag een rustige en veilige omgeving
met een stabiel klimaat. In een vleermuizenkelder is het koel, vorstvrij en niet te
droog. Het is dus een ideale omgeving
voor dit kleine, bijzondere beestje.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de Pampushout in de loop van
2018 gereed. Als begunstiger help je het
Flevo-landschap mee om dit bos elke
dag een beetje mooier te maken én profiteer je van vele voordelen. Kijk op de
website voor meer informatie.
n
www.flevo-landschap.nl/pampushout

De nieuwe poel
Een gezonde poel krioelt van het leven.
Hier kun je genieten van het spiegelende water, van rondfladderende vlinders
en zwevende libellen. Poelen dienen als
leef- en voortplantingsgebied voor kikkers, padden, salamanders en insecten.
Kleine zoogdieren kunnen de poel als
drinkplaats gebruiken en oeverzwaluwen
scheren over het water om insecten te
vangen. Met de poel komt ook variatie in
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O N S C ascadepark

Het Cascadepark begint steeds meer een volwassen park te worden, met veel groen en leuke faciliteiten. Bij elke peiling uitten
Poortbewoners de wens dat het een leefpark zou worden. Een
park dat niet alleen mooi is om naar te kijken, maar ook uitnodigt
tot activiteiten. Nu spelen de bewoners zelf een grote rol in het
waarmaken hiervan. Gelukkig vervullen ze deze rol met glans!

Vijf jaar kleedjesmarkt
Koningsdag in het park
Voor het vijfde jaar op rij vierden we
Koningsdag in ons eigen Cascadepark,
met veel kleedjes, veel leuke activiteiten en wervelende dansvoorstellingen.
Ondanks een buitje bij de start werd de
dag een succes. Het aantal bezoekers
neemt elk jaar toe. De stempelkaartenactie bracht 250 euro op voor de crowdfunding van fruitbomen in het Cascadepark.
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Scouting Novo Mundo stond op de
kleedjesmarkt met leuke activiteiten voor
de kinderen, zoals schminken en ballengooien. De dansvoorstellingen, verzorgd
door United Dance Almere, trokken veel
publiek. Ook particulieren waren creatief, door bijvoorbeeld zelfgemaakte
cupcakes te verkopen.
Onze dank gaat uit naar alle lieve
Cascadepark-vrijwilligers, EHBO-helden,
activiteitenaanbieders en natuurlijk alle
deelnemers en bezoekers!
n

220 Kinderen adopteren vriendschapsbomen
Ter ere van Boomfeestdag op 22 maart
adopteerden kinderen van basisscholen in
Poort bestaande lindebomen in het park.
Om de bomen een beetje te helpen met
groeien, spraken de kinderen ze moed in
en plantten mooie bloemen. De bomen
zijn per tweetal kinderen geadopteerd. Zo
groeien in Almere Poort kinderen en bomen samen in vriendschap op.
n

meld je aan voor de nieuwsbrief op www.cascadepark.nl

Rozentuin omgedoopt
tot Fruittuin

Achterin het Cascadepark ligt de Rozentuin. Een fijne ontmoetingsplek in de
luwte van het park, met kunstzinnige
bankjes en een robuuste picknicktafel.
Helaas hebben de rozen het niet gered,
door het woekeren van het onkruid en
het ontbreken van het noodzakelijke
onderhoud. Daarom dopen we de Rozentuin om tot Fruittuin. Samen met de
buurt willen we deze plek gaan vormgeven. Hierdoor kunnen we toch genieten

Feestelijke opening
Natuurlijk Spelen
Tijdens de Dag van het Park op zondag
28 mei – na het ter perse gaan van deze
editie van PoortNieuws – vindt de grote
opening plaats van het Natuurlijk Spelen
gebied in het Cascadepark. Wethouder
Frits Huis komt de officiële openingshandeling verrichten. In de volgende
uitgave van PoortNieuws zullen we verslag uitbrengen van deze ongetwijfeld
vrolijke dag.
Zeven jaar lang hebben kinderen in
Poort reikhalzend uitgekeken naar een
leuke, avontuurlijke speeltuin! Zij hebben dan ook veel inspraak gehad op het
soort speeltoestellen dat zij in ‘hun’ park
wensten. De kabelbaan, die vorig jaar al
is geplaatst, was hiervan een leuk voorproefje. Deze is even buiten gebruik geweest, omdat de kabel opgestrakt moest
worden en het gras de kans moest krijgen om te groeien.
Ook spelen met water stond hoog
op veler verlanglijstjes. Dit kunnen de
jonge bezoekers van het park vanaf nu
naar hartenlust doen, bij het uitgebreide

Facebook: Ons Cascadepark

van wat de natuur te bieden heeft. De
transformatie is inmiddels in volle gang.
Alle rozen en schelpenpaden zijn inmiddels geruimd en in maart hebben leerlingen van International School Almere tijdens NL Doet de kunstbankjes opnieuw
in de lak gezet.
Daarnaast is de crowdfunding gestart.
Op Koningsdag is er 250 euro opgehaald
met de stempelkaartactie voor fruitbomen in het Cascadepark. Op ludieke wijze
hebben ruim 100 kinderen via de ‘Peil-omaat’ (zie foto links) hun stem uitgebracht
op het soort fruitbomen dat zij graag in
de Fruittuin willen zien. Naast appel- en
perenbomen ging de voorkeur vooral uit
naar kersenbomen en plukfruit! Als dank
voor het stemmen kreeg iedereen een appeltje van stichting Stad & Natuur.
Dit najaar zullen de eerste bomen en
struiken worden geplant. Maar omdat we
deze zomer al van de mooie plek willen
genieten, wordt er nog voor de zomervakantie een bloemenmengsel en veldje
met zonnebloemen ingezaaid. Daar worden we alvast blij van!
n

waterspeeltoestel met pomp. Gelukkig
komt de zomer eraan, want ook bij het
trekpontje is het uitkijken geblazen dat
je geen nat pak haalt.
Nog niet voldoende adrenaline? Op de
speelplaats komen ook een maar liefst
vier meter hoge schommel en een ‘active

EVENEMENTEN
CASCADEPARK
24 juni 2017
Midzomernacht
Park-BBQ met live muziek voor
buurtbewoners van 17:00 tot 00:00
uur. Achter BSO De Hooiberg.
25 juli 2017
Start Zomerprogramma
Playground Poort
www.facebook.com/
franktimmerman.deschoor
2 september 2017
SuriPoort Festival
Vierde editie van dit gezellige festival rondom het Klokhuis, met een
tropische markt met o.a. Surinaamse
gerechten en veel optredens.
23 september 2017
Burendag
Zie tzt Facebook Ons Cascadepark.
27 oktober 2017
Halloween
Zie tzt Facebook Ons Cascadepark.

trail’ combinatie. Dat is geen gewoon
klimtoestel, maar een heel klimparcours,
met een palen
ketting, wiebelplanken,
een handglijbaan en een ratennet. Bij de
gezellige ‘fabelboom’ kun je even uitblazen en wegdromen. Of een foto uploaden
n
naar onze Facebookpagina!
beleef het totaal
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Nieuw in Almere Poort:
buurtsportclubs
Buurtcentrum Amerika
maandag
Taal in de Wijk • volwassenen
10.00 -11.30 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 -11.00 uur (1x per maand)
Taal in de Wijk • volwassenen
9.30 -11.00 uur
Koffieochtend • volwassenen
10.00 -12.00 uur
Peuterdans • 2-3 jr
10.15 -11.45 uur
Chinese (Mandarijn) taalen cultuurles • volwassenen
11.00-12.30 uur
Popkoor • kinderen
18.00 -19.00 uur
woensdag
Computerles beginners • volwassenen
10.00 -12.00 uur

De eerste kinderen in Poort die via de ‘buurtsportclub’ kennismaken met een sport.

Buurtsportclubs zijn een initiatief van de
buurtsportcoach om de jeugd van Poort
te stimuleren een sport te beoefenen. De
opzet is om kinderen bij een sportclub
meerdere lessen te laten volgen zodat ze
een goed beeld krijgen of deze sport iets
voor hen is. Ze worden nog geen lid van
de club, dus hoeven ook nog geen clubkleding en dergelijke aan te schaffen. De
kosten zijn dan ook erg laag.
Zo kunnen kinderen in Poort leren
kanoën. Deze lessen worden gegeven
door Kanokay bij Strandbad Duin, een
beschutte kreek met toegang tot het veilige water langs het strand of zelfs het
grote IJmeer. Uiteraard gebeurt dit onder
deskundige begeleiding: het is de bedoeling dat de kinderen veilig en droog
weer terugkomen. In de baai kunnen ze

oefenen met de diverse technieken, spelletjes doen of verschillende typen kano’s
uitproberen.
En de ouders kunnen eventueel ook
zelf kanoën: als de kinderen meedoen,
kunnen de ouders voor de helft van de
normale prijs ook een stukje kanoën.
Ook zij worden daarbij begeleid door een
ervaren instructeur.
Op dinsdagmiddag zijn kinderen van 8
tot 12 jaar actief. Op woensdagavond de
jongeren van 12 tot 18 jaar.
Een volgende cyclus start nog dit jaar.
Houd mijn facebookpagina in de gaten!
Frank Timmerman,
buurtsportcoach Poort n
www.facebook.com/
franktimmerman.deschoor

Dansles • verschillende groepen
14.15 -19.00 uur

Buurtcentrum de ruimte

donderdag
Crea Praat Club • vrouwen
10.00 -12.00 uur
Peuterdans • 2-3 jr
10.15 -11.30 uur
Inloop Zonnebloem • volwassenen
14.00 -17.00 uur (1x per 4 weken)
16.00 -20.00 uur (1x per 4 weken)

vrijdag

vrijdag

Dansles • verschillende groepen
14.30-18.30 uur

Kickboksen • 12- jr
17.00-18.00 uur

Taekwondo • jeugd 5+ jr en volw.
18.30-20.30 uur
Darten • volwassenen
20.00-22.00 uur
zaterdag
Scouting • kinderen
9.30-12.30 uur
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Kickboksen • 13+ jr
18.00-19.00 uur

fotografie: Meer dan Marketing
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Aan tafel bij…
Ster ren Restaurant Kidzz

W

ie bij Sterren Restaurant
Kidzz wil eten, moet snel
reserveren, want zoals alle
sterrenrestaurants zijn ook zij telkens razendsnel volgeboekt.
Sterren Restaurant Kidzz is een idee
van Angela Manuputty. Zij wordt daarbij
geholpen door een grote groep vrijwilligers van Buurtcentrum de Ruimte op het
Nimfenplein. “Wij willen alle kinderen
de kans geven de sfeer te proeven van
een echt chic restaurant”, vertelt Angela. “Niet iedereen realiseert zich dat er
best veel kinderen zijn die uit eten gaan
nooit echt hebben ervaren”. Sterren Restaurant Kidzz biedt die kans wel. Het is
op 24 juni en vanaf 7 oktober weer elke

eerste zaterdag van de maand geopend.
Als kind (4-12 jaar) kun je er niet alleen
dineren, maar ook gaan werken!
Kinderen die onder begeleiding in het
restaurant willen werken, mogen sollici
teren door hun motivatie en cv per e-mail
naar sterrenrestaurantkidzz@gmail.com
te sturen. Vervolgens voert Sandra Pirbux sollicitatiegesprekken met alle kan
didaten: “Dat pakken we heel serieus
aan. Natuurlijk passend bij de leeftijd,
maar we willen ze leren dat ze moeten
nadenken over waarom ze willen meedoen en waar ze goed in zijn”. Vervolgens worden kinderen aangenomen als
kok, gastvrouw/gastheer of ober. “En
als alle plekken vergeven zijn, mogen ze

eerst een keer als gast naar Sterren Restaurant Kidzz en komen ze de volgende
maand aan de beurt om er te werken”.
Sterren Restaurant Kidzz was al vier
keer open. Er wordt een driegangenmenu geserveerd, de tafel wordt chic gedekt en het personeel is gekleed, zoals je
in een chic restaurant mag verwachten.
Tijdens het diner is het gezellig druk, er
wordt met smaak gegeten, de bediening
is perfect. Een echte aanrader dus.
Wil je ook werken of dineren in Sterren Restaurant Kidzz? Houd dan de borden van de basisscholen in de gaten of
kijk op de facebookpagina’s van Sterrenrestaurant Kidzz of Buurtcentrum de
Ruimte.
n
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Rosario Mussendijk (20), alias Ros, werkt parttime bij Espressobar Heilig Boontje. Daarnaast maakt hij deel uit van Black Acid,
een collectief van rappers, producers en media-vormgevers. De
eerste nummers zijn al te downloaden van Spotify. Ook wordt
Ros regelmatig gevraagd om beats te leveren aan bekende rappers en bij andere producers en dj’s is hij vaak ‘sessie-muzikant’.

De unieke sound van Ros
Ben je altijd al bezig geweest met muziek?
“Vanaf mijn achtste ben ik bezig met
muziek. Thuis hadden we een oud keyboard, waarop ik zelf ben begonnen te
tokkelen. Toen ik elf was, kreeg ik les.
Die gebruikte ik alleen om noten te leren.
Daarna improviseerde en experimenteerde ik en zo heb ik het mezelf geleerd”.
Je koos dan ook een muzikale richting
op school?
“Na de Havo ben ik toegelaten op de
Hogeschool voor Kunsten Utrecht. Daar
volgde ik de richting ‘Compositie/Productie’. Toch sloot het niet helemaal aan
bij wat ik voor ogen had. Daarom ben ik
ermee gestopt. Nu heb ik mij aangemeld
voor de Herman Brood Academie voor
de richting ‘beat creater’. Dat is echt helemaal mijn ding en ik kan niet wachten
om te beginnen”.
Vertel eens iets over Black Acid?
“Black Acid is een muziekgroep die al
vier jaar bestaat. We hebben elkaar ontmoet door onze muziek en op feesten.
Een goede plek natuurlijk, want daar ko-

men mensen die van dezelfde soort muziek houden. De groep bestaat uit negen
personen. Daarvan houden zich zes met
muziek bezig en drie met graphic: fotografie en film. We maken dus onze eigen
videoclips en foto’s”.
Waarom hebben jullie gekozen voor
de naam Black Acid?
“Acid, dat staat voor de hitte van de
muziek. Black is de donkere kant ervan.
Donker zegt overigens iets over de diepte van de muziek. Het betekent niet dat
onze muziek negatief is, integendeel: we
maken positieve muziek”.
Wat is jullie stijl?
“Onze stijl wordt alternatieve trap genoemd, met punk in de mix. De sound
van deze stijl is dikke bas, waarmee we
een donkere sfeer creëren”.
Kunnen we jullie nummers al beluisteren?
“Zeker, er staat een EP op Spotify. Dat
zijn zes nummers. En ze zijn heel goed
ontvangen. In de hiphop-scene zijn veel
positieve posts geplaatst over de muziek

foto: Guyrin Jomairo

van Black Acid. Het meest gedownload is
het nummer ‘Eigen schuld’. Hiervan is de
videoclip opgenomen in Almere Poort”.
Wat is jouw rol in Black Acid?
“Ik ben een producer in de groep, ik zing
en ik rap. De beat van Black Acid komt
vaak van mij. Daar ligt wel mijn kracht.
Daarom word ik ook gevraagd door bekende dj’s”.
Waar wil Black Acid naartoe?
“We willen uiteindelijk ons eigen label
bezitten. Daarom zijn we heel selectief
als het gaat om het signen bij een label.
Het mag niet ten koste gaan van onze
eigenheid. Het is belangrijk om een eigen sound te blijven creëren en laten
zien. Dit jaar is duidelijk geworden dat
we ertoe doen. Als je je eigenheid behoudt, blijf je bestaan, daarvan ben ik
overtuigd. Dus dat gaan we doen”.
En jijzelf, wat streef jij na?
“Technische perfectie, daar werk ik hard
aan. Klinkt heel kil, maar muziek maken
is voor 80% techniek en voor 20% emotie. Om aan de top te komen moet je je
techniek perfect beheersen en de emotie
daaraan toevoegen. Ik ben ervan overtuigd dat ik dat kan”.

foto: Jason Ferina

redactie n
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poortbewoner

Poortbewoner Sheila (41) zit op de binnenplaats bij haar huis
met haar hondje Lorenzo en een kopje thee van de zon te genieten. Het lijkt zo gewoon, maar Sheila is gelukkig als zij een
dag heeft waarop ze zich goed voelt. Aan PoortNieuws vertelt
zij openhartig hoe het is om chronisch ziek te zijn en hoe ze uit
een sociaal isolement wil komen door maatjes uit de buurt te
vinden en een platform voor lotgenoten te starten.

Chronisch zieke Sheila op
zoek naar maatjes in Poort
nieuws, is een fanatieke supporter van
Ajax, is actief op Facebook en voelt zich
betrokken bij de buurt. Ook is zij fanatiek PoortNieuwslezer sinds ze twee jaar
geleden in Poort kwam te wonen. “Poort
voelt voor mij dorps aan, in positieve
zin. Mensen groeten elkaar bij het wandelen met de hond, en houden rekening
met elkaar. Ik ben blij dat ik hier woon!”
Flexibel
Sheila lijdt aan het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) en is op zoek naar
mensen die wat tijd hebben en het leuk
vinden om simpelweg samen met Lorenzo door het park te wandelen of thee bij
haar te drinken. Sheila: “Natuurlijk zijn
er wel mensen in mijn omgeving om mee
af te spreken. Maar meestal loopt het
contact stroef, of zelfs spaak, omdat het
niet aan de verwachtingen van de ander
voldoet. Ik moet vaak afspraken afzeggen, omdat ik me slecht voel. Soms tot
twee of drie keer aan toe. Eigenlijk is het
elke dag afwachten of het een goede dag
gaat worden of een mindere. Mij aansluiten bij een clubje voor een wekelijks
terugkerende activiteit is hierdoor ook
uitgesloten.
Mijn ‘maatjes’ zouden dus flexibel genoeg moeten zijn om het gewoon op een
andere dag weer opnieuw te proberen. Ik
baal zelf al enorm als er weer iets leuks
niet door kan gaan. Als ik me dan ook
nog schuldig moet voelen tegenover de
ander, voel ik me alleen maar slechter”.
Dorps
Toch heeft Sheila voldoende interesses
om op een middag bij haar thuis op de
bank of aan de tuintafel geanimeerde
gesprekken te voeren. Sheila volgt het
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Apegapen
Wat soms een probleem is, is dat mensen
teveel met Sheila willen ondernemen.
“Je ziet aan mij nauwelijks dat ik ziek
ben, dus mensen gaan bedenken dat het
vast leuk is om samen de stad in te gaan
of een bioscoopje te pakken. Dat is lief
bedoeld, maar na zo’n uitstapje lig ik
de volgende dag op apegapen. Ook zitten bij elke gelegenheid mijn problemen
met eten in de weg. Als ik aan mensen
uitleg dat ik een speciaal dieet moet volgen, dan bedenken ze dat ze wel bij zich
thuis voor me zullen gaan koken. Dat wil
ik niet, dan ben ik nog bang dat de ingrediënten of de bereiding niet kloppen.
En dan zie ik anderen aan tafel genieten
van alles dat ik moet missen.
Op een terrasje neem ik ook niet meer
dan een glaasje water of een kopje kruidenthee. Pas als het een probleem is,
realiseer je je hoe vaak er eigenlijk bij
allerlei ontmoetingen gegeten wordt. Ga
je gezellig met een paar mensen naar een
museum, een voetbalwedstrijd of een
concert, dan wordt er na afloop samen
gegeten. Logisch, want mensen krijgen
trek en vinden het gezellig. Moeten ze
mij eerst naar huis brengen zodat ik kan
uitrusten en vers kan koken voor mezelf,
dan voel ik me een spelbreker”.

Voedselintolerantie
Sheila volgt een zwaar dieet onder begeleiding van een orthomoleculair diëtiste.
“Ik ben intolerant gebleken voor bijna alles, zoals lactose, gluten en veel soorten
fruit. Ik eet uitsluitend gekookt voedsel,
zoals groenten, verse, witte vis of biologische kip. Je smaak verandert hierdoor wel,
je proeft de natuurlijke smaken intenser.
Zo kan ik echt genieten van mijn zelfgemaakte kokosballetjes. Mijn darmen reageren op alles heel gevoelig. Medicijnen
gebruik ik dan ook in hele lage doseringen, zoals die normaal aan baby’s worden
voorgeschreven. Doordat ik zo beperkt
ben in wat ik kan eten, moet ik opletten
dat ik niet te weinig voedingsstoffen binnenkrijg. Ik heb een half jaar met een tank
met sondevoeding gelopen, dus dat geeft
wel aan hoe diep ik ben geweest”.
Facebook en platform
Voordat Sheila tien jaar terug ziek thuis
kwam te zitten, werkte ze bij Cinemare,
de toenmalige bioscoop en later filmhuis
in Almere centrum. Ook daarna zocht zij
bezigheden. Ze was actief bij de Socialistische Partij (SP), maar kon geen vergaderingen in de avond bijwonen. Ze zou
haar gevoel voor taal in willen zetten
door thuis Nederlandse teksten te corrigeren. Maar dit zou verzekeringstechnisch voor problemen zorgen.
Graag zou zij een Facebookgroep starten voor maatjes in Poort, reacties zijn
welkom via de mail (zie onder). Daarnaast zoekt zij met het VMCA naar vrijwilligers om te helpen bij het realiseren
van een lotgenotenplatform.
redactie n

maatjes@almerepoortnieuws.nl

evenement

Kom zaterdag 17 juni naar
het Festival Poort Sociaal
aan de Europalaan

foto: Mike Zandoka

Op zaterdag 17 juni vindt voor het vierde jaar het Festival Poort Sociaal plaats.
Vanaf 10.45 uur presenteren zich tal van
verenigingen, maatschappelijke organisaties, winkeliers en buurtgenoten met informatie, aanbiedingen en lekkere hapjes.
Tussen de Europaschool en de Kleine
Wereld wordt een echte Kidsground ingericht met allerlei sport- en spelmateriaal. Op het podium zullen diverse koren
optreden, zoals Col Canto, Talentenpalet
en het Almeers Shan
ty
koor. Ook is er
ruimte voor dansdemo’s en DJ.
Alle bezoekers ontvangen een stempelkaart met diverse kortingsacties en gratis
activiteiten. Kortom, het wordt weer een
geweldige dag voor jong en oud! Kijk
voor actuele informatie op de website:
www.poortsociaal.nl.
n

Op zoek naar dé specialisten in Onroerend Goed?

036 - 548 20 70 · almere@vandesteege.nl
www.vandesteege.nl
Ons kantoor is van maandag t/m vrijdag
geopend van 8:30 tot 17:30 uur.
Zaterdag en zondag zijn wij gesloten.

Die vindt u aan de
Europalaan 941
1363 BM
Almere Poort!

036 - 303 0174 · info@hyppe.nl
www.hyppe.nl
Maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:30 uur.
Een afspraak buiten de openingstijden?
Neem hiervoor even contact met ons op!
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Dik tevreden in Ithaka
Zes jaar geleden kon Connie, na drie jaar te hebben gewacht,
eindelijk met haar gezin verhuizen naar de tuinwoning van het
project Ithaka, met uitzicht over het Cascadepark. Geen moment
heeft zij spijt gehad van de verhuizing vanuit Amsterdam-West.

Sindsdien geniet Connie dagelijks van de
weidse blik over het water en het park.
“In mei 2011 werd ons huis opgeleverd.
Eindelijk konden we op deze prachtplek
gaan wonen. De architect, Don Murphy
van VMX Architects, had bij onze vide
een grote raampartij getekend. De vier

ramen zijn samen ongeveer 3,5 meter
hoog en 5 meter breed.
In Amsterdam-West, waar we voorheen woonden, hadden we bij een bedrijf
in zonweringen een offerte aangevraagd
voor Luxaflex. Men verzekerde ons dat
de motoren om deze te openen en te
sluiten ook door hun monteurs konden
worden geïnstalleerd. Tijdens de bouw
van ons huis waren er al loze leidingen
aangelegd voor dit systeem.
Twee weken later kwam de baas van
het Amsterdamse bedrijf de situatie ter
plekke bekijken. Hij scheen nergens van
op de hoogte te zijn, had geen kleur
stalen bij zich en wist de juiste maten
niet. De elektriciteit dienden we zelf aan

te leggen, dat deden zijn monteurs niet!
Meneer liep nog wat rond in ons nieuwe
huis en vroeg wat we met de andere ramen wilden. En waarom we in Almere
Poort waren gaan wonen. Of ik hier wel
sociale contacten kon opbouwen?
Je snapt: we gingen haastig op zoek
naar een ander bedrijf! Dichtbij huis werden we snel en vakkundig geholpen bij
Sunselect Zonwering. Elektrische bediening? Geen probleem. Geïnstalleerd door
hun eigen monteurs? Vanzelfsprekend!
In een halve ochtend werden de twee
Luxaflex opgehangen en elektrisch bedienbaar geïnstalleerd. Nog iedere dag
hebben we met één druk op de knop
weer uitzicht over het Cascadepark”. n

VOORJAARS ACTie

Wetswinkel Almere Poort
Op een scheiding zit niemand te wachten. Toch overkomt het
je. Als je er niet zelf mee te maken hebt, dan is er altijd wel
iemand in de familie of vriendenkring die gescheiden is of
gaat scheiden. En dan staat je wereld behoorlijk op zijn kop.
Naast alle emotionele ellende moet je ook nog eens zakelijk
de boel op een rij krijgen. Dan is het goed dat je in Poort
wekelijks terecht kunt bij de Wetswinkel in Sterrenschool de
Ruimte aan het Nimfenplein 1. Iedere woensdagavond van
19.00 tot 20.00 uur kun je met al jouw (sociaal) juridische problemen voor een bijna gratis advies terecht (vrijwillige bijdrage van 5 2 per zaak).

Dag van de scheiding 6 september
Op 6 september organiseert de Wetswinkel in samenwerking met de nieuwe bibliotheek op het Stadhuisplein in Stad
een informatiebijeenkomst voor Almeerders die willen gaan
scheiden of al gescheiden zijn. Het wordt een informatieve
bijeenkomst, waarbij veel aspecten worden behandeld en de
consument breed geïnformeerd wordt. De Wetswinkel laat
zien wat zij in dit traject kan betekenen en licht toe welke
instanties behulpzaam kunnen zijn. Ingrid Maste (Hillen van
Tol advocatuur) zal als echtscheidingsadvocaat ingaan op een
aantal vraagstukken. Danny Pront (Flevomediation) spreekt
over het belang van het kind. Diverse instanties, waaronder
het Wijkteam en Humanitas, zullen ook aanwezig zijn. Tijd:
19.00 uur tot 21.00 uur. Vanaf augustus kun je je inschrijven
via www.denieuwebibliotheek.nl of bij de klantenservice.
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energ i e

Almere op weg naar energieneutraal
Een ambitieus energieplan met windenergie als duurzame bron
Gemeente Almere heeft het voornemen om in 2022
– exclusief mobiliteit – één van de eerste energieneutrale steden in Nederland te worden. Dit betekent dat alle verbruikte energie in de stad vanaf dat
jaar afkomstig is van duurzame energiebronnen en
niet van traditioneel opgewekte energie zoals door
olie, gas, (steen)kolen en kernenergie. Een ambitieus
energieplan waar hard aan wordt gewerkt.

Wind waait welwillend
Een van de duurzaamste én goedkoopste
energiebronnen die deel uitmaakt van dit
energieplan is de wind: die waait gratis
over onze stad en zit boordevol energie.
Het is ook een ‘hernieuwbare bron’ want
het is nagenoeg overal en onbeperkt vrij
beschikbaar. En het enige wat nodig is
om de energie eruit te halen zijn windmolens. En dat is precies wat burger
coöperatie Almeerse Wind wil gaan
doen: twee eigen windmolens bouwen
en daarmee onze eigen groene energie
opwekken. En iedereen in Almere kan
deze groene stroom afnemen en/of meeinvesteren in de windmolens.
Minstens 22.000 huishoudens
De molens van Almeerse Wind zijn onderdeel van het nieuwe windpark Jaap
Rodenburg II in Almere-Pampus – op
ruime afstand van de Almeerse woon-

kernen. Er komen in totaal negen nieuwe
windmolens met een tiphoogte van honderdvijftig meter als de benodigde vergunningen zijn verleend. Ter vergelijk:
de huidige windmolens die er straks al
twintig jaar staan, hebben een tiphoogte
van honderd meter. De nieuwe molens
hebben hierdoor een vermogen van 3
à 3,5 megawatt per stuk. Daarmee hebben ze een flink grotere capaciteit dan
de huidige molens. Afhankelijk van de
precieze opstelling wekken ze net zoveel
stroom op als 22.000 tot 24.000 huishoudens in Almere verbruiken.
Onze groene energie
Doordat we eigenaar van onze eigen
windmolens worden, zijn we ook de
baas over onze eigen groene energie.
De stroom die we opwekken, verkopen
we en van de opbrengsten lossen we
de investeringen af en betalen we rente

aan de bank en die leden die een stukje
windmolen hebben gekocht. Als we meer
stroom opwekken dan onze leden zelf
verbruiken, verkopen we die stroom via
ons handelshuis de Duurzame Energie
Unie die ook de administratie en levering
aan onze leden verzorgen.
Winst delen
Net als de internationale ‘energiereuzen’
maken wij ook winst met onze stroomproductie, alleen geven wij die winst
weer terug aan onze leden! Zij beslissen tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering hoe de behaalde winst
uit de coöperatie wordt besteed. Hierbij
heeft ieder lid één gelijke stem.
Nu al overstappen
Je kunt nu al overstappen naar Almeerse
Wind, waardoor je mede-eigenaar wordt
van onze energiecoöperatie en tevens
de bouw van onze windmolens mogelijk
maakt. Wil je (nog) geen stroom van Almeerse Wind afnemen maar wel lid worden? Dat kan voor slechts m,. 10 per jaar!
Aanmelden kan via www.almeersewind.nl.
Wil je ook extra investeren, laat ons dat
weten, dan nemen we contact met je op.
Meer informatie
Wil je meer weten of heb je vragen over
wat de nieuwe windmolens voor jou
en Almere gaan betekenen? We komen
graag bij je langs voor een gesprek en
een kop koffie aan de keukentafel. Stuur
een e-mail aan info@almeersewind.nl of
bel met 06 212 612 68 en we maken direct een afspraak.
n
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act i eve P oortbewoner

Zaterdag 20 mei werd onder grote belangstelling de Erfgoedmarker, een prachtig kunstwerk van Iris la Rütte, onthuld in het
Okerhof in het Europakwartier. Bewoners en alle andere betrokkenen – de afdeling Archeologie en gebiedskantoor Poort
van gemeente Almere en Ymere en de VvE binnenterrein Italië
straat en San Marinostraat – hebben hier lang naartoe gewerkt.
Verlate housewarming
Het is druk bij ons in de straat. Vrachtwagens met bouwmaterialen rijden af en
aan. Ik aanschouw bukkende bouwvakkers met sexy bouwvakkersdecolletés.
Rondom ons huis worden nieuwe huizen
uit de grond gestampt. De zomer knipoogt en de buren zijn druk in de weer
met het onderhouden van de tuin.
Inmiddels woon ik alweer dik drie jaar
in Almere Poort. Ik had het voornemen
om een housewarming te geven zodra
het huis af zou zijn. Maar naarmate de
maanden verstreken, kwam ik al snel tot
de conclusie dat een huis nooit af is. De
housewarming is er zodoende nog niet
van gekomen.
Al snel na de verhuizing verviel ik in een
patroon om met andere zaken bezig te
zijn dan te klussen aan ons huis. Met twee
linkerhanden vind ik altijd wel een excuus.
En naarmate de tijd voortschrijdt, ziet mijn
oog eigenlijk niet eens meer wat er nog
gedaan moet worden in en rondom het
huis. Ik ben eraan gewend geraakt.
Even voor je beeldvorming: stroompunten zonder stekkerdozen, niet afgeschilderde kozijnen, lampenkappen die nog
in de doos zitten en een tuin die eerder
op een oerwoud lijkt; het is hier bij huize
Gietema aan de orde.
Dit kan natuurlijk niet langer zo. En
al helemaal niet als je overal om je heen
ijverige buren er wèl het mooiste en beste van ziet maken in Almere Poort. Dus
heb ik actie ondernomen en wordt het
huis opgeknapt. De tuin volgt daarna.
En die housewarming? Die gaat er dan
eindelijk komen; ook al zijn we dan ruim
drie jaar verder.
Bastiaan Gietema n
Bastiaan Gietema woont met zijn partner
sinds drie jaar in Almere Poort en is actief in
Almere onder de naam ‘Stichting Art Culture’.
Vorig jaar kon je hem in Poort als wijkaanjager tegenkomen met zijn ‘I love Almere
Poort’-bakfiets.
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Archeologische VINDplaats Okerhof
Frits Huis, contactwethouder voor Almere
Poort en wethouder van o.a. Cultuur, onthulde het werk met kinderen uit de buurt.
Tijdens het evenement waren drie reenactors (mensen die historische gebeurtenissen naspelen) aanwezig. Zij leerden
de bezoekers vuur maken, schilderen en
schminken met oker en muziek maken
met prehistorische muziekinstrumenten.
Buurtbewoners zorgden voor heerlijke
oersoep en prehistorische spelletjes.
Andrea Moll-van der Pool, één van de
omwonenden van het Okerhof, vertelt:
“Op twee middagen voorafgaand aan het
evenement hielden we een schoonmaakactie in het hofje, waarbij zeker twintig
kinderen hielpen met schoonmaken. We
konden de kinderen belonen met gesponsorde ruimteplaatjes van Albert Heijn.
Als bewoners zijn we heel blij met het
beeld. Het is echt een aanwinst voor ons
hofje, juist ook omdat er nu tekst en uitleg staat over wat hier gevonden is!”
Nieuwsgierig? Ga maar eens kijken in
het hofje. Naast de erfgoedmarker is er
een prachtige afbeelding te bewonderen
van Kelvin Wilson, waarop een feestelijk
ritueel staat afgebeeld. Om op de hoogte te blijven, kun je de facebookpagina
Vindplaats Oker liken.
Andrea vervolgt: “Wij als bewoners
(en stichting in oprichting) zijn heel blij
met de samenwerking met onze huidige partners en we verheugen ons er op
om óók met De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, Arcadis, Mooi
Zo Goed Zo, Landschapsbeheer en het
Streekfonds en mogelijk meer partijen
onze doelstellingen te behalen.
We willen graag een plek creëren voor
een ontmoeting tussen de buurt en andere Poortbewoners. Waar mensen uitleg
kunnen vinden over de bijzondere vondsten in de grond en de historische waarde
ervan. Een plek met ook veel groen, een
uitstraling die recht doet aan het verleden

en ‘natuurlijk spelen’ voor de kinderen.
We hopen hiermee een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van kinderen in het
algemeen en we willen ook het onderwijs
in Almere bedienen, zodat kinderen kunnen leren over de geschiedenis van Almere en de Flevopolder.
We willen benadrukken dat het een
bijzonder en leuk idee is dat in onze
achtertuin zo’n 7000 jaar geleden mannen met speren rondrenden en vrouwen
bezig waren eten te bereiden… misschien
wel precies op de plek waar we nu op de
bank zitten!”
VINDplaats Okerhof is gelegen in het
Europakwartier in het hofje tussen de San
Marinostraat, Italiëstraat, Europalaan en
Frankrijkkade (hoofdingang tussen San
Marinostraat 10 en 12, achter het Arte).
redactie n

Wethouder Frits Huis onthulde de Erfgoedmarker met kinderen uit de buurt.

bewoners i n i t i at i even
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ken met
In Almere zijn veel (bijna-) ongeluk
gen
bussen en fietsende jongeren. Leerlin
mAlert
van Baken Poort bedachten voor Tea
ter,
een compleet campagneplan met pos
kwam
zadelhoesje en slogan. Op 28 februari
lanceren.
wethouder Frits Huis de campagne

oproep
heb jij
foto’s
van be
woner
sinitiatie
ven in
Poort?
mail
ze ons
!
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Op Eerste Paasdag was het

mooi lenteweer om eitjes
te zoeken
in het Cascadepark. Voor
het vierde jaar hadden vrij
willigers
de paaseitjes zo goed mo
gelijk verstopt, met hulp
van de
Paashaas. Met 90 kinderen
was de opkomst overweldig
end!

er op het
Op zaterdag 20 mei vond
rkt een gezellige
plein voor de Homerusma
t muziekoptredens
lentebarbecue plaats, me
e College. Zeker
van leerlingen van het Art
voor herhaling vatbaar!
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Nieuw ouder-kind programma
in Almere Poort: Peutersteps

Samen doen
Marianne en Jack, trotse ouders van
Jacco (6) en Thom (3) vertellen over hun
ervaring: “Vanaf het moment dat we met
het baby programma en de gespecialiseerde medewerksters van JKC in aanraking kwamen, waren we beiden reuze
enthousiast. Thom, onze jongste, is via
de Kinderkliniek het baby programma
ingerold. Het vervolg, Dreumesfun, was
voor ons een logische stap. Thoms plezier tijdens de lessen bevestigde dit. Nog
steeds staat het ‘samen doen’ bij ons
hoog in het vaandel. Dus wij zijn erg blij
met Peutersteps!”
Anneke: “Om een goed beeld te krijgen van Peutersteps kunnen ouders met
hun kind altijd gratis een proefles komen
volgen. Deze proefles is via onze website
aan te vragen. Gebruik de coupon voorin
deze PoortNieuws voor nog twee gratis
lessen bij afname van een blok!”
n

Peutersteps is het nieuwste ouder-kind programma van het
Jonge Kind Centrum (JKC). Voor baby’s en dreumesen biedt
het JKC al programma’s waarbij ouders, samen met hun kind,
lessen volgen waarin diverse activiteiten worden aangeboden.
Nu kunnen peuters (2,5 - 4 jaar) ook samen met hun ouders voor
hen speciaal ontwikkelde lessen komen volgen in Almere Poort.
Divers programma
De lessen zijn niet alleen leuk maar stimuleren ook de brede ontwikkeling van
de jonge kinderen. Anneke Wijngaarden,
één van de klassenleidsters van het JKC,
vertelt: “Peutersteps is uniek omdat het
een heel divers programma is. We bewegen, zingen, maken muziek, ontdekken,
spelen, experimenteren erop los. We laten peuters, en hun ouders, kennis maken met allerlei soorten materialen en
spelvormen. Dat maakt Peutersteps zo
leuk. Iedere les is weer heel anders!
Iedere week gaan we aan de hand van
een verhaal op avontuur. Zo hebben
de peuters laatst gespeeld met Gonnie
en Gijsje, twee kleine gansjes. De peuters hebben allerlei activiteiten gedaan
rondom het thema ‘gansjes’. Halverwege
de les kwamen we er achter dat Gijsje
weg was. Gelukkig hebben de peuters
hem gevonden! Ze waren hier allemaal
erg trots op. Dat maakt de les extra leuk.
Regelmatig horen we dat kinderen thuis
lekker doorspelen met de ideeën die zij
hebben opgedaan in de les”.
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Speellab
Speciaal voor Peutersteps is ook het
‘speellab’ ontwikkeld. De peuters kunnen
elke week, naast de activiteiten in de les,
hun hart ophalen in het speellab. Peuters
spelen hier voor en na de les en tijdens
de pauze. Iedere week staat er nieuw, stimulerend materiaal en speelgoed klaar.

Peutersteps
zaterdag van 11.30 tot 12.30 uur
locatie: GO! kinderopvang,
David Livingstonesstraat 121
anneke@peutersteps.nl
www.hetjkc.nl/peutersteps

i nfrastructuur

De provincie gaat een deel van de Hogering Almere verbreden.
Het doel is een betere bereikbaarheid van Almere. Via deze
pagina in PoortNieuws worden Poortbewoners geïnformeerd.
Deze keer aan de hand van antwoorden op de negen meestgestelde vragen over het project.

Meestgestelde vragen over de
verbreding van de Hogering
1. Wanneer starten de werkzaamheden en wanneer is de Hogering
klaar? Wat verandert er?

De werkzaamheden rond de verbreding
van de Hogering starten naar verwachting in de tweede helft van 2018. In
2022 is de Hogering klaar. Er komt een
extra rijstrook in beide richtingen. Bij de
kruisingen met de Hollandsedreef en de
Herman Gorterweg komt de Hogering
verdiept te liggen, hierdoor worden de
kruisingen ongelijkvloers en verdwijnen
de verkeerslichten. Ook leggen we een
parallelstructuur aan om teveel in- en
uitvoegen te voorkomen, dit veroorzaakt
namelijk vertraging.
2. Wat zijn de kosten voor de
aanleg van de nieuwe weg?

De totale kosten zijn ruim m,. 53 miljoen.

Glen Gouldpad

5. Welke hinder kan ik verwachten?

Tijdens de werkzaamheden blijven er altijd twee rijstroken beschikbaar in beide
richtingen. Ook de omliggende wijken
en bedrijventerreinen blijven tijdens de
werkzaamheden altijd bereikbaar. Gedurende de werkzaamheden zullen we
intensief communiceren over eventuele
hinder.

Stonespad

Godendreef

Hollandsedreef

6. Wat wordt de 		
maximumsnelheid?

De maximumsnelheid op de Hogering
blijft 80 kilometer per uur.
7. Welk deel van de Hogering
wordt verbreed?

Het deel van de Hogering dat verbreed
gaat worden ligt tussen de A6 en de Hollandsedreef.
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8. Waarom wordt de rest van
de Hogering niet verbreed?

De aanpak van de Hogering is nodig om
de groei en ontwikkeling van Almere de
komende jaren mogelijk te maken. De
groei van Almere Poort en Almere Pampus zorgt voor een toename van verkeer.
Met de verbreding van de Hogering verbeteren we de doorstroming en de bereikbaarheid van Almere.

De huidige groeiprognose van Almere
geeft hier geen aanleiding toe in de komende twintig jaar.

4. Heb ik ook inspraak?

Op dit moment vinden onderzoeken
plaats naar de effecten van de voorgenomen verbreding. Denk hierbij aan geluid, luchtkwaliteit en flora en fauna in
de omgeving van de Hogering. Binnenkort start ook de planologische procedure waarbij mogelijkheid is tot inspraak.
Houd hiervoor onze kanalen in de gaten.

N eo

Busba an

9. Wat betekent de verbreding
van de Hogering voor de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit
rond mijn woning?

er w

eg

nweg

Neonweg

Er worden nu milieuonderzoeken gedaan. Na afronding van deze onderzoeken hebben we inzicht in de effecten en
de mogelijke maatregelen om deze effecten te reduceren. Ook hiervan houden we
je op de hoogte.
Provincie Flevoland n

G ort

Argonweg

3. Waarom is de verbreding 		
van de Hogering nodig?

man

Elementendreef
Audioweg

Legenda
nieuwe verharding - Hogering

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

nieuwe verharding - derden
kunstwerken - nieuw
kunstwerken - bestaand
berm - Hogering
berm - Derden
water

projectgebied verbreding Hogering >
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geboren

Geboren in Almere Poort
gefeliciteerd!
Ook geboren in Poort? mei t/m september 2017 -- stuur foto, voornaam en geboortedatum naar:
geboren@almerepoortnieuws.nl -- onder de inzenders wordt een fotoshoot bij Fotostudio 87 verloot!

8 december 2016
Bram en Lena

21 december 2016
Noah

5 januari 2017
Celyne

17 januari 2017
Daley Noël

17 januari 2017
Lizzy

19 januari 2017
Oscar

20 januari 2017
Izaï Joseph John

24 januari 2017
Toby

26 januari 2017
Ferraan

30 januari 2017
Daniël

3 februari 2017
Joep

5 februari 2017
Liv

14 februari 2017
Jamie Rico

20 februari 2017
Shahem

21 februari 2017
Lukas Mattias

28 februari 2017
Aria Lana

1 maart 2017
Evelyn

6 maart 2017
Thobian

16 maart 2017
Tessa

5 april 2017
Philippe

9 april 2017
Lyam Mason

19 april 2017
Vedrà

28 april 2017
Jeniffer Josefien

28 april 2017
Zayn

4 mei 2017
Elise Feline

12 mei 2017
Daley Zane
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O ndernemen

Na vijfentwintig jaar als pedagogisch medewerker in de kinderopvang gewerkt te hebben, zocht Patricia Heeres een nieuwe
uitdaging. Zij ging een opleiding tot babycoach volgen en combineert dit met gastouderopvang en cursussen babymassage
aan huis. Sinds 1 maart is zij voor zichzelf gestart.

foto: Fotostudio87

Nieuw in Columbuskwartier:
Jade Gastouder Opvang
en Jade Baby Massage
Eerste bewoners
Patricia woont al acht jaar met haar gezin in Almere Poort, haar jongste werd
hier geboren. “Wij behoorden tot de eerste bewoners van het Columbuskwartier.
We verhuisden vanuit Almere Stad hier
naartoe omdat het een kindvriendelijke
wijk zou worden”.
Op haar negentiende had Patricia haar
opleiding afgerond en ging ze meteen
aan de slag als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. “Het eerste jaar
werkte ik in Amsterdam en daarna in Almere. Ik heb twintig jaar voor dezelfde
organisatie gewerkt en ging vijf jaar geleden over naar KinderCentrumAlmere”.
Nieuwe uitdaging
Per 1 maart dit jaar begon Patricia als
gastouder voor zichzelf. Daarnaast geeft
ze ook cursussen babymassage en wil
ze babycoach worden. “Ik heb deze stap

genomen omdat ik een nieuwe uitdaging
zocht. Eerst bekeek ik de mogelijkheden
en dacht ik na over wat ik het liefste wilde doen. Toen ontdekte ik de opleiding tot
babycoach... dat was helemaal wat ik wilde! In mijn eigen praktijk ouders bijstaan,
die een hulpvraag hebben met betrekking
tot hun kindje tot twaalf maanden. Dit
vond ik bij de opvang ook één van de
leukste dingen. Ouders die nog heel onzeker zijn vertrouwen in zichzelf geven”.
Kleinschalig
Patricia wilde graag met een nog kleinere baby
groep werken, zodat zij nog
meer individuele aandacht kan bieden.
“Ook wilde ik graag thuis werken zodat
mijn jongste, die nu net vijf is, na school
bij mij thuis kan zijn. Dus alles bij elkaar
was de beslissing snel genomen en zou
ik voor mezelf gaan starten! Nu werk ik
drie dagen als gastouder en twee dagen

De winnaar
van de vorige
uitgave is:
Rafaella Zoe
Fotostudio 87 | 036 303 00 16
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
De prijswinnaar
van de verloting van
het
www.fotostudio87.nl
| info@fotostudio87.nl

speelkleed met kussen van ‘Bleu et Rose’: Kyann

als docent babymassage. Daarnaast volg
ik de opleiding tot babycoach. Voor wie
het leuk vindt: er is nog plaats bij de cursussen babymassage!”
Alles geregeld
In drie maanden tijd had Patricia alles
geregeld. “Mijn man moest wel even
wennen aan het idee van gastouderopvang. Maar inmiddels staat hij volledig
achter mijn beslissing en steunt hij me.
Natuurlijk moest er van alles worden
aangeschaft. Gelukkig was ons huis al
redelijk kindproof. Ook de regelgeving
en administratie vallen me reuze mee”.
Visie
“In de eerste plaats moet een kind zich
bij de opvang veilig en vertrouwd voelen. Het moet een fijne plek zijn, waar
zowel het kindje als zijn ouders een goed
gevoel bij hebben. Ik wil een rustige omgeving creëren, waarin ruimte is om te
ontwikkelen in eigen tempo”. Met lekker
weer is Patricia veel buiten te vinden met
de gastkinderen, in de tuin, de autovrije
straat of tijdens een uitstapje.
redactie n
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Wijkteam Almere Poort staat
met raad en daad voor je klaar
Twee nieuwe wijkwerkers zijn het zevenkoppige Wijkteam
Almere Poort komen versterken. Jorien Stevens ging als maat
schappelijk werker aan de slag en Silvia Morren volgt Marijs
van Hoek op als opbouwwerker vanuit De Schoor.
spreekuren van het wijkteam. Ik ben op
donderdag en vrijdag aanwezig in Poort.
Graag tot ziens!”

Jorien Stevens is
sinds kort werkzaam
als maatschappelijk
werker in het wijkteam van Almere
Poort. “Ik woon zelf
in Amsterdam en ik
leer graag Almere Poort en haar bewoners kennen. Weet je wanneer je terecht
kunt bij het wijkteam? Het wijkteam kan
jou als buurtbewoner helpen als je er alleen niet uitkomt. Je kunt bij ons terecht
met uiteenlopende vragen op het gebied
van wonen, welzijn, zorg en vrijwilligerswerk. Ook als je niet zeker weet waar
je moet zijn, kunnen wij samen met jou
bekijken waar je de juiste hulp krijgt.
Je kunt binnenlopen tijdens één van de

Voorlezen bibliotheek Poort
Yvonne leest op woensdagmiddag
vanaf half drie voor in de bibliotheek
in Almere Poort. Na een half uurtje
gaan de kinderen ook nog kleuren.
Kom je ook? Neem gezellig je
vriendjes mee (vanaf 3 jaar)!
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Silvia Morren nam
als opbouwwerker
vanuit De Schoor
in het wijkteam
het stokje over van
Marijs van Hoek.
“Tijdens mijn eerste
weken in Almere Poort viel me meteen
op dat bewoners van Poort heel actief
zijn en dat is een fijne ontdekking. Als
opbouwwerker verbind ik bewoners en/
of organisaties aan elkaar. Mijn motto is
dan ook ‘1 + 1 = 3’ oftewel ‘samen bereik
je meer!’ Ik kom dus graag in contact
met bewoners en organisaties die zich
willen inzetten voor hun straat, buurt of
wijk. Ieder individu heeft talenten en het
is fantastisch als men deze wil inzetten
voor andere buurtbewoners. Dus… wil
je jouw luisterend oor, administratieve
vaardigheden, organisatietalent, enz. inzetten? Neem dan contact met mij op of
met mijn collega Marloes Meulman. We
horen graag van je!”
Wijkteam Almere Poort n
Silvia Morren
smorren@almere.nl | 06 - 132 987 12

Het Wijkteam Poort
Inloopspreekuren
Dinsdag 11.30-12.30 uur in
Gezondheidscentrum Vizier,
Duitslandstraat 1, Almere Poort
Donderdag 11.30-12.30 uur in
Sterrenschool ‘de Ruimte’,
Nimfenplein 1, Almere Poort

Cursus Ken je Kracht!
Wil jij meer leren over o.a.
communicatie, timemanagement,
ontspanningsoefeningen, keuzes
maken en anderen ontmoeten?
Kom dan na de zomer
naar deze cursus!
Meer info & opgeven:
smorren@almere.nl | 06 132 98 712

Samen Sterk Budget
Het Samen Sterk budget is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die wat hulp bij de realisatie
kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners
wordt uitgevoerd. Download het aanmeldformulier via onze Facebookpagina Wijkteam.Almere.Poort en mail je
idee naar Silvia via smorren@almere.nl

Marloes Meulman
m.meulman@vmca.nl | 06 - 24 32 95 94

Samen Doen!
Eerste hulp bij administratie
Kun je gratis hulp gebruiken
bij bijvoorbeeld overzicht krijgen
op je financiële administratie?
Kom dan bij Samen Doen langs!
Donderdag 11.30 - 12.30 uur
Sterrenschool ‘De Ruimte’

zorgsca l a

Apotheek Vizier: dé apotheek
in Almere Poort en Duin
Apotheek Vizier aan de Duitslandstraat is dé apotheek voor
alle bewoners van Almere Poort en Duin, waar persoonlijke
aandacht en persoonlijk advies voorop staan. Het maakt niet
uit wie je huisarts is, je kunt altijd bij hen terecht. Sinds 1 juni is
de apotheek alle werkdagen van 8 tot 17 uur geopend.
Persoonlijk advies
Heb je persoonlijk advies nodig over het
juiste gebruik van je medicijnen of heb je
behoefte aan uitleg over het gebruik van
bijvoorbeeld een inhalator? Stel je vragen
gerust aan de apotheker of de assistenten.
Wil je hiervoor liever een afspraak maken? Dat kan natuurlijk ook.
Een beetje van ons
Zes jaar geleden kwam Eric Stiphout met
zijn vrouw Yvonne in een seniorenflat
in Almere Poort te wonen. “De dichtstbijzijnde apotheek was toen de Archipel
in Literatuurwijk. Later kwam de robot
apotheek in Poort, maar wij misten het
persoonlijke contact met de assistenten.
Gelukkig kwam er toen een bemande –
of beter gezegd bevrouwde – apotheek
bij Vizier. Vanaf dat moment kon ik in
de middag makkelijk al onze medicijnen
bestellen en ophalen. Wij vinden de service en behandeling in apotheek Vizier
uitstekend. De dames zijn altijd zeer prettig in de omgang en erg deskundig naar
ons oordeel. Ze doen echt alles om het

voor ons gemakkelijk te maken. Eén van
de dames, Misleidy, is zo’n beetje onze
‘eigen’ assistent geworden en dat is een
erg prettig gevoel”.
Schrijf je in!
Als je bij apotheek Vizier ingeschreven
bent, kun je eenvoudig en snel herhaalrecepten bestellen. Bestel je herhaalrecept
via internet, de herhaaltelefoon of via de
app. En met de gratis klantenpas kun je
eenvoudig en snel je medicijnen ophalen
uit de robotapotheek, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Bij inschrijving ontvang je een leuk presentje. Kijk voor meer
informatie op de website.
Geinteresseerd?
Loop gerust binnen of meld je online aan!
Sinds 1 juni is Apotheek Vizier alle werkdagen geopend van 8 tot 17 uur. Bellen
kan natuurlijk ook, of meld je aan via de
website.
n
036-545 44 10
www.apotheekvizier.nl

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. 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
• H
 artkliniek Flevoland
www.hartkliniek.com
036-822 22 77
• K
 inderergotherapie 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
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Levendige zomer Homerusmarkt
Bij de Homerusmarkt is altijd bedrijvigheid. Behalve dat je hier
een verscheidenheid aan leuke winkels en horeca vindt, wordt er
op het terrein rondom van alles georganiseerd. Van de BouwEXPO
Tiny Housing op 16 juni tot de Kermis Poort vanaf 18 oktober.
foto: Guido Poorten

Bakken met Passie was een ander onderdeel van de creatieve markt, waarbij
deelnemers hun baksels door een deskundige jury lieten beoordelen. Op de
foto hierboven zie je de winnende taart,
van Joyce Stiphout-Snijders, die hier
nog vol spanning kijkt naar het aansnijden. De prijs was een high tea voor twee
bij Lunchtijd. Joyce heeft ervan genoten!
Vanaf woensdag 18 oktober is het vijf
dagen dolle pret in Poort, want de Kermis Poort komt weer, en de nieuwe locatie is bij... de Homerusmarkt!
redactie n
www.facebook.com/Homerusmarkt

foto: Guido Poorten

We kunnen terugkijken op een geslaagde
eerste editie van Poort met Passie. Op zaterdag 8 april vond deze creatieve markt
plaats, met allerlei kramen en workshops.
Lenny Schröder, kunstenaar uit de wijk,

weefde met marktbezoekers een paaskleed
met gekleurd crêpepapier en bonte bloemen (met dank aan Jeniffersbloemen, Artesjok en een rozenkwekerij). Het fleurige
resultaat zie je op de foto hierboven.

TAXSUPPORT
belastingconsulenten

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.

Joyce Snijders
Remedial Teacher op locatie
06-175 081 05
joyce@js-remedial-teaching.nl
js-remedial-teaching.nl
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tel.: 036-536 94 90
Neptunussingel 76
1363 VV Almere Poort
info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl
lid Register Belastingadviseurs

voorzieningen in almere poort

Voorzieningen in Almere Poort

K INDERO P V A N G
kdv en bso

onderwijs
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
nieuw

Basisschool Odyssee
tijdelijk adres per 4 sept.:
Pygmalionstraat 1, 1363 SC
06-557 184 44

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

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

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

Gastouderopvang
Almere Poort
Luxemburgstraat 22, 1363 BK
06-361 555 06, velde68@hotmail.nl
www.gastouderopvangalmerepoort.nl

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

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

GO! Kinderopvang 		
Gastouderopvang
0320-294 900
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.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
• kdv De Zeeraket
Monacostraat 50, 1363 CG
• bso De Hooiberg
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

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

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

Taly’s Kindercentrum
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

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

specialisten

huisartsen en travel doctor
Trojestraat 60, 1363 VL
036-539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl
info@huisartsenpraktijk-homerus.nl

Derma Quality

Logopedie.Almere

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

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

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

Kinderergotherapie Almere

Logopedie Flevoland		

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

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

polikliniek

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

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

logopedie

HartKliniek Flevoland

Flevoziekenhuis Almere Poort
Huisartsenpraktijk Homerus

overige paramedici

dierenartsen

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

Dierenziekenhuis Almere

Oefentherapie Cesar

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

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

tandartsen

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

RondOm Podotherapeuten
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

O V ERI G E Z OR G
fysiotherapeuten
Art Fysio
• Odinstraat 7, 1363 WL
• Trojestraat 60, 1363 VL
036-536 90 67
www.artfysio.nl, info@artfysio.nl

Shiatsu Praktijk Poort
Hermesstraat 16, 1363 TP
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

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

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

Fysiotherapie Medi-Mere

Tandheelkundig Centrum
Poseidon

Massage Almere Poort

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

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

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

Tandmere

Veel Beter Fysiotherapie

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

Elektronweg 4, 1362 JP
036-534 25 01
info@veelbeter.nl
www.veelbeter.nl

48 I POORTNIEUWS

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

erige

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

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

Bijzonder Jij
begeleiding van (ouders van) kinderen 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
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

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

voorzieningen in almere poort

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

Psychomotorische Therapie
Almere
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-288 538 96
www.psychomotorischetherapiealmere.nl
info@psychomotorischetherapiealmere.nl

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

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

coaches

kinder- en jongerencoaching
& familie-mediation
Monacostraat 89, 1363 CG
06-225 706 13 / 036-526 07 54
www.junieq.nl
yvonnevantreek@junieq.nl

Minervasingel 5, 1363 ZJ
06-364 562 80
www.zwangerschapscursusalmere.nl
info@zwangerschapscursusalmere.nl

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

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

Siam

Stichting WoonMere

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

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

alternatief

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

Bowen Almere

massage en healing
Body-Life massages Almere

Noweeni Instituut

Woonzorgcentrum Vizier

Hermesstraat 16, 1363 TP
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

Bloedzuigertherapie
Zwanger & Bevallen

JunieQ

Shiatsu Praktijk Poort

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

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

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

James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

• Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
• Huisartsenpraktijk Homerus
Trojestraat 60, 1363 VL
06-515 934 38
verloskunde.almerepoort@
zorggroep-almere.nl

kraamverzorging

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

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

InteraktContour
Woonlocatie Het Kwartier

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

woonlocatie voor mensen met hersenletsel of een lichamelijke beperking
Nederlandstraat 40, 1363 DB
036-536 93 90
www.interaktcontour.nl

Nathalie Jansen

Het Poorthuis

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

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

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

Triade Polenstraat

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

leukehuizen.nl

Bouwkundig Advies Buro

woonvormen
Calipso

Massage Almere Poort

Massagetherapie Almere
Verloskundigenpraktijk Poort

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

bouwen

Jade Babymassage
Poseidonsingel 41, 1363 TR
06-510 094 20
www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundige-almere.nl

ERA Van De Steege

WONEN

verloskundigen
De Eerste Stap Verloskundigen

makelaar

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

zelfstandig en toch begeleid wonen
voor mensen met een beperking
Polenstraat 2-6, 1363 BB
www.triade-flevoland.nl
info@triade-flevoland.nl
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MVI Keukenstudio
advies, ontwerp, verkoop & installatie
Showroom: Argonweg 76, 1362 AD
036-536 69 33
www.mvikeukenstudio.nl

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)

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

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

Conchita de Kapperszaak

Viable Hair & Skin

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

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

CY-Style Hair & Beauty

V-Style

Katernstraat 33G, 1321 NC
06-417 789 01

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

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

De Schone Poort
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

Protestantse bezinningsplek
Hermesstraat 7, 1363 TP
085-785 49 86 / 06-451 823 16
www.deschonepoort.nl
info@deschonepoort.nl
kerkcafé in de Sterrenschool
en wekelijkse wandelgroep

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

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

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

verzorging

Minervasingel 31, 1363 ZJ
06-144 294 82

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

Kapsalon Betty Boop

Port of Hair

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

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

La Belle

She Ross Hair & Beautysalon

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

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

Medely’s Haarmode

religieus
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schoonheidssalon

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

Beauty Trend Skin Solution

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
Venus

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

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

Schoonheidssalon Belle

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

Brain Wash

Rose Nails

mobiele kapster aan huis
06-461 113 04

Pro+ Autoservice

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

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

Kapsalon La Sherise

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

Ahmadiyya Gemeenschap

nieuw

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

AR Haar- & Nagelzorg

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

nagelsalon, alleen op afspraak
Gigantenstraat 6, 1363 TB
06-208 137 36
jeannette@ladamenails.nl

Beauty | 81

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

kapsalon

La Dame Nails

Hairstudio Downtown

Jenny’s Studio
Water of Life Ministries

manicure en pedicure

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

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

voorzieningen in almere poort

Salon Homerus

Arno Splinter Sport

Schermsport Schermlessen

Marina Muiderzand

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

• 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

elke woensdagmiddag
in buurtcentrum Amerika
www.fencingclubalmere.nl

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

Beach Playground
Strandbad DUIN

Trust-Fit

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

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

permanente make-up
Buurtsportcoach Poort
De Salon Almere
Europalaan 939, 1363 BM
036-525 10 68
www.desalonalmere.nl
info@desalonalmere.nl

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

Flex-fit

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

zonnestudio

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

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

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

V RIJE T IJD
sport

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

Sloeproeien Almere
trainingen bij Marina Muiderzand
www.sloeproeienalmere.nl

recreatie

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

Amy’s Dans Studio

Buurtcentrum Amerika

hiphop / streetdance en selectie
06-243 655 38
amysdansstudio@gmail.com

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

Karatever. Kyokushin Almere

Dansstudio Roxanne

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

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

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

Krav Maga Training Center
Tactical-Defense

Salsaqui

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

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

Maziar Taekwondo

Stichting Hamaara

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

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

Mom in Balance

United Dance Almere

Atelier de Verwondering

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

Europalaan 925, 1363 BM
www.uniteddancealmere.nl
info@uniteddancealmere.nl

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

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

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

hart for her Almere

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

Optisport Almere Poort

bibliotheek
de nieuwe bibliotheek
servicepunt Almere Poort
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
036-548 60 00
www.denieuwebibliotheek.nl

educatief

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

watersport

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

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

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

Bekker Audio Productions:
Gitaarles in Almere Poort
06-154 335 89
www.gitaarlesinalmerepoort.nl
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Flevomuziekschool
Europalaan 933, 1363 CG
036-525 41 34
www.flevomuziekschool.nl
info@flevomuziekschool.nl

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

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

arbeidsrecht

uitvaart

ARvisie | Business Partner
in Arbeidsrecht
Hebatstraat 8, 1363 RD
06-212 167 69
www.arvisie.nl, s.kroeke@arvisie.nl

belastingen

Uitvaartonderneming Milly

Wijkteam Almere Poort

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

tel. 14036, info@almere.nl
Facebook: wijkteam.almere.poort

textiel

Richard Stuivenberg Producties

A & N Fashion kledingreparatie

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

Europalaan 907, 1363 BM

Poort’s Kledingreparatie

Scouting Novo Mundo

Taxsupport

opkomsten in buurtcentrum Amerika
www.scoutingnovomundo.nl
info@scoutingnovomundo.nl

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

ook stomerij, schoenmakerij,
gordijnen, meubels stofferen
Poseidonsingel 42, 1363 TR
036-785 22 94

media
feest

bewindvoering
communicatie & teksten

Party Coach Altia

Vaneveld Bewindvoering

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

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

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

kunst

hypotheken
Huis & Hypotheek

nieuw

Homerusplein 124, 1363 SZ
036-524 02 91
www.huis-hypotheek.nl
almere-stad@huis-hypotheek.nl

Cultuurscout Poort

Hyppe

06-481 711 28
www.cultuurfondsalmere.nl
poort@cultuurfondsalmere.nl
inloop elke 1e dinsdag vd maand,
11-13 uur in Atelier AlaMira,
Pygmalionstraat 5, 1363 SC

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

Kunsthal ABW&W

Mend-it mediation

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

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

mediation

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

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

familie- en overige mediation
Monacostraat 89, 1363CG
nieuw
06-225 706 13 / 036-526 07 54
www.yvonnevantreekmediation.nl
contact@yvonnevantreekmediation.nl

Computer Service Thuis
Venusstraat 19, 1363 VN
036-744 02 23 / 06-557 085 95
www.computerservicethuis.nl
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• donderdag 11.30-12.30 uur
Sterrenschool ‘de Ruimte’
Nimfenplein 1, 1363 SV

Poort-Doet
Spreekuur activiteiten en
vrijwilligerswerk:
• 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 gezondheidscentrum 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

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

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

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

Fotostudio 87
remedial teacher op locatie
06-175 081 05
www.js-remedial-teaching.nl
joyce@js-remedial-teaching.nl

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

Maatschappelijk Werk
Computerdoc
Argonweg 75, 1362 AD
036-711 10 11
www.computerdoc.nl

remedial teaching
Joyce Snijders

Inloopspreekuren:

computer service

Yvonne van Treek Mediation

diensten

w i j kt e am

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

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

voorzieningen in almere poort

winkels

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

food
Albert Heijn
Columbuskwartier
en Bloemplus
Olivier van Noortstraat 32, 1363 LS
www.ahcolumbuskwartier.nl
036-741 03 77

Albert Heijn
Europakwartier

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

SuitDefine

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

leverancier voor maatpakken
06-300 608 38
www.suitdefine.com
advisor@suitdefine.com

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

diversen
Animere

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

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

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

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

Toko Almere Poort

www.gaafspeelgoed.nl

Europalaan 907, 1363 BM
036-525 03 24

06-374 708 71
info@gaafspeelgoed.nl

mode

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

Europalaan 816, 1363 BM
036-841 99 96
manon_blom@hotmail.com
Facebook: Blommies-lifestyle

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

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

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

Ammaar’s Place

La Modello Boutique

cadeaus, verzorging, geuren
en lekkers – open op zaterdag
06-255 815 38

verhuur en verkoop van damesen meisjes-galakleding
Facebook: La Modeloboutique

Bijou Louis

Lunchtijd

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

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

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

Mama’s Soephuis
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

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

Party Coach Altia
decoratie, trouw- en verjaardagsfeest, 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

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

Leuk van Lieke
uniek speelgoed in Nederland
want leren is leuk!
www.leukvanlieke.nl

K&D Coffee

adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Gamma Almere Poort

Biggymanskleding

Blommie’s lifestyle

h o m e r u s ma r kt

Jessie’s Fashion
damestassen
06-492 433 76

Faith ’97 Amsterdam

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

Zosar
döner kebap, patat, etc.

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

Toscane Hout Van Jou

KaaZZaak

olijfhouten producten uit Italië
www.toscanehoutvanjou.nl
info@toscanehoutvanjou.nl

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

21HAPPINEZZ

Wisse Sport & Lifestyle

exclusieve handgemaakte sieraden
& mode musthaves
Instagram: @21HAPPINEZZ
www.facebook.com/21HAPPINEZZ

Europalaan 931, 1363 BM
036-536 94 01
www.janwissetweewielers.nl

WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN
voor deze lijst doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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voorzieningen in almere poort

H ORE C A
Artesjok Food & Drinks
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
036-737 03 55
www.artesjok.nl, info@artesjok.nl

Grandfetaria

Jawa City

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

Europalaan 838, 1363 BM
036-841 85 07
www.jawacity.nl

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

nieuw

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

De Broodjesbar

Heilig Boontje Espressobar

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

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

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

Hikari

Cafetaria Juma

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

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

IJspressi

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

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

nieuw

Soul Food City
Thorstraat 4, 1363 WM
036-841 4108
www.soulfoodcity.nl
info@soulfoodcity.nl

New York Pizza
Europalaan 820, 1363 BM
036- 231 01 00
www.newyorkpizza.nl

Steel Creek Beach Grill

Ottoman Taste

Suri-Java

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

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

Poortdok

Taj Mahal

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

Duitslandstraat 1A, 1363 BG
036-536 94 34
www.tajmahalindiaas.nl

Poort’s Eethuis

Warung Mere

Thorstraat 2, 1363 WM
036-750 51 15
www.eethuispoorts-almere.nl

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

Sail-Today – Beachclub

Yamas Delivery

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

Xenonstraat 88, 1362 GH
036-535 02 69
www.yamasdelivery.nl

Strandbad Duin
www.facebook.com/steelcreek33

Nu ook in Almere Poort!

Europalaan 820, Almere tel. 036-231 01 00
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Dagboek van een POH-S
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 samenwerking tussen huisarts, apotheker en medisch specialisten. Wij nodigen je
van harte uit ons prachtige pand te bezoeken en kennis te maken
met het gehele team van Poortkliniek aan de Beneluxlaan 573.

Persoonlijker kunnen we het niet maken!

Velen van jullie zullen wellicht
weleens de term POH-Somatiek,
afgekort POH-S, gehoord hebben, maar wat is het nu precies?
Wat doet een POH-S eigenlijk de
hele dag? Hoogste tijd dus om
mezelf in deze rubriek aan je
voor te stellen!
POH staat voor Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg.
Bij elke huisartsenpraktijk werken naast huisartsen
meerdere praktijkondersteuners. Er zijn twee specialisaties: geestelijke gezondheidszorg en somatiek. Somatisch staat voor lichamelijk. Dus dat is mijn vakgebied. Als POH-S heb ik mijn eigen spreekuren, maar
ik werk wel zeer nauw samen met de huisarts. Mijn
dagindeling is elke dag anders. Zo zie ik bijvoorbeeld
op het spreekuur iemand met diabetes mellitus bij
wie ik met een vingerprik een nuchtere bloedsuiker
bepaal, daarna iemand die voor bloeddrukcontrole
komt, bij de volgende voer ik een COPD-controle uit
en later geef ik een stoppen-met-roken consult.
Al mijn werkzaamheden vallen onder verantwoordelijkheid van de huisartsen, in mijn geval dus Sharda en Bart, de twee vaste huisartsen van Medi-Mere
Poort. Samen met de assistenten Manouk, Yvette en
Kevin en met POH-GGZ Annabelle zijn we echt een
geweldig team!
Als ik naar buiten kijk zie ik de zon, het is voorjaar,
dus tijd om naar buiten te gaan en in beweging te
komen! Dit laatste is iets dat ik tijdens mijn consulten
vaak adviseer: probeer meer te bewegen. Dit is voor
iedereen goed, niet alleen voor mensen met diabetes
of met een hoge bloeddruk. Dit jaar doet Medi-Mere
voor het eerst mee met de Nationale Diabetes Challenge, een lokale wandelchallenge op initiatief van de
Bas van de Goor Foundation. Wekelijks lopen we met
een groep patiënten samen door Almere, met als uiteindelijk doel om in september vier dagen achtereen
10.000 stappen te zetten. Op deze manier hopen we de
gezondheid van onze deelnemers te verbeteren.
Zo ben ik als POH-S ook een soort coach van mijn
patiënten. Gezond eten en meer bewegen, hoe vaak
zou ik dit zeggen op een werkdag? Coachen en mensen motiveren vind ik leuk om te doen. In mijn vrije
tijd laat ik mezelf ook coachen in de sportschool tijdens de body-pump lessen; de instructeur stimuleert
mij dan om vooral door te gaan. Ik hoop dat ik mijn
patiënten op eenzelfde manier kan blijven aansporen
om door te zetten!
Ineke Bergstein, POH-S Medi-Mere n
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Stadswarmte
in Almere
Meer dan de
gewoonste zaak
van de wereld
nuon.nl/stadswarmte

135 voetbalvelden
Zorgeloze stadswarmte is voor bijna 49.000 woningen in Almere de
gewoonste zaak van de wereld. Logisch natuurlijk, daar zorgen we voor.
Maar samen met u zorgen we voor meer. Want met die stadswarmte
lukte het u als bewoners om in 2016 de uitstoot van CO2 met ruim
57.000 ton te verminderen, vergeleken met een cv-ketel in elk huis.

Om hetzelfde met zonne-energie te bereiken, heb je 135 voetbalvelden
vol met zonnepanelen nodig. Zorgeloze stadswarmte in Almere is dus
méér dan de gewoonste zaak van de wereld. Het is ook een goede zaak
voor de wereld van morgen.

