kijk gauw
voorin voor
12 leuke
coupons!

21

6 I kunst en cultuur

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

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

37 I b e w e g e n

47 I s h o p p e n

Voorstelling Vis à Vis: ‘MARE’
of de kunst van het overdrijven

Basisschool Odyssee: Meedoen
met je kind maakt leren leuker

Zen Company -- yoga en beauty
vanaf nieuwe locaties in Poort

Meelopen met 5000stappen.nl
kan nu ook vanuit Poort

Nog voor de zomer op de
zaterdag bij de Homerusmarkt:
Buurtmarkt Almere Poort

7 I kunst en cultuur

17 I Ki n d e r o p v a n g

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

38 I g r o e n

Medische shiatsu: een
weldaad voor je lichaam

De lente vieren in je eigen
Stukje Natuur in Pampushout

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

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

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

39 I b e w e g e n

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

Theaterfestival 2 Turven Hoog
voortaan in paasweekend

Zonnestudio Sunsitive is het
zonnetje van Almere Poort

Zwembad Poort populair onder
vroege baantjeszwemmers

Hartverwarmende
winterse activiteiten!

19 I z o r g s c a l a

28 I G r o e n

40 I w e l z i j n

50 I g e b o r e n

Wonderlijke ontmoetingen

Geboren in Almere Poort

41 I v r i j e t i j d

51 I a c t i e v e b e w o n e r

Scouting Novo Mundo
is erbij!

Twaalfjarige Emma zet zich in
voor ‘een rookvrije generatie’

42 I o n d e r n e m e n

52 I w e l z i j n

“Almere zou veel meer voor

Het wijkteam wijst je de weg

A New History: vmbo-leerlingen Aandacht voor ontwikkeling
Arte College ontwikkelen kunst- van opvangmedewerkers
werk en presentatie in Poort
8 I kunst en cultuur

Mark Kirkenier voegt muziek
toe aan Almere Poort
9 I almeerderstrand

Strandfestival ZAND:
de leukste muzikale
stranddag van de zomer!

Veel voorkomende gewoontes
Ontdek de natuur in Pampusdie schadelijk zijn voor het gebit hout met Olivier de Otter
20 I n i e u w i n P o o r t

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

Nieuw in Almere Poort
30 I n i e u w i n P o o r t

10 I a l m e e r d e r s t r a n d

Het Almeerderstrand
als culturele broedplaats

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

Elke dag genieten van de
zonsondergang bij HarborHouse
22 I o n d e r n e m e n

Zakenwonder Maryam Aftab
lanceert Beauté et vogue box

12 I a l m e e r d e r s t r a n d

Kinderen maken kennis met
zeilen: Buurtsportclub Zeilen

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

Organic beauty center ChiFame
opende prachtig nieuw pand

53 I z o r g s c a l a

Boomgaard in Cascadepark
vergroent Almere Poort

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

Apotheek Vizier: de apotheek
voor de bewoners van Almere
Poort en Duin

34 I v r i j e t i j d

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

Buurtcentrum Amerika met
nieuw elan het voorjaar in!

Zena doet handlettering op
krijtborden en “op alles ”

62 I c o l u m n

35 I w e l z i j n

46 I g e b i e d s o n t w i k k e l i n g

Vis à Vis Antarctica

Dagboek van een POH GGZ

Yoga op de International School
24 I i n b a l a n s i n P o o r t

36 I v r i j e t i j d

Uitgave I Studio Breedveld
Redactie I Jeannet Schutrops
Ingrid Vossen
@yoeltheboy
Suzan Breedveld

Een gezonde mond
tijdens de zwangerschap

Een grafitti-feest vier je bij
Golden Girls Creative Studio

www.almerepoortnieuws.nl
info@almerepoortnieuws.nl

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

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

Heiko van Sterrenschool De
Ruimte conciërge van het jaar

startups kunnen betekenen”

Eenoudergezin in Poort?
Kom 3 april naar de inloopDoe mee met Meet the Parents! bijeenkomst over de wijken
in Almere Poort

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

Open Klokhuis voor iedereen

Nieuwe orthodontistenpraktijk
in Almere Poort: OrthoMere
31 I s t a d & n a t u u r

11 I a l m e e r d e r s t r a n d

Bekend talent en onontdekt
goud bij Gluren bij de Buren

Prachtige Poortenaren 2017

FESTIVAL
2 TURVEN
HOOG

28 MAART
T/M 1
APRIL
2018

THEATERFESTIVAL
VOOR DE
ALLERKLEINSTEN

ALMERE
HAVEN
CORROSIA
DE NIEUWE
BIBLIOTHEEK

ALMERE
STAD

Wij bezorgen jou
de mooiste glimlach.
Orthodontistenpraktijk OrthoMere zorgt ervoor dat
je gebit uitstekend functioneert en straalt als je lacht.
Met passie, toewijding en professioneel maatwerk
streeft ons team naar hoogwaardige zorg voor onze
patiënten. Je bent van harte welkom!

DE NIEUWE
BIBLIOTHEEK

Orthodontistenpraktijk OrthoMere

1 APRIL
BABYDAG

2turvenhoog.nl
2 I POORTNIEUWS

Trojestraat 60B
info@OrthoMere.nl
1363 VL Almere Poort www.OrthoMere.nl

Bel ons!
036 - 303 30 30

Volg ons op:

2 sundae ijsjes
naar keuze
voor

E2

Tracy Nails Studio

Gellak E10
Spa pedicure
E15

SPECIALE POORTNIEUWS-ACTIE:
Derde ticket gratis voor MARE!
Actiecode: POORT2018 geldig voor
reguliere kaarten voor 2018. Kijk op:
www.visavis.nl/poortnieuws

Uitgebreide SPA Wellness
Manicure ‘Relax’
voor haar óf hem:
slechts 920,In combinatie met
CNDTM ShellacTM ‘Bronze’
slechts 930,-

actie geldig t/m 31 augustus 2018

Mo

ed

erd

ag

GRATIS

-tip

!

Almere
Leuk van Lieke staat voor leuk en
educatief speelgoed. Duurzaam
speelgoed dat stimuleert en motiveert.
Zelfs papa en mama spelen graag mee.

www.leukvanlieke.nl
GRATIS bezorgd in Almere Poort.

Fotoshoot
actie incl.
fotoafdruk nu
:

E 25

normaal E 59

GIETER

bij Intratuin Almere
ELKE
ZONDAG

OPEN

Kijk op de volgende pagina voor meer informatie.

Maurizio Salazar
shiatsu- en massagetherapeut

Medische Shiatsu Praktijk

5% korting op alle
gezichtsbehandelingen

kennismakingsbehandeliNg
voor slechts 5 25,00

geldig t/m 1 juni 2018

geldig t/m 30 juni 2018

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

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

geldig t/m 15 juni 2018

eenmalig per klant

Tracy Nails Studio
SPECIALE POORTNIEUWS-ACTIE:
Derde ticket gratis voor MARE!
Actiecode: POORT2018 geldig voor
reguliere kaarten voor 2018. Kijk op:
www.visavis.nl/poortnieuws

jeannette@ladamenails.nl
06-208 137 36
Voor meer informatie en prijzen:
www.ladamenails.nl
Gigantenstraat 6
1363 TB Almere Poort
(alleen op afspraak)

TEGEN INLEVERING
VAN DEZE COUPON

Almere

GRATIS
GIETER *(5 LITER)
bij Intratuin Almere

geldig t/m 31 mei 2018

06 - 440 336 48 · 036 - 844 51 73
Hadesstraat 6, 1363 TK Almere Poort
www.facebook.com/tracynailstudio

Reserveer online:
Fotostudio87.nl/PNcoupon

Maximaal 6 personen

OPEN

Intratuin Almere
Euphoniumweg 5,
036-5387020. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

geldig t/m 30 september 2018

Maurizio Salazar
shiatsu- en massagetherapeut

geldig t/m 31 augustus 2018

Medische Shiatsu Praktijk

Herasingel 13
1363 TH Almere Poort
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

www.leukvanlieke.nl

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

Belegde broodjes, panini’s,
tosti’s en meer. Ook voor catering.
Dagelijks vers brood van de
warme bakker!
(bel of app 06 - 416 012 38).
Lunchtijd
De afhaal in de Homerusmarkt
Alseïdenstraat 20-2
06 - 416 012 38
www.lunchtijdalmere.nl
zie website voor openingstijden

GRATIS bezorgd in Almere Poort.

1 coupon per klant

ELKE
ZONDAG

geldig t/m 12 mei 2018

* Geldig t/m 31 december 2018

Leuk van Lieke staat voor leuk en
educatief speelgoed. Duurzaam
speelgoed dat stimuleert en motiveert.
Zelfs papa en mama spelen graag mee.

Geldig van dinsdag t/m vrijdag

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

27 Poorthuis: paasknutselen, 15:00
27 Poorthuis: Meidenclub 10+, 18:30
27 Paasstukje maken, buurtcentr. Amerika
28-01 april Festival 2 Turven Hoog (pag. 18)
30 Goede Vrijdag viering, de Schaapspoort
30 Landelijke bekerfinales zaalvoetbal, TSC
31 Candle Light Dinner, MK Music (pag. 8)

april

01 Vrolijke Paasviering, de Schaapspoort
01 Paasbrunch, Harborhouse
03 Informatiebijeenkomst gemeente (p. 47)
03 Cultuurfonds Almere, bibliotheek Poort
03 Poorthuis: Kinderkoken, 15:00
04 Bakkie Buurt Bus, elke woensdag, AH Col.
05 Aeres MBO Almere: Open Dag MBO
06 TCAP: gratis tandvleescheck (pag. 24)
06 Jubileumconcert MK Music, De Glasbak
06 Workshop strandkrans, Blommie’s Lifest.
07 Sterrenrestaurant Kidzz, bc De Ruimte
07 Kinder Bijbel Club, de Schaapspoort
07 Zen Company: face yoga workshop
08 Zen Company: fit yoga @ United Dance
09-22 Shell Bright Ideas Hub, Klokhuis
10 Poorthuis: Kids tandpasta maken
14 EHBO Stress & Burnout, bc De Ruimte
14 UDA: ZING de POP Musical, Haven
17 Poorthuis: KinderBakken, 15:00
19 Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte
20 Buurtcentrum Amerika: warme lunch
20 Tiny Housing Experience, KAF
21 Zen Company: workshop slank met yoga
21 UDA’S Royal Disco | UDA’S Film Avond
21 No Budget Restaurant, bc De Ruimte
21-22 NK Schermen, Topsportcentrum
22 10e Almeerdaagse, Homerusmarkt
22 Studio MK Music: Lazy Sunday concert
22 Goud van Oud, Golden Girls Creative St.
23 hart for her: gratis gezondheidscheck
24 Poorthuis: Kids Timmerclub, 15:00
24 Poorthuis: Meidenclub 10+, 18:30
27 Koningsdag kleedjesmarkt, Cascadepark

MEI

01 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort
01+ 08 Spiegel mozaïeken, bc Amerika
04 Moederdag knutselen kids, bc Amerika
04 Workshop strandtas, Blommie’s Lifest.
05-06 Circus, Sterrenschool (zie pag. 52)
05-06 NK Dansen, Topsportcentrum
06 Zen Company: fit yoga @ United Dance
08 Poorthuis: Kinderkoken, 15:00
09 Vis à Vis speelt Mare t/m 15 juli (pag. 6)
10 Landelijke bekerfinales handbal, TSC
12 Zen Company: make-up workshop
12 Kinder Bijbel Club, de Schaapspoort
13 Harborhouse: Moederdag high tea
15 Poorthuis: Sport & Spel kids, 15:00
17 Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte
18 Buurtcentrum Amerika: warme lunch
19 No Budget Restaurant, bc De Ruimte
19-20 NK Dansen, Topsportcentrum
19-21 Slapen bij de Schapen, Cascadepark
20 Studio MK Music: Lazy Sunday concert
22 Poorthuis: Stickers maken kids
22 Buurtcentrum Amerika: Sushi maken
28-31 Avondvierdaagse Poort
29 Poorthuis: Toneelclub kids, 15:00
29 Poorthuis: Meidenclub 10+, 18:30
31 Aeres MBO Almere: Open Dag MBO

Illustrator van ‘Olivier de Otter’
tekent graag in haar achtertuin

www.deboerillustraties.nl

alsjeblieft,
hij is weer
scherp!

Girl power rules in Almere Poort
Het begon allemaal met de babypagina. Ik kreeg deze keer
bijna alleen maar babyfoto’s van meisjes binnen. Toeval? Ik
zei voor de grap dat ik de omslag van PoortNieuws21 roze
zou maken, als dit zo zou doorgaan. Toen viel het me ineens
op hoeveel powervrouwen er eigenlijk zijn in Almere Poort.
Veel nieuwe ondernemers, Meta, Lettie en Adinda in het
interview over StrandLAB Almere, Maryam die genomineerd
werd voor Zakenwonder bij VIVA400, de Zen Sisters, Leontine die Olivier de Otter
tekende, Martine de boswachter, twee van de drie Prachtige Poortenaren 2017,
Emma die de Almeerse Kei kreeg uitgereikt, Zena de jonge ondernemer... Allemaal
girl power! Nu maar hopen dat de mannen er niet verlegen van worden. Misschien
moet de volgende editie een mannen-nummer worden. ;-)
Suzan Breedveld, uitgever n

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

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

info@almerepoortnieuws.nl

Evenementen Poort

maart

ca r t o o n

ku n st e n cultuu r

afloop van de voorstelling worden de
kampvuren aangestoken en kun je op het
terrein gezellig nagenieten.

fotografie: Anna van Kooij

Voorstelling Vis à Vis: ‘MARE’
of de kunst van het overdrijven
Vanaf mei 2018 opent Vis à Vis wederom haar poorten voor
het actuele humoristische spektakel MARE. De voorstelling is
van 9 mei tot en met 15 juli opnieuw te zien naast het Almeerderstrand. Een bassin gevuld met meer dan een miljoen liter water vormt de arena voor deze unieke openluchtvoorstelling.
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.
Via de website kun je makkelijk tickets
kopen, wees er op tijd bij!

6 I POORTNIEUWS

Diner vooraf
Het unieke restaurant de Rode Haring is
een gezellige, warme en duurzame plek
om voorafgaand aan de voorstelling te
dineren. Je vindt hier decorstukken en
rekwisieten van oude voorstellingen. Na

Publiekswaardering
Vis à Vis heeft zich de afgelopen 27 jaar
een meester getoond in uniek theaterspektakel in de openlucht. Sinds 1990
heeft Vis à Vis in tal van producties de
grenzen van buitenspektakel met succes
getart en daarmee hebben ze een groot
publiek van Stockholm tot Wellington
weten te verrassen. Op de eigen vaste locatie naast het Almeerderstrand ontvangt
Vis à Vis jaarlijks circa 35.000 bezoekers.
Klaartje Wierbos, zakelijk leider bij Vis
à Vis: “We zijn ontzettend blij met zoveel
publiek op de tribune. Het is mooi om
te zien dat het onderwerp en de visuele
beelden van MARE zoveel verschillende
mensen aanspreken. We zijn ook erg blij
met de publiekswaardering, die gestegen
is naar gemiddeld een 9”.
Midzomernacht Special
De Midzomernacht Special op zaterdag
23 juni 2018 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 POORTNIEUWS-ACTIE
Derde ticket gratis voor MARE!
voor
Actiecode: POORT2018 geldig
op:
Kijk
.
2018
reguliere kaarten voor
s
ieuw
ortn
www.visavis.nl/po

ku n st e n cultuu r

A New History: vmbo-leerlingen
Arte College ontwikkelen kunstwerk en presentatie in Poort
Tijdens de Arte-week in februari is een enthousiaste groep leerlingen van start gegaan met een groot en spannend project, dat
uiteindelijk in 2019 zal resulteren in een kunstwerk in het Cascade
park en een bijbehorende presentatie. Niet alleen het kunstwerk
zal blijvend zijn, maar ook de presentatie wordt vereeuwigd in een
videoclip. Zo maken zij geschiedenis met ‘A New History’.
Door Heijne is dramadocent en mentor op het Arte College. Daarnaast is zij
projectleider voor de Arte-weken. “Tijdens de Arte-weken wordt er vanuit de
kunstvakken ‘vakoverstijgend’ gewerkt.
Net als in het echte leven komen allerlei aspecten aan bod. Met 85 leerlingen
werken we aan ‘A New History’. Vmboleerlingen worden vaak minder gezien
dan leerlingen van de andere richtingen. Daarom willen wij deze derdejaars
vmbo-leerlingen een podium geven waar
het publiek niet omheen kan! Zelf vind
ik dit een ontzettend leuke en talentvolle
groep om mee te werken.
We zijn aan de slag gegaan met het
thema ‘cultureel erfgoed’. Wat gebeurt
hier, wie ben ik, wat is er mogelijk? Voor
de verbinding met het stadsdeel is een
klankbordgroep opgericht van bewoners
en ondernemers. Mira Ticheler, cultuurscout en beeldend kunstenaar uit de wijk,
hielp ons de juiste mensen te vinden en
een aanvraag te doen bij het Cultuurfonds Almere.

Er was een inspiratiedag in het Tro
penmuseum om van andere volkeren te
leren. Omdat Poort nog nieuw is, moeten
de meeste kunstwerken hier nog gemaakt
worden. Je kunt dus zelf bepalen hoe je
wilt dat het de geschiedenis ingaat.
Uiteraard komen alle technische en
orga
nisatorische aspecten aan bod. De
aanvraag van een vergunning bij de gemeente voor een duurzaam kunstwerk
op de gekozen plaats: de sleeheuvel achter de Playground in het Cascadepark.
Het kunst
werk wordt samen met beeldend kunstenaar en mede-projectleider
Harmke Datema-Chang gemaakt. De
danstheatervoorstelling wordt ontwikkeld met Jephta Hermelink van het thea
tergezelschap Bontehond.
Het kunstwerk zal uit stalen bogen
bestaan die de verbinding tussen de
verschillende wijken van Almere Poort
symboliseren. Aan dit frame komen metalen objecten te hangen, van elk van
de 50 leerlingen uit de groep beeldende
vorming. De andere 35 leerlingen vertegenwoordigen de disciplines fashion en
danstheater.

Volgend schooljaar neemt de nieuwe
lichting derdejaars het stokje over. In
mei 2019 hopen we het kunstwerk te
kunnen onthullen, met de bijbehorende
voorstelling. Van de presentatie zal een
videoclip gemaakt worden, die middels
een QR-code verbonden zal zijn met het
kunstwerk”.
redactie n
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www.bfoto.nl

Als ‘zorgpianist’ combineert Mark Kirkenier zijn opleiding als
sociaal pedagogisch werker met zijn passie voor pianospelen.
Zijn agenda staat volgeboekt. Eind 2016 zocht hij een huis dat
bij hem past, op een centrale plaats in Nederland. Laat het ‘kanten huis’ aan de Zeussingel 41 toen net te koop staan...

Mark Kirkenier voegt muziek
toe aan Almere Poort
Licht en lucht
Dit onder architectuur gebouwde huis,
dat de eerste vijf jaar werd bewoond
door een beeldend kunstenaar, past Mark
als een tweede huid. “Ik voel me hier van
het begin af aan thuis. Ik heb hier alle
ruimte om mezelf verder te ontwikkelen.
En met de vele open ruimtes is het een
bijzonder huis, met veel licht en lucht.
Het huis heeft geen tussendeuren, waardoor er geen ‘hokjes’ ontstaan. Net zoals
je mij niet in een hokje kunt plaatsen”.
Sinds zijn zevende jaar is de piano zijn
uitlaatklep. Ruim tien jaar kreeg hij pianoles. Mark speelt vooral op gevoel en
uit zijn hoofd.
“Mijn muziek komt in dit huis helemaal tot zijn recht en ik barst van de
positieve energie en inspiratie. Eén van
mijn ideeën was het aanbieden van huiskamerconcerten. De studio op de begane
grond is er ruim genoeg voor”. Eind vorig jaar startten de maandelijkse studioconcerten op zondagochtend en in 2018
worden deze voortgezet. Behalve kennismaking met de buurt, leverde het ook
leuke samenwerkingen op, met andere

muzikanten en met een cateraar: chefkok Harvey Everts van ‘Black Crab Huisrestaurant’ in Almere Muziekwijk.
Candlelight Easter Dinner
“Zaterdag 31 maart, aan de vooravond
van Pasen, zullen Harveys kookkunsten
in Almere Poort te proeven zijn tijdens
een ‘Candlelight Easter Dinner’ bij mij
in de studio. Uiteraard zorg ik voor de
achtergrondmuziek. Iedereen die dit leuk
lijkt, kan zich hiervoor opgeven”.
Naast pianospelen bij zorginstellingen
en het geven van concerten doet Mark
nog veel meer. Hij verzorgt de muzikale
omlijsting bij uitvaarten, recepties en
beurzen en begeleidt koren en solisten. Bij
de begrafenis van Prachtige Poortenaar
Marloes Gijsbers op 9 september speelde
Mark met zangeres Mirjam Fränzel muzieknummers die Marloes op haar lijstje
had gezet. “Ik voelde me vereerd en vond
het fijn dat ik dit voor haar kon doen”.
Onlangs verscheen Marks tweede CD
met eigen werk: ‘A brand new day’. Je
vindt de muziek ook op Spotify, maar dan

mis je het boekje met toelichtingen van de
composities. Op vrijdag 6 april viert Mark
het vijfjarige bestaan van MK Music met
een jubileumconcert in De Glasbak, met
een veelbelovend programma.
Noorderlicht
Dat Mark een multitalent is, blijkt wel
uit het feit dat hij de natuurfoto’s in het
boekje zelf maakte. Naast muziek zijn
fotografie en reizen ook passies van
hem. “Een favoriete reisbestemming heb
ik niet, omdat ik steeds nieuwe plaatsen
wil ontdekken”. Zo was het een lang gekoesterde wens van Mark om het noorderlicht eens te zien. In 2016 kwam deze
wens uit, en dit resulteerde in een compositie met de titel: ‘Hope Whispers’.
Op de laatste pagina in het boekje vinden we een mooie levensles van Mark:
“De tijd vliegt en wij vliegen mee. We
zijn net een veertje. Het is fijn om te
zweven, maar we zijn daardoor ook zo
kwetsbaar. Geniet daarom van ieder moment en kijk terug op wat het leven je tot
nu toe heeft gebracht”.
redactie n
www.mkmusic.nl

www.bfoto.nl
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EVENEMENTEN
STRAND & DUIN 2018
vrijdag 30 maart
Forteiland Pampus: seizoensopening
zondag 1 april
Harborhouse: Paasbrunch
zondag 1 april
Forteiland Pampus: Paas Pampus
zondag 8 april
Hart-Lopen & Ademhaling (volwassenen)
Hart-Lopen voor ouder & kind

Strandfestival ZAND:
de leukste muzikale
stranddag van de zomer!
Strandfestival ZAND wordt op zaterdag 25 augustus 2018 voor
de 11e keer gehouden op het strand van Almere. Met je blote
voeten in het zand genieten van de beste artiesten van Nederlandse bodem, een dansje wagen in de ‘ZAND Danst’ area of
een ritje maken in het reuzenrad: ZAND is met recht de leukste
muzikale stranddag van de zomer.
Met de start van de lente is het festivalseizoen dichterbij dan ooit. Strandfestival
ZAND is sinds 2008 het festival met voor
ieder wat wils. Op ZAND geniet je in de
zon van de beste muziek, struin je langs
gezellige food & drink stands of maak je
een ritje in het bekende reuzenrad met
prachtig uitzicht over het hele terrein. De
spectaculaire vuurwerkshow zorgt voor
een schitterend einde. Een ultiem dagje
uit op het strand van Almere!
De line-up van Strandfestival ZAND
2018 wordt langzaam gevuld met de top
van de Nederlandse muziek. Denk aan
Anouk, BLØF, Typhoon, Nielson en Guus
Meeuwis. Danceliefhebbers kunnen hun
hart ophalen in de ‘ZAND Danst’ area,
waar onder meer de populaire DJ’s Lucas
& Steve en Coen & Sander achter de
draaitafel kruipen. Verder zijn er optredens van Kim Kaey, DJ Maus, DJ Dennis
Wisse, Cat Carpenters, Deepend, Thom
Bold en Funkerman.

Het festival trekt jaarlijks zo’n 25.000
bezoekers. Kaarten voor komende editie
zijn nu verkrijgbaar via de website. Houd
de social media kanalen (Facebook,
Instagram en Twitter) in de gaten voor
de laatste updates.
n
Kaarten en info: www.strandfestivalzand.nl

Vaar mee naar Pampus of
Muiderslot, met een historische
boot vanuit Marina Muiderzand!
Ook geschikt voor kinderfeestjes en
groepsuitjes. Fietsen mogen mee aan boord.

dinsdag 10 - zondag 15 april
Forteiland Pampus: Museumweek
zondag 15 april
Open Dag Amorgos, Marina Muiderzand
zaterdag 28 april - zondag 6 mei
Forteiland Pampus: Piratenweek
zaterdag 28 april
Proeflesdag Jeugdzeilschool Muiderzand
zondag 29 april
Start Jeugdzeilschool Muiderzand
maandag 30 april - vrijdag 4 mei
Midweek Jeugdzeilschool Muiderzand
vanaf maandag 30 april
Fun & Sport meivakantie, Strandbad Duin
woensdag 2 mei en zaterdag 5 mei
Vaar met Veerdienst Almere naar
Pampus en het Muiderslot en terug
zaterdag 5 mei
Sail-Today Watersportdag 2018
woensdag 9 mei t/m zondag 15 juli
Vis à Vis speelt Mare
donderdag 10 mei
Forteiland Pampus: aards paradijs
zondag 13 mei
Hart-Lopen & Mindfulness (volwassenen)
Hart-Lopen voor ouder & kind
zondag 13 mei
Harborhouse: Moederdag High Tea
zondag 13 mei
Forteiland Pampus: High Tea
zaterdag 19 - maandag 21 mei
Forteiland Pampus: Proef Pampus
maandag 21 mei
Vaar met Veerdienst Almere naar
Pampus en het Muiderslot en terug

Veerdienst Almere

maandag 21 mei - zondag 27 mei
Libelle Zomerweek
zaterdag 26 mei - zondag 27 mei
DUIN Triathlon & Duathlon Almere
woensdag 30 mei
Regatta Center Muiderzand
Start Buurtsportclub Zeilen

www.veerdienstalmere.nl

woensdag 30 mei
Sail Today Buurtsportclub Triathlon
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Almere

Het in 2018 opgezette StrandLAB Almere ontwikkelt voor het gebied rondom
het Almeerderstrand een culturele broedplaats met een eigen identiteit die
aantrekkelijk is voor omwonenden, kunstenaars, ondernemers en bezoekers
uit de wijde omgeving. Bureau Linkeroever jaagt de culturele en recreatieve
activiteiten in het gebied aan.

Het Almeerderstrand als culturele broedplaats
De gemeente Almere en de provincie
Flevo
land willen, als onderdeel van
Almere 2.0, de kustzone van Almere
Poort als cultureel en recreatiegebied nog
meer op de kaart zetten. Om deze ambitie
te verwezenlijken, is in 2018 StrandLAB
Almere opgezet. Bureau Linkeroever
heeft het initiatief genomen om culturele en recreatieve activiteiten te bundelen. We spreken Meta van Drunen van
Bureau Linkeroever, die wekelijks in het
gebied werkt. Meta is van huis uit architect en wilde zich meer bezighouden met
wat er gebéurt in gebouwen en gebieden.
Bureau Linkeroever werkte eerder aan de
Westergasfabriek en momenteel aan het
Marineterrein in Amsterdam.

Lokaal aanbod versterken
We zijn om de tafel gaan zitten met alle
lokale ondernemers en initiatieven die er
al zijn. Het theatergezelschap Vis à Vis,
dat hier elf jaar geleden al neerstreek,
is natuurlijk een belangrijk anker in het
gebied. Nieuwe dingen zullen worden
uitgeprobeerd, getest – vandaar de term
‘lab’ – en vervolgens worden aangepast.
Zie ons als een buitenboordmotor. We
willen een samenhang creëren, verbindingen leggen. Maar de initiatiefnemers
en organisaties gaan het zelf doen en het
is de bedoeling dat alles na verloop van
tijd zelfstandig draait.

redactie n

Feenstra Fotografie

Plek met karakter
Meta: “Voor het Almeerderstrand zijn we
sinds het voorjaar van 2017 bezig met
onderzoeken en het opstellen van een
culturele strategie en plan van aanpak.
We brengen veel tijd in het gebied door.
Dat vind ik belangrijk, want alleen dan
kun je het karakter van een plek goed
leren kennen. Het huiskamerfestival Gluren bij de Buren is de eerste zichtbare
activiteit. De komende periode is er nog
veel meer leuks te verwachten, op allerlei
cultureel en sportief gebied. En dit niet
alleen in de zomer, maar het hele jaar
door zal er meer reuring zijn.

meer weten of heb je een idee?
www.strandlab-almere.nl

Meta van Drunen bij Strandbad Duin
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Bijzonderheid als kwaliteit
Het karakter van het gebied blijft behouden. Het informele, vrije gevoel dat het
Almeerderstrand oproept. Het verrassende, het gevoel van avontuur. Almere
is gebouwd op nieuw land en alles is
nieuw gemaakt. Deze bijzonderheid kan
worden ingezet als kwaliteit. Het verhaal
van de buurt kan worden verdiept. De
elementen wind, zand en water sterker
worden ingezet”.
Ik ben nu al trots op het Almeerderstrand en wat StrandLAB Almere hier
in beweging gaat zetten!

Almere

Het grootste huiskamerfestival van Nederland
streek zondag 11 maart voor het eerst ook
neer in Almere Poort. Bij Gluren bij de Buren is
het vloerkleed het podium en de bank de tribune. Bezoekers
lieten zich in twaalf woonkamers verrassen door zesendertig
uiteenlopende optredens als onderdeel van StrandLAB Almere.

Bekend talent en onontdekt
goud bij Gluren bij de Buren

Fotostudio87

Lettie Mackay in haar huiskamer in Zuiderduin

Vrijheid en ruimte in de duinen
Lettie vindt het heerlijk wonen in Zuiderduin. “De verwachtingen die gewekt
werden in de verkoopbrochure zijn ook
echt vertaald naar de werkelijkheid”,

Rust en ruimte
Wonen in het Homeruskwartier bevalt
Adinda prima. “Ik geniet hier iedere dag
van de rust en de ruimte”, vertelt ze in
haar lichte en strak afgewerkte woonkamer. ”We zijn tweede bewoners en konden het huis zo betrekken. Boven heb ik
mijn studio ingericht waar ik nummers
componeer en tracks opneem. Het lijkt
alsof het huis voor ons gemaakt is”.
Vrijmibo met buren
Voor Adinda is Gluren bij de Buren een
uitgelezen kans om weer eens op de
planken te staan maar ook om mensen in
de wijk te leren kennen. Wat dat betreft
kan het al bij voorbaat een succes genoemd worden. Adinda: “Met een aantal
bewoners die bij de organisatie betrokken waren, hebben we vanmiddag de
eerste vrijdagmiddagborrel in Artesjok!”
Wie weet, de geboorte van een mooie
nieuwe traditie in Poort.

vindt ze. “De woningen zijn op een
speelse manier, verspringend geplaatst in
echte duinpartijen met grote bomen en
helmgras. Als ik mijn schuifpui opendoe,
loop ik vanaf mijn terras zo het duin
in. Dat geeft een gevoel van vrijheid en
ruimte, een sfeer van permanent op vakantie zijn”.
Dichtbij Het Gooi
Lettie kwam uit Naarden, waar ze meer
dan twintig jaar gewoond heeft. Het was
een hele stap om naar Almere te verhuizen, maar ze heeft er geen moment
spijt van gehad. Lettie: “Met de fiets of
de auto ben ik sneller in Het Gooi dan
in Almere Stad. En Almere zelf wordt
ook steeds leuker en levendiger. Ik heb
er alle vertrouwen in dat met de inzet
van StrandLAB Almere de kustzone van
Poort een volwaardige plek wordt voor
cultuur en recreatie”.

redactie n

Fotostudio87

Gluren in Duin
De duinwoning van Lettie Mackay is
één van de twaalf locaties. PoortNieuws
spreekt haar enkele dagen tevoren. Zangeres Jacolien van der Loos verzorgt in
deze woonkamer drie sets met Nederlandstalige liedjes. Lettie vindt het leuk
om als gastvrouw een laagdrempelig
podium te bieden aan lokale artiesten.
Daarnaast vindt ze het een goede gelegenheid om buren te leren kennen.
“In Duin hebben we diverse borrels en
activiteiten, maar ook dit is een mooie
gelegenheid om contact te maken met
bestaande en nieuwe bewoners”, aldus
Lettie.

Gluren bij een muzikant
Adinda is een singer-songwriter die moderne, elektronische muziek maakt. Haar
man is gitarist. Nog geen jaar geleden
zijn ze vanuit Uithoorn in de Aresstraat
komen wonen. Op 11 maart is Adinda
niet alleen gastvrouw in haar huis maar
ze gaat er ook nog zelf optreden met
haar band. Ze zingt en speelt keyboard.
Haar man op gitaar en een bassist nemen de begeleiding op zich. De stijl van
Adinda houdt het midden tussen R&B,
luisterliedjes en dreampop.

Adinda in haar studio
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doen aan de Buurtsportclub Zeilen is het
voor het merendeel van de kinderen helemaal duidelijk: zeilen is leuk! Zij gaan
door met een zeilcursus.
Buurtsportclub Zeilen 2018
In 2018 wordt de Buurtsportclub Zeilen
maar liefst drie keer georganiseerd. Op
woensdag 30 mei start de eerste Buurtsportclub Zeilen van dit jaar. De inschrijving hiervoor start eind april. Opgeven
kan alleen via de website van Regatta
Center Muiderzand (zie onderaan).

“Ja, duw het roer maar van je af. Zie je dat je zo kunt sturen?!”
Even kijkt Jonah benauwd. Maar als hij het advies van de zeil
instructeur opvolgt, breekt een grote glimlach door op zijn
gezicht: het lukt! Hij vaart op z’n gemak richting de gele boei en
sluit aan bij de elf andere zeilbootjes.

Kinderen maken kennis met zeilen:
Buurtsportclub Zeilen groot succes
De eerste Buurtsportclub Zeilen bij Regatta Center Muiderzand & Jeugdzeilschool Muiderzand was een groot succes.
Twaalf kinderen hebben afgelopen najaar tijdens zes woensdagmiddagen kennis gemaakt met zeilen. Samen met hun
vriendjes uit Almere kregen ze hun eerste
zeilles en hadden ze veel plezier op het
water en het strand. Dankzij de gemeente
Almere hoeven de ouders maar een klein
bedrag te betalen. Frank Timmerman is
buursportcoach bij welszijnsorganisatie
De Schoor: “Doordat de Buurtsportclub
laagdrempelig is, kunnen alle kinderen
in Almere Poort kennismaken met zeilen
én met de fantastische omgeving rondom
het Regatta Center. Naast het promoten
van de sport, bevordert het ook de sociale
cohesie in de wijk. Het is ontzettend leuk
om te zien hoe snel kinderen zeilvaardigheden oppikken, hierdoor wordt hun
instroming naar de zeilschool een stuk
eenvoudiger”.
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Verder met zeilen
Door mee te doen met de Buurtsportclub
Zeilen ervaren kinderen hoe het is om
helemaal zelf in een zeilbootje te varen.
Vinden ze het leuk, dan kunnen ze verder
leren zeilen bij Jeugdzeilschool Muiderzand. In een cursus van acht zondagen of
een midweek tijdens een schoolvakantie
kunnen ze hun erkende CWO-diploma’s
halen. Daarna kunnen kinderen doorgaan
met het leren zeilen van wedstrijden en
instromen in de Jeugdzeilvereniging
Muiderzand. Dit kan allemaal op de fantastische locatie aan het strand van het
Regatta Center Muiderzand op Marina
Muiderzand.
Zeilen is leuk
De meeste kinderen die meedoen aan
de Buurtsportclub Zeilen hebben nooit
eerder zelf in een zeilboot gevaren. Na
zes woensdagen krijgen ze de beginselen
van het zeilen onder de knie. Door mee te

Regionaal Training Center
Zeilen Midden-Nederland
‘Het jeugdzeilen in Flevoland en in Nederland bevorderen’ is het doel van Regatta Center Muiderzand en Jeugdzeilvereniging Muiderzand. Sinds maart
2015 zijn ze actief op de Marina Muiderzand. Sindsdien hebben ze al veel
bereikt. Zo hebben ze in 2017 de status
van Regionaal Training Center Zeilen
Midden-Nederland gekregen van het
Watersportverbond en het NOC*NSF. De
provincie Flevoland en de gemeente Almere maken het financieel mogelijk dat
hiervoor de beste trainers van Nederland
kunnen worden ingezet. Hoofdtrainers
Roelof Bouwmeester en Sietse-Jan Sietzema begeleiden de zeilers en leiden trainers op. Dankzij de RTC-status kunnen
talentvolle zeilers uit Flevo
land en de
omliggende provincies zich verder ontwikkelen en voorbereiden op de (inter)
n
nationale jeugdzeilsport.
www.regattacentermuiderzand.nl

o n s cascadepa r k

EVENEMENTEN
CASCADEPARK 2018
maandag 26 - zaterdag 31 maart
Meditatief wandelen, Labyrint
zondag 1 april
Paaseieren zoeken, bij Natuurlijk Spelen
maandag 9 - zondag 22 april
Shell Bright Ideas Hub
zondag 15 april
Klokhuis: workshop techniek

Het Open Klokhuis
is er voor iedereen
Kinderen bedachten het Klokhuis als
hun droomhuis. Daarom moet het ook
echt een plek voor kinderen zijn. En dus
vond een groep bewoners dat het Klokhuis vaker open moet zijn. Zo ontstond
het Open Klokhuis: een programma voor
kinderen uit Almere Poort in wat misschien wel de leukste huiskamer van het
land is. Iedere vrijdag- en zondagmiddag biedt het Open Klokhuis een warm
welkom aan kinderen van 4 tot 13 jaar.
Na een overweldigende start in de zomer van 2017 zijn er ook dit jaar allerlei vrolijke activiteiten te beleven in het
Open Klokhuis: van bouwen met Lego
tot theaterworkshops, van muziekmiddagen tot nestkastjes timmeren.
Voor jongere broertjes en zusjes is er
ook altijd iets te doen. En op vrijdag-

woensdag 18 april
Fietsverkeersexamen
start bij Playground Poort
woensdag 25 april
Warchild Urban Heroes Obstacle
Run proeftraining, Playground

middag kunnen jongeren vanaf tien jaar
terecht tijdens de jongereninloop met
Charly Olf van De Schoor.
De laatste zondag van de maand is er
een muzikale middag. Niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders/verzorgers
genieten dan van muziek en dans. Tijdens schoolvakanties kunnen kinderen
hun timmerskills vergroten bij het bouwen van hun eigen hut of zeepkist.
Het Open Klokhuis wil inspelen op de
behoeften in de wijk. Daarom zijn zij
op zoek naar hulpkrachten: mensen die
creatieve ideeën aandragen voor de programmering, bardiensten willen draaien
of de kinderen begeleiden tijdens de acti
viteiten. Meld je aan via e-mail of zoek
contact via Facebook.
n
www.openklokhuis.nl
www.facebook.com/openklokhuis
info@openklokhuis.nl

Dit pinksterweekend komt de
schaapskudde weer logeren in
het Cascadepark in Almere Poort.
Kom jij schapen knuffelen en
slaap je een nachtje mee?

de

voor
meer info

ons.cascadepark

pinkster
weekend
19 20 21
mei

vrijdag 27 april
Koningsdag:
kleedjesmarkt Cascadepark
zondag 29 april
Open Klokhuis:
multiculturele muziekmiddag
vanaf maandag 30 april
Open Klokhuis: hutten
bouwen in de meivakantie
vanaf maandag 30 april
Playground Poort:
meivakantie-programma
zondag 6 mei
Klokhuislab:
super-structuren (7-12 jaar)
dinsdag 15 mei
Playground Poort:
start Buurtsportclub Tennis
zaterdag 19 mei - maandag 21 mei
Slapen bij de Schapen
zondag 20 mei
Klokhuis:
rondleiding Zingende Gids
vrijdag 25 mei
Playground Poort:
Stoepkrijtdag
zondag 27 mei
Open Klokhuis:
multiculturele muziekmiddag
maandag 28 mei - donderdag 31 mei
Avondvierdaagse Poort
zaterdag 2 juni
SuriPoort Festival
zondag 3 juni
Klokhuis 7 jaar – feest!
maandag 4 juni
Playground Poort: Urban Experience
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basis o n de r wijs

Heiko van Sterrenschool De
Ruimte Conciërge van het Jaar

Heiko van de Wal van Sterrenschool De Ruimte is de Almeerse
‘Conciërge van het Jaar 2017’. Op 26 januari werd hij verrast
en feestelijk onthaald door de leerlingen, ouders en docenten
van de school. Voor de vijfde keer organiseerde D66 Almere de
verkiezing van Conciërge van het Jaar.
Hartverwarmend
Heiko wist nog van niets toen hij in een
aula vol kinderen en docenten met gejuich
en liedjes werd onthaald en was duidelijk blij verrast. Hij ontving de inmiddels
bekende bokaal uit handen van Paul van
Meenen, Tweede Kamerlid D66, en Martine
van Bemmel, raadslid en lijsttrekker van
D66 Almere. Paul: “Het is zo fantastisch
om te merken met hoeveel warmte de nominaties zijn geschreven. Steeds opnieuw
word ik getroffen door de geestdrift”.
Pleisterplakker
Heiko is de techneut, troostende schouder en pleisterplakker van Sterrenschool
De Ruimte, zo beamen leerkrachten en
ouders. “Hij verdient het écht”. De winnaar zelf had er nauwelijks woorden
voor: “Bedankt allemaal, maar we doen
het allemaal samen en deze beker is ook
voor jullie”, zo sprak hij de kinderen toe.

Belangrijk
Die ochtend stond Heiko in het middelpunt van de belangstelling. Zo werd hij
toegezongen en mocht hij plaatsnemen
op de gele troon. Na afloop was er limonade voor iedereen en werden er mandarijnen uitgedeeld.
Nadat Martine de nog steeds beduusde
Heiko een grote bos bloemen overhandigde, wees zij in een korte, maar zeer
treffende toespraak op het belang van
conciërges op scholen. “Vaak is het eerste wat de leerling ziet als hij of zij door
de poort fietst het gezicht van de conciërge. Deze is een belangrijk aanspreekpunt voor de leerlingen. De troostende
schouder, de vertrouwenspersoon waar
je je hart bij kunt uitstorten, maar die je
ook streng aanspreekt als je weer eens te
laat komt voor de les. D66 vindt dat alle
kinderen een conciërge op hun school
verdienen”.
n

Feest op De Zeeraket!
Vrijdag 12 januari was een bijzonder moment op De Zeeraket. De school vierde
de komst van de 100ste leerling, Emma
Smeets. Alle leerlingen, ouders en leerkrachten hebben met elkaar het Zeeraketlied gezongen en een toost uitgebracht.
Na het toosten gingen alle 100 leerlingen met een vrolijk gezicht, ballon en
een unieke Zeerakettas naar huis. Op 29
augustus 2016 was de eerste schooldag
van De Zeeraket. De school startte met
vijf leerlingen, verdeeld over twee groepen. De Zeeraket is de eerste ‘The Leader
in Me’ school van Flevoland. De school
werkt vanuit het gedachtegoed van Stephen Covey. ‘De zeven gewoonten’ staan
daarbij centraal.

De Duinvlinder: thematisch leren
Kinderen worden uitgedaagd en begeleid
in het onderzoeken en ontdekkend leren
in de echte wereld. Deze periode was het
thema ‘Groei en leven’. De leerlingen van
de bovenbouw begonnen in Corpus. Daarna gingen ze aan het werk om informatie
te presenteren. De zelfgemaakte hersenen,
ogen, handen en voeten werden vol trots
aan de belangstellenden getoond. De middenbouw ging aan de slag met de spijsvertering. Het publiek kon lopen door een
eigen ‘Corpus’, van de mond, via de slokdarm, tot waar het voedsel het lichaam
weer verlaat! De onderbouw leerde enorm
veel over hun lijf, door het inrichten van
een heus ziekenhuis in de klas. Tijdens
de afsluiting van het thema kon je met
klachten geholpen worden, maar ook zelf
voelen hoe het is om astma te hebben. n
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Basisschool Odyssee:
Meedoen met je kind maakt leren leuker
Wat is ‘betekenisvol leren’?
Betekenisvol leren houdt in dat kinderen leren door het uitvoeren van
levensechte opdrachten. Dit helpt
ze te begrijpen waarom ze eigenlijk
leren wat ze leren. Op Odyssee gebeurt dat niet alleen in de klas, maar
vooral ook in de buurt. Deze manier
van leren stimuleert de ontwikkeling van verschillende vaardigheden
en de persoonlijke kwalitei
ten van
leerlingen. Tijdens een opdracht om
bij de plaatselijke supermarkt uit te
zoeken wat een zak wortelen weegt
en kost, leren ze behalve rekenen
ook samenwerken en ondernemen.

Op basisschool Odyssee zijn ouders meer dan welkom. Sterker
nog, ze mogen elke ochtend een half uur meedoen met hun
kinderen. Katinka Dijker merkt hoe haar zoon hier opbloeit:
“Juliaan is vrolijker en komt nu thuis met verhalen over school.
Hij is gewoon een ander kind”.
Op zijn vorige school in Literatuurwijk
kon Juliaan (8) niet aarden. Zijn ouders
gingen daarom op zoek naar een plek die
wél paste bij hun zoon. Via een artikel
in PoortNieuws kwam moeder Katinka
bij toeval terecht bij Odyssee in Almere
Poort. Deze kleine school onderscheidt
zich op een aantal punten van reguliere
basisscholen. Zo krijgen kinderen hier
les op een speelse manier, die heel direct
aansluit op hun belevingswereld en hun
talenten; het zogeheten ‘betekenisvol leren’. Na een intakegesprek met directeur
Esther Merks was Katinka meteen om:
“Het voelde meteen goed hoe ons kind
in dat gesprek benaderd werd, ook door
de vragen die Esther stelde. Hoe denkt
het kind? Wat zijn z’n ideeën? Dat had
ik op een andere school niet eerder meegemaakt”.
Wel samen leren, geen huiswerk
Als ouder word je op Odyssee op een bijzondere manier bij het onderwijs betrok-
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ken. Zo mag je elke schooldag een half
uur samen leren met je kind. Ook Katinka is al om acht uur aanwezig: “Samen
met Juliaan ga ik de taak doen die de juf
bedacht heeft. We oefenen bijvoorbeeld
met lezen, we maken een rekenwerkje af,
of we doen een leuk spelletje waar rekenen of taal in verweven is. Je bent samen
op een positieve manier bezig met leren.
Bovendien hoeft je kind ’s avonds geen
huiswerk meer te maken”.
Lekker naar buiten en jezelf zijn
Odyssee is ook een gezonde school. Kinderen eten fruit en drinken op school
alleen water. Als het even kan, krijgen
ze buiten les en er is volop gelegenheid
om lekker buiten te ravotten. Toch gaat
gezond zijn volgens schooldirecteur
Esther Merks verder dan vitaminen en
frisse buitenlucht: “We zijn een gezonde
school in de brede zin van het woord.
We willen dat kinderen niet alleen fysiek
gezond zijn, maar ook prettig in hun vel

zitten. Ze mogen én kunnen hier volledig
zichzelf zijn. We geven ze mee dat als
je een positieve mindset hebt, dan lukt
het wel”.
Mooie resultaten, meer plezier
Dat de aanpak van Odyssee werkt, laten
ook de resultaten uit het leerlingvolgsysteem zien. Esther Merks: “We zien kinderen die van andere scholen komen in
een half jaar tijd soms twee jaar vooruit
gaan in sommige vakken. Dat is ongelooflijk. Het laat zien dat betekenisvol leren echt iets doet bij kinderen. Dat ze beter begrijpen waarmee ze bezig zijn. Dat
dit ook zijn weerslag heeft op hun resultaten is natuurlijk een mooie bijkomstigheid. Maar het allerfijnste is gewoon dat
kinderen met plezier naar school gaan.
En dat we van ouders als Katinka horen
dat hun kinderen ook thuis veel vrolijker
zijn”.
Benieuwd of Odyssee ook voor jouw
kind de juiste school is? Praat dan eens
met een van onze ouders, zoals Katinka.
Neem via e-mail contact op met Katinka
of met Esther.
n

Katinka: maatje@odyssee.asg.nl
Esther: directie@odyssee.asg.nl
website: odyssee.asg.nl

ki n de r o pva n g

Aandacht voor ontwikkeling
van opvangmedewerkers
Bijzondere gastles over aandacht voor couveusekinderen
Aan de ontwikkeling van kinderen draagt GO! Kinderopvang
graag bij. Samen met ouders en andere samenwerkingspartners,
zoals onderwijs, zijn zij altijd op zoek naar de beste manier om
kinderen optimaal voor te bereiden op de volgende stap in hun
jonge leven. Zij vinden het belangrijk dat elk kind op zijn eigen
manier en zijn eigen tempo het beste uit zichzelf kan halen.
Om kinderen optimale kansen te bieden
is ook de ontwikkeling van pedagogisch
medewerkers van belang. GO! investeert
op allerlei gebieden in hun medewerkers en biedt ze graag de mogelijkheid
om zichzelf te ontwikkelen. Dit komt ten
goede aan de kwaliteit van de opvang en
de ontwikkelingskansen van kinderen.

Workshop couveusekinderen
Naast de wettelijk verplichte trainingen,
zoals EHBO, worden er tevens andere cursussen en workshops aangeboden. Zo ook
de workshop (ex-)couveusekinderen, speciaal voor beroepskrachten in de kinderopvang. Ook de pedagogisch medewerkers
van kinderdagverblijf het Vlaggenschip

in Almere Poort volgden deze workshop.
Door de workshop ontstaat er meer kennis
over en begrip voor de heftige periode van
een couveusestart. De workshop werd gegeven door een vrijwilliger van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen.
Zij vertelde wat de vereniging allemaal
doet en heeft theorie behandeld over wat
prematuriteit (vroeggeboorte) is, hoe vaak
het voorkomt, met welke medische obsta
kels – zoals longproblemen – deze groep
kinderen te maken kan krijgen.
Delen van kennis en ervaring
Elke vrijwilliger vertelt het verhaal vanuit
eigen ervaring. Een verhaal dus van dichtbij. De vrijwilliger heeft de medewerkers
verteld over welke niet zichtbare gevolgen
een vroeggeboorte kan hebben, zodat zij
als professional bij deze groep kinderen
ook beter de ontwikkelingsachterstanden
kunnen plaatsen en signaleren. Er was veel
ruimte voor vragen en samen nadenken
over de mogelijkheden op de groep. Het
kinderdagverblijf heeft het Prematurenbeleid ontvangen en kan aan de slag om een
werkwijze te bepalen op de vestiging.
Meer informatie
Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor opvang bij Het Vlaggenschip?
Ook voor jouw schoolgaande kind is er
opvang mogelijk bij de buitenschoolse
opvang, die in hetzelfde pand gevestigd
is. Je kunt telefonisch of via de website
een rondleiding aanvragen.
n

Kom ook kennismaken met de
opvang bij Het Vlaggenschip
Opvang van 0 tot 12 jaar
David Livingstonestraat 121
rondleiding: 036-536 99 03
www.go-kinderopvang.nl
info: 0320-294 900
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gecombineerd met improvisatie op basis van de bewegingen en geluiden die
de kinderen maken. Daaruit ontstaat een
ontroerende en unieke dialoog tussen artiesten, baby’s en hun ouders.

BB · foto: Saris & den Engelsman

Theaterfestival 2 Turven Hoog
voortaan in paasweekend

Kers op de taart
Ook voor oudere kinderen heeft het festival weer van alles in petto. Kom bouwen
in Stip it, zoek het geluid in het spannende Labyrint, geniet van twee dansers
en een acrobaat die alles doen om hun
evenwicht te bewaren in de dansvoorstelling Tre ben (drie benen), of ontdek
hoe een das het kabaal in zijn hoofd tot
bedaren brengt in Hoe licht kan een wolk
zijn. Als kers op de taart zijn er op alle
locaties installaties waar je aan mag
voelen en eindeloos in kunt spelen.
2 Turven Hoog vindt plaats in Corrosia
in Almere Haven en in de nieuwe bibliotheek in Haven en Stad. Naast Almere
reist het festival van 28 maart tot 8 april
naar Amsterdam, Haarlem en Den Haag.
Je vindt alle info op de website.
n

Na een succesvol festival in het najaar van 2017, is 2 Turven Hoog
nu al terug met een nieuwe editie. Het avontuurlijkste theater
festival voor kinderen van nul tot zeven jaar is verhuisd naar het
paasweekend en vindt plaats in Corrosia en de nieuwe bibliotheek. Nieuw zijn de voorstellingen en installaties speciaal voor
baby’s vanaf drie maanden en hun ouders op zondag 1 april.
Woodpecker

Zintuigenprikkelend
Dit jaar vindt op drie locaties in Almere Stad en Haven de negentiende editie
van Festival 2 Turven Hoog plaats. Het
festival brengt van oudsher voor de allerkleinsten de mooiste theater-, dans-,
muziek-, en muziektheatervoorstellingen
uit Nederland en Europa naar Almere.
2 Turven Hoog staat voor zintuigenprikkelend en interactief theater met bijzondere voorstellingen, die vaak nieuw en
speciaal voor het festival ontwikkeld zijn.
Babydag
Zelfs met je kersverse spruit kun je op
2 Turven Hoog al genieten van theater.
Want voor de allerallerkleinsten vanaf
drie maanden zijn er op zondag 1 april
(Eerste Paasdag) diverse voorstellingen
en installaties. De muzikale installatie
Woodpecker, van het Belgische gezelschap Klankennest bijvoorbeeld, laat de
kinderen luisteren, voelen, spelen, han-
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gen en kruipen. En in BB van Wonderland Collectief worden zachte klanken
en clowneske en muzikale bewegingen

info: www.2turvenhoog.nl
kaartverkoop: www.corrosia.nl
en www.denieuwebibliotheek.nl

Stip it · foto: Moon Saris

FESTIVAL
2 TURVEN
HOOG
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T/M 1
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2018

THEATERFESTIVAL
VOOR DE
ALLERKLEINSTEN

ALMERE
HAVEN
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DE NIEUWE
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ALMERE
STAD
DE NIEUWE
BIBLIOTHEEK
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BABYDAG

2turvenhoog.nl

z o r gscala

Iedereen heeft gewoontes en doet dingen, waarbij je niet stil
staat. Ze zijn er ingeslopen en lijken onschuldig. Toch kunnen
sommige van deze alledaagse handelingen schadelijker zijn voor
je gebit dan je denkt. De tandartsen van Tandzorg Op Maat hebben de meest voorkomende gewoontes die je – om je gebit te
beschermen – beter kunt laten, voor je op een rijtje gezet.

Veel voorkomende gewoontes
die schadelijk zijn voor het gebit

Op iets kauwen
Verzonken in gedachten of geconcentreerd aan het werk, al kauwende op een
pen of potlood. Voor de meeste mensen
is dit een onbewuste gewoonte. Toch kan
dit zomaar schade opleveren. Want het
kauwen op deze harde voorwerpen kan
leiden tot het afsplinteren of zelfs afbreken van een stuk tand of kies. Een stukje
suikervrije kauwgom is een goed alternatief.
Mondpiercings
Vooral onder veel jongeren is de mond-,
wang-, tong- of lippiercing populair.
Maar deze lichaamsversieringen zorgen
voor ernstige schade aan de tanden en
het tandvlees. Rondom de piercing kunnen bacteriën zich makkelijk nestelen,
met alle onverkwikkelijke gevolgen vandien: een slechte adem, slijtage en eventuele infecties. In extreme gevallen kunnen piercings de tanden en kiezen zelfs
breken.

Voor de meeste mensen is kauwen op een potlood een onbewuste gewoonte.

Snoepje voor de keel
Keelsnoepjes zijn best aangenaam bij
kriebelhoest of om keelpijn te verzachten.
Het is dan ook een logisch middel. Alleen
hebben vrijwel alle keelsnoepjes suiker
als hoofdingrediënt. Vooral het veelvuldig, dagelijks, zuigen op keelsnoepjes is
schadelijk voor je gebit. Om die vervelende keelpijn dan toch iets te verzachten, is
het veel beter om suikervrije keelsnoepjes
te gebruiken.
Opener
Je tanden als opener gebruiken wanneer je iets niet eenvoudig open krijgt.
Herken je jezelf hierin? We draaien nog
weleens een dopje los dat net te strak zit,
scheuren een zakje open omdat het met
de handen niet lukt, trekken een touwtje strakker of openen zelfs een bierflesje
met onze tanden. Dat laatste is wel heel

stoer, maar erg riskant voor je gebit, dat
immers geen gereedschap is. Je loopt
ermee de kans dat je tanden en kiezen
scheuren of barsten.
Vruchtensappen
Sportdranken en frisdranken bevatten
grote hoeveelheden suikers. Dus dat het
drinken daarvan slecht is voor ons gebit,
weten de meeste mensen wel. Wat betreft vruchtensappen is de schadelijkheid
minder bekend. Hoewel deze sappen ook
gezonde eigenschappen hebben, bevatten
ze vaak wel veel suikers. Natuurlijke suikers, maar vaak ook toegevoegde suikers.
Al deze suikers tasten het glazuur van je
tanden aan en kunnen tanderosie veroorzaken. Vers sap zonder toegevoegde
suikers is het minst schadelijk. Het is aan
te bevelen om direct na het drinken van
sappen een glaasje water nemen.

De gezondheid van je tanden is zeer belangrijk. Wie wil er niet een stralende
lach met een vitaal gebit? Bezoek daarom
regelmatig de tandarts. Schrijf jezelf eenvoudig in of maak direct een afspraak.
Tandzorg Op Maat Almere Poort n
036-539 78 80 | tandzorgopmaat.nl

Tandzorg Op Maat Almere Poort is te
vinden in Gezondheidscentrum Vizier
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Poort is een spellenwinkel rijker!
Europalaan 939
Anderhalf jaar na de verhuizing van Animere naar het grotere pand aan de overkant, opende de eigenaar Patriek nog een
winkel ernaast: PoortGames, ‘voor al uw
boardgames’. “Bij PoortGames kan ook
aan de vraag naar niet-Japanse spellen
worden voldaan. En net als bij Animere
willen we het graag mogelijk maken om
de belevenis van het spel te delen met
anderen”. Daarom zijn er speltafels in de
winkel. Op vrijdagavond wordt bijvoorbeeld het kaartspel ‘Magic the Gathering’
gespeeld. Ook liefhebbers van ‘Dungeons
& Dragons’ kunnen hier afspreken. Verder
verkoopt PoortGames ‘Warhammer’, in samenwerking met Games Workshop. “Ook
hier hopen we via spel- en schilderdagen
gastheer voor een community te worden.
De figuren voor op de speeltafel zijn in de
doos grijs. Je moet ze, alvorens ermee te
spelen, schilderen in je favoriete kleuren”.
In de winkel vind je meestal Marian, de
moeder van Patriek en voor velen een
bekend gezicht uit haar postbezorgerstijd. Marian: “Op zaterdagmiddag kun je
spellen komen spelen. Hiervoor vragen
we een bedrag van 5 euro, maar als aan
het einde alles in goede staat is gebleven,
krijg je een waardebon van 4 euro mee”.
De nadruk ligt op de leeftijd vanaf 8 jaar.

Baby Dance Studio in sprookjessfeer
Odinstraat 1
Al sinds haar oudste dochter kon lopen, mist Samantha Rink een leuke bewegingsactiviteit voor kleine kinderen:
dansen. “In Engeland had ik het een keer
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gezien. In Nederland begint het vaak pas
bij vier jaar, maar het is juist zo ontzettend leuk om op jongere leeftijd al gericht
bezig te zijn met dansen”. Daarom besloot
Samantha om Baby Dance Studio te starten. De studio, die in februari werd geopend, is nu al razend populair. En dat is
begrijpelijk, want als je binnenkomt, beland je in een sprookjeswereld. Een schattig olifantje, prinses Olivia, verwelkomt je,
het ruikt er heerlijk zoet en er klinkt lieflijke muziek. “Kinderen voelen zich hier
helemaal thuis”, vertelt Samantha. “Ik heb
twee geweldige dansdocentes gevonden,
die veel ervaring hebben en met passie
lesgeven. In de ochtend zijn er danslessen
voor kinderen tussen 1 en 4 jaar, in de
middag ook voor kinderen tot 6 jaar. En
wat misschien nog wel het meest bijzonder is: de danslessen hebben een educatief
karakter. Tijdens elke les staat een onderwerp centraal. Denk daarbij aan kleuren
of dieren”. Er wordt in verschillende stijlen lesgegeven, van hiphop tot peuterballet. “Wat ik belangrijk vind is dat de
kindjes en de ouders hier met veel plezier
naartoe komen en zich thuisvoelen”.

Gewichtsconsulent Angelique
Damarapad 10
De dertigjarige Angelique is gediplomeerd
BGN-gewichtsconsulent en runt met veel
plezier haar praktijk aan huis in Almere
Poort. “Sinds bijna twee jaar woon ik in
het Homeruskwartier. De keuze om vanuit Utrecht naar Almere te verhuizen,
heeft alles te maken met mijn partner, die
al in Almere woonde”. Na verschillende
kantoorbanen wilde Angelique graag de
stap maken om voor zichzelf te beginnen.
“Mijn interesse in voeding en beweging
werd steeds groter. Vanuit mijn praktijk
aan huis coach ik zowel volwassenen als
kinderen naar een gezonde leefstijl. Ik
denk dat diëten op de lange termijn niet
werken, maar een gezonde leefstijl wel.
Zelf ben ik ook door wat aanpassingen
afgevallen en dat heeft een positieve impact op mijn leven”. Angelique gaat van-

uit haar eigen ervaring met cliënten aan
de slag om hun voedings-, bewegingsen leefpatroon onder de loep te nemen,
zodat ze weer lekker in hun vel gaan zitten. “Ik vind een persoonlijke benadering
belangrijk en houd rekening met wensen
en voorkeuren en geef adviezen die toepasbaar zijn in het leven van de cliënt”.
De begeleiding wordt door een toenemend aantal zorgverzekeraars vergoed.
Een kennismakingsgesprek is gratis.

Danskleding bij JJ Dancewear
www.jjdancewear.nl
Judith en Jacqueline, eigenaressen van
webwinkel JJ Dancewear, kennen elkaar
van streetdance-lessen. In het dagelijks
leven is Jacqueline juridisch secretaresse
en Judith pedagogisch medewerkster.
Jacqueline: “Wij droomden er allebei al
langer van om naast ons gewone werk iets
heel anders te doen”. JJ Dancewear biedt
danskleding, -schoenen en -accessoires
voor jong en oud, voor jongens en meisjes, en voor elke portemonnee. Judith:
“Dat laatste was één van de redenen dat
wij mogelijkheden zagen voor de webshop. Onze dansende dochters zijn volop
in de groei en elke keer leuke, nieuwe kleding kopen kan best in de papieren lopen”.
Daarom biedt JJ Dancewear een heel
betaalbaar basisassortiment, dat altijd beschikbaar is. Daarnaast hebben ze speciale
collecties. “Hiervoor geldt: op is op”, vertelt Jacqueline. “We kopen deze collecties
op bij Amerikaanse of Engelse groothandels. Het zijn vaak restanten, waardoor
we een speciale prijs kunnen bieden, maar
dat betekent ook dat we ze maar eenmalig
op voorraad hebben”. “Maar ook”, vult Judith aan, “dat we altijd weer verrassende
collecties hebben”. Sinds de opening van
de webwinkel weten steeds meer dansers
JJ Dancewear te vinden. De samenwerking met United Dance Almere helpt daarbij. En voor Poortenaren is het fijn dat de
webwinkel vanuit Almere Poort opereert,
want: “Als je twijfelt over de juiste maat,
n
kun je altijd komen passen!”
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Elke dag genieten van de
zonsondergang bij HarborHouse

Feenstra Fotografie

HarborHouse ligt op het terrein van Marina Muiderzand. Afgelopen zomer namen Ellis en Jason het restaurant over. Jarenlang
runden ze een succesvol restaurant in Harderwijk. Ze waren toe
aan een nieuwe uitdaging toen hun oog viel op HarborHouse.
Unieke locatie
“Ik wil niet zeggen dat we metéén verkocht waren”, lacht Jason, “maar toch
wel binnen vijf minuten”. Ellis en Jason
zijn dol op water. Hun restaurant in Harderwijk lag ook vlak bij het water, maar
het uitzicht van HarborHouse is onovertroffen. “Elke dag dat ik hier ben, word
ik blij”, zegt Ellis, met een arm naar het
uitzicht gebarend. “Kijk hoe fantastisch
we uitkijken over de mooie haven en
het IJmeer! Dit is echt een unieke locatie
waar je heerlijk tot rust kunt komen”.
Persoonlijke aandacht
In de afgelopen maanden heeft HarborHouse stap voor stap een nieuw, eigen
karakter gekregen. “We hebben er bewust voor gekozen om het in stappen te
veranderen, wat stoerder en eigentijdser
te maken”, zegt Jason. “We wilden dat
de vertrouwde gasten telkens weer iets
nieuws zouden ontdekken“, vult Ellis
aan, “we vinden het belangrijk dat onze

Kwaliteitsproducten
Op de lunch- en dinerkaart staat een
heerlijke variëteit aan gerechten. “Wij
werken alleen met kwaliteitsproducten”,
vertelt Jason, die niet alleen mede-eigenaar, maar ook chefkok is van HarborHouse. “Ook staan er altijd ‘daggerechten’ op de borden in de restaurant.
Vis van de dag, en ook vegetarische gerechten”. “Goede vis kun je altijd op ons
menu vinden”, zegt Ellis. “Wij liggen aan
het IJmeer, dan is vis onontbeerlijk op
de kaart”. Jason vindt een goede steak
belangrijk. “Dat is ook één van de meest
bestelde gerechten”, vertelt hij. “Schijnbaar eenvoudig, maar van groot belang
om goed klaar te maken”.
Alle seizoenen
Verschil met het oude HarborHouse is, dat
het HarborHouse van Jason en Ellis van
alle seizoenen is. “Natuurlijk zal het in de
zomer drukker zijn”, zegt Ellis. “Dan zijn
immers onze gasten van de boten ook
aanwezig. Almere Poort groeit enorm. In
deze nieuwe wijk wonen de mensen die
wandelend of op de fiets naar ons toe komen. Om even snel een hapje te eten, eens
uitgebreid te tafelen of te genieten van
een borrel en klein hapje op ons terras.
Wij staan voor ze klaar, om ze hartelijk te
verwelkomen!”
redactie n

gasten zich thuis voelen bij ons. Ik ben
ervan overtuigd dat dat het geheim is
van goed gastheerschap: persoonlijke
aandacht, je vaste gasten niet alleen herkennen maar ook kénnen. Weten wat er
speelt en weten waar ze van wel en niet
van houden. Mijn gasten op zo’n manier
service bieden, dat geeft mij energie”.
Stoere, nieuwe look
Ellis is bijzonder trots op de nieuwe,
stoere look van het restaurant. “Ik ben
vooral dol op de mooie, staal met glazen
loodsdeuren die de verschillende delen
van het restaurant met elkaar verbinden.
En de bar, die heb ik zelf ontworpen en
laten bouwen. Past perfect bij het plaatje
dat ik voor ogen had”. Ook het terras
wordt aangepast aan deze tijd. “Ik kan
niet wachten tot het terrasseizoen begint”, zegt Ellis. “Met een glaasje wijn
op het terras genieten van de zonsondergang, dat is het mooiste van deze plek,
daar kan ik me op verheugen”.

Restaurant HarborHouse
in Almere Poort
zoekt goed personeel
voor bediening en keuken
fulltime & parttime
mail naar:
info@harbor-house.nl
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nen zes dagen uitverkocht, en bereikte
ook België en Duitsland. Vaak krijg ik de
vraag of er ook een herenbox komt. Wie
weet... ik ben wel bezig met andere thema-boxen naast de vier seizoensboxen.
Ik houd graag zelf de regie in handen
wat betreft fotografie en het bijhouden
van de website. Ook het inpakken begon
in mijn huiskamer, maar vindt nu plaats
in een loods in Almere Haven. DHL zit
daar ook, dus het gaat heel soepel. Op
het moment dat een box is gelanceerd,
ben ik al bezig met de volgende. Ik zoek
contact met bedrijven die hun producten
via de Beauté et vogue box willen promoten. Om ze over de streep te krijgen,
moet ik hen een hoge PR waarde bieden.

Zakenwonder Maryam Aftab
lanceert Beauté et vogue box
“Maryam Aftab bood in Neder
land de eerste abon
ne
ments
loze beautybox aan en heeft
inmiddels bijna 55.000 volgers
en klanten als Unilever en
Beiersdorf”, staat te lezen bij
de nominatie voor VIVA400 in
de categorie Zakenwonders.
Maryam aan het werk aan de hoge tafel bij het krijtbord in espressobar Take
a Break is geen ongewoon beeld. Toch is
het bijzonder hoe de Amsterdamse in Almere Poort terechtkwam. “Vijf jaar studeerde ik aan de Hogeschool Amsterdam,
waar ik de hbo Small Business en Retail
Management in het WTC in Almere volgde. Iemand nam me mee naar de espressobar. Ik dacht: hier ga ik aan mijn scriptie werken. Ik kan hier gratis parkeren, er
is wifi, het is niet te druk en toch gezellig.
Zonder verpichtingen
Mijn werk houdt in dat ik kijk naar wat
er op de markt is en hoe ik dat kan verbeteren. Beauté et vogue box is ontstaan
vanuit mijn passie voor beauty, make-up
en sale. De bestaande boxen waren er al-
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leen in abonnementsvorm. Ik ontwikkelde een box die je zonder verplichtingen
kunt bestellen en waarvan de inhoud van
te voren op de website is te zien. Elk seizoen verschijnt een nieuwe box, gevuld
met ongeveer 22 producten, die voor
m, 64,95 te bestellen is. De totale winkelwaarde is 220 à 260 Euro.
Fijne merken
Ik zorg voor een mooie samenstelling van
producten die iedereen graag gebruikt. Lichaams- en gezichtsverzorgingsproduc
ten van verschillende merken in full-size
verpakkingen. Uit reacties bleek dat ook
make-up goed gewaardeerd wordt.
De laatste editie van de box was bin-

PR-waarde
Ik benaderde tijdschriften en stuurde
gratis boxen naar BN’ers en vloggers. De
kerstbox heeft in Vriendin, Beau Monde
en Grazia gestaan. RTL nodigde mij uit
voor ‘Koffietijd’, ‘Altijd Jong’ en ‘Bubbels & Gloss’. In september kreeg ik een
mailtje: ‘gefeliciteerd, je bent genomineerd voor de VIVA400 in de categorie
Zakenwonders’. Daar stond ik tussen de
‘grote namen’!
Maar ook lokaal heb ik leuke respons.
Tien boxen zijn opgehaald in de espressobar. En nu sta ik in PoortNieuws te
stralen”. De redactie is razend enthousiast. De Kokos Boost lijn van Andrélon
ruikt heerlijk, we gaan goud shinen met
Cleopatra’s Secrets van Therme en ook
de dagcrème met SPF 15 van Olaz gaat
zeker in gebruik. Met Coconut Charcoal
whitener van BLOOMR voelen we onszelf
VIP’s. Rosé nagellak van Trind maakt het
helemaal af.
redactie n
www.beauteetvoguebox.com
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Organic beauty center ChiFame
opende prachtig nieuw pand
Op 4 februari openden Felicity en Clint de prachtige, nieuwe
vestiging van hun reeds sinds enkele jaren succesvolle beauty
center ChiFame naast de Albert Heijn aan de Hongarijeplaats.
Het interieur straalt rust en puurheid uit, en dat is precies waar
ChiFame voor staat. Vrijwel alle behandelingen, beauty én
haircare, zijn op basis van biologische en natuurlijke producten.
Biologisch en natuurlijk
ChiFame is een organic beauty center dat
puur gericht is op de vrouw. Felicity: “Ik
werk al jaren als beauty specialist en in
die jaren is mij opgevallen dat biologische en natuurlijke producten een veel

positiever effect hebben dan synthetische”. Daarom kozen Clint en Felicity ervoor om zoveel mogelijk deze natuurlijke
producten te gebruiken. Clint: “De behandelingen van ChiFame zijn hierdoor
ook geschikt voor veganisten”. “Je huid

is je grootste orgaan”, zegt Felicity. “Daar
moet je zorgvuldig mee omgaan. Bovendien boek je op de lange termijn een veel
mooier én natuurlijker resultaat”.
Edelstenen
Enthousiast geven Clint en Felicity een
rondleiding door hun nieuwe beauty
center. Het is prachtig wit geschilderd.
De groene planten, de mooie zitbank
en de warme ontvangst zorgen direct
voor ontspanning en een gevoel van
natuurlijke rust. Heel speciaal bij de
beauty-behandeling is het gebruik van
edelstenen. “Ze voelen prettig aan, maar
wat ik vooral belangrijk vind: ze geven
energie”, vertelt Felicity. “Edelstenen
zijn krachtige mineralen die perfect aansluiten bij ons biologisch en natuurlijk
concept”.
Natural haircare
Voor wat betreft haircare is Felicity gespecialiseerd in krullend haar. “Daarbij
hanteer ik de devacut-techniek”, vertelt
Felicity. “Dan knip ik het haar krul voor
krul, of slag voor slag, totdat het haar
helemaal goed zit”. Doordat het haar
droog is tijdens het knippen, is de natuurlijke val van het haar de basis voor
de coupe en is veel beter zichtbaar wat
het effect is van de behandeling. Clint:
“Wij hopen binnenkort uit te breiden met
een haarstyliste die zich juist op Europees haar richt, zodat wij al onze gasten
zowel beauty als haircare kunnen bieden”. “We willen al onze gasten op een
verantwoorde en natuurlijke manier laten stralen”, vult Felicity aan. “Wij willen ze het heerlijke relaxmoment bieden
dat iedere vrouw verdient”.
redactie n
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Yoga op de International School
Yoga is het stilleggen
van je gedachten. De
afgelopen zes weken
mocht Zen Company
yoga verzorgen op de
International
School
in Almere Poort. Wij
worden regelmatig ingehuurd voor projecten. Maar dit project was een grote
uitdaging; lesgeven in het Engels én aan
zeventienjarige scholieren.
In het begin deden ze een beetje lacherig tijdens de yoga-les. Logisch! Je hebt
het ontzettend druk – de werkdruk is
hoog – en op deze leeftijd zijn er veel uitdagingen te bewandelen. En dan moet je
ineens stil gaan zitten met je ogen dicht.
Dat zijn deze studiebollen niet gewend.
Ik voelde dat ontspanning hoognodig
was. We deden een pittige les, maar ik
wilde ze toch ook graag kennis laten maken met meditatie en ontspanning, iets
dat een examenklas van een international school wel kan gebruiken. Ik had een
hele gemêleerde groep leerlingen. Ze
kwamen uit China, Amerika, India… Naar
mijn idee gaf ik les aan de hele wereld.
Echt leuk! De jongen uit India vertelde
dat hij nog nooit aan yoga had gedaan,
maar hij gooide wel zijn benen in de perfecte lotushouding. Natuurtalent!
Na een aantal lessen merkte ik dat de
scholieren het leuk begonnen te vinden.
Aan het einde van het project deden we
een korte evaluatie. De reacties waren
super. Hier doe ik het voor. Sommige leerlingen gaven zelfs aan de meditatie of
ademhalingsoefeningen thuis te gebruiken. Mijn missie is geslaagd. Ik hoop dat
de jongeren van de International School
dit meenemen tijdens drukke periodes.
Eigenlijk gun ik dit alle scholieren. Yoga
zou verplicht moeten worden op scholen.
Al is het drie minuten een meditatie, gericht op de adem. Het hoeft niet zweverig
te zijn. Alhoewel... van mij mag er meer
zweverigheid komen, wij zien de meest
prachtige transformaties hierdoor. Nu
ik dit schrijf, voel me een beetje een Jamie Oliver, hahaha! “Save the world and
make it a better place”.
Voor onze yogalessen en workshops
verwijs ik jullie naar www.zencompany.nl.
Na bovenstaande is het overbodig om
te vertellen dat we ook in te huren zijn
door scholen en bedrijven.
Amanda de Bruin, Zen Company n
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Een gezonde mond
tijdens de zwangerschap
Als je zwanger bent, zorg je extra goed voor jezelf. Je probeert
bewust te leven en gezond te eten. Niet alleen om gezond en fit
de bevalling tegemoet te gaan, maar ook voor de gezondheid
van je ongeboren kindje. Juist daarom is het belangrijk tijdens
je zwangerschap extra goed voor je mond en je gebit te zorgen.
Hierdoor kun je problemen tijdens je zwangerschap voorkomen.

Door zwangerschap heb je meer kans op
het krijgen van tandvleesontstekingen in
de mond. Door een verhoogde hormoonspiegel kan je tandvlees overgevoelig reageren op tandplak. Het tandvlees raakt
dan ontstoken: het bloedt, is rood en het
zwelt op. Al zul je dat zelf niet altijd
merken. Ook heb je door veranderende
eetgewoonten – bijvoorbeeld als je vaker
snoept – eerder kans op gaatjes. En dan is
ook nog die vervelende zwangerschapsmisselijkheid van invloed op je gebit,
want bij vaak overgeven kan het glazuur
van de tanden aangetast worden.
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat
er een relatie bestaat tussen tandvleesontsteking en vroeggeboorten. Zwangere
vrouwen met parodontitis – een tandvleesontsteking waarbij ook het kaakbot
is aangetast – lopen een groter risico om
te vroeg te bevallen, waarbij de baby te
klein ter wereld komt. Dit heeft te maken met een verhoogde concentratie van
bepaalde stoffen in het bloed, die weeën
kunnen opwekken.
Al met al redenen genoeg om goed
voor je mond te zorgen. Advies is om al
voor je zwangerschap de mondhygiënist
te bezoeken, zodat je met een gezond gebit je zwangerschap in gaat. Het maakt
het makkelijker voor je om ook tijdens je
zwangerschap je gebit gezond te houden.

De mondhygiënist coacht je graag in het
verkrijgen én behouden van een gezonde
mond.
Ook als je kindje geboren is, is het
belangrijk de mondhygiënist te blijven
bezoeken. Voor jezelf, maar ook voor je
kind! Zo kan de mondhygiënist je vertellen hoe je de tandjes van je kind goed
verzorgt en hoe je het beste gezonde
voedingsgewoonten kunt aanleren. Ook
die zijn namelijk van belang bij de ontwikkeling van een mooi gebit van je
kind. Want we willen allemaal een leven
lang een gezonde mond!
Je kunt op vrijdagmiddag 6 april tussen 13.00 en 17.00 uur gratis je tandvlees
laten screenen door onze mondhygiënist.
Plan nu alvast een afspraak in met de assistente! Dit kan telefonisch of per email.
Mocht je op zoek zijn naar een tandarts
of mondhygiënist, dan is dit wellicht een
mooie gelegenheid om kennis met ons
en de praktijk te maken.
n
Tandheelkundig Centrum Almere Poort
Homeruslaan 100 | 1363 TA Almere Poort
036-536 90 79 | www.tcap.nl | info@tcap.nl

Wegens
uitbreiding gezocht:
enthousiaste,
spontane tandartsassistent(e)
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Zen Company bestaat nu vijftien jaar en is sinds vijf jaar gevestigd
in Almere Poort. De yogalessen worden door vele Poortenaren
gevolgd en ook de beautystudio is druk bezet. Amanda de Bruin
is nog altijd heel blij met haar vak. De beauty en de privélessen
yoga zijn nu in de mooie, nieuwe ruimte aan huis. Groepslessen
yoga worden op twee andere sfeervolle locaties gegeven.

Zen Company -- yoga en beauty
vanaf nieuwe locaties in Poort
Amanda: “Onze manier van leven is heel
hectisch. Eigenlijk hebben we het te druk
met onze dagelijkse bezigheden en verplichtingen. Hierdoor nemen we te weinig tijd voor onszelf, vinden te weinig
rust. Yoga helpt om in contact te blijven
met jezelf en je lichaam en geest”.
Yoga past bij iedereen
Zelf ervaart ze dit elke dag. Als moeder
van twee jonge kinderen en eigenares
van een succesvol eigen bedrijf, moet
Amanda heel bewust tijd voor zichzelf
inruimen en rust creëren. “Van nature
ben ik vrij hyper”, zo beschrijft Amanda
zichzelf. “En dan is het goed om yoga
te doen, dat brengt je lichaam en hoofd
tot rust”.
Bij Zen Company kun je verschillende
yogastijlen beoefenen. “Je kunt altijd
een proefles volgen”, zegt Amanda. “Zo

kun je bepalen welke yogastijl het beste
bij je past. Voor iedereen is er wel een
geschikte vorm”. De groepen zijn klein,
maximaal dertien personen, zodat alle
deelnemers persoonlijke begeleiding en
aandacht krijgen. Naast Amanda zelf,
geeft ook haar zus Angelina yogalessen,
met al evenveel passie en toewijding.

“Zen Company brengt balans
van binnen en van buiten”
Samen noemen Amanda en Angelina
zich de Zen Sisters. Ze geven ook samen
yogalessen en yoga-gerelateerde workshops. Angelina: “Komende zomer hopen
we ook weer yoga-lessen te geven op het
strand of op een open plek in het bos, dus
laat het mooie weer maar komen!”

Maarten Feenstra Fotografie

Beauty: anti-aging
Amanda specialiseerde zichzelf in het
jong, mooi en gezond houden van de
huid. Bij de anti-aging behandeling
combineert Amanda bindweefselmassage van Hannah, shiatsu, Japanse faceliftmassage en gezichtsyoga met allerlei
kruiden, zuren en apparaten. “Iedereen
wil er langer jong uitzien. De buitenkant
wordt flink aangepakt, maar de binnenkant ook. De behandeling wordt namelijk afgesloten met een heerlijke, ontspannen nek- en schoudermassage. Voor
nog meer ontspanning kun je er een Indiase hoofdhuidmassage bijboeken. Na
de behandeling ga je ontspannen en nog
mooier de deur uit”.
Wil je van binnen én van buiten in
balans zijn? Kijk op de website van Zen
Company!
redactie n

Zen Company Beauty
Sufaxstraat 5

1363 RH Almere Poort
Zen Company Yoga
• Europalaan 925

1363 BM Almere Poort
(United Dance Almere)
• J. Bakerstraat 40
1311 GA Almere

(De Open Ruimte)
06-526 257 33

www.zencompany.nl
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Naast een nieuw huis liet Maurizio Salazar aan de Herasingel
zijn praktijk bouwen, geheel naar zijn eigen ideeën. In de aangenaam rustige ruimte met houten vloer en witte muren, waar
het daglicht wordt gefilterd door witte jaloezieën, ontvangt hij
zijn cliënten. Maurizio geeft medische shiatsu-behandelingen.

Medische shiatsu: een
weldaad voor je lichaam

Je gaat liggen op een zachte massagetafel of op een Japanse futon, afhankelijk van de klacht. Je mag je kleren
aanhouden. Geen muziekje, geen wierook, geen boeddha-beelden. Alles is zo
neutraal mogelijk, zodat je makkelijk
je hoofd leeg kunt maken om in de behandeling op te gaan. Een behandeling
duurt ongeveer een uur. Maurizio werkt
systematisch je hele lichaam af. Shiatsu
bestaat uit het toepassen van druk met
de duimen, vingers en handpalmen op
specifieke punten op het lichaam. Van je
hoofd tot je tenen behandelt hij zo je linker achterkant, daarna de rechter en vervolgens draai je je op je rug. Bij je nek
gebruikt hij wat zuivere amandelolie,
verder alleen zijn blote handen, zonder
enige attributen. Shiatsu wordt ook wel
‘drukpuntmassage’ genoemd, maar het is
tevens een manuele therapie.
365 drukpunten
Waren tien jaar geleden nog maar weinig Nederlanders bekend met shiatsu, nu
is dat wel anders. Maurizio: “Shiatsu is
enorm populair geworden in Europa, en
dat heeft er alles mee te maken dat het
heel doeltreffend en veelzijdig toepasbaar is. Bij shiatsu worden niet alleen de
drukpunten op de energiebanen geactiveerd, maar ook drukpunten op spieren, zenuwbanen en het circulatiecircuit
van lymfevocht en bloed. Dit maakt
de methode heel compleet. Er wordt
gewerkt aan spierspanning en -ontspan-
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ning, een evenwichtig functionerend
zenuwstelsel en een goede energiebalans tussen de organen. Shiatsu kent dan
ook maar liefst 365 drukpunten. Deze
punten worden niet hard, maar in fases
wel steeds dieper bedrukt. Je stimuleert
zo het zelfgenezend vermogen van het
lichaam. Ik bespeel de drukpunten, maar
jouw lichaam doet het werk”.
APK-beurt voor je lichaam
Shiatsu wordt veel toegepast bij nek- en
rugklachten, hoofdpijn, slapeloosheid,
hormonale schommelingen, motorische
klachten en maag- en darmklachten.
Het is een APK-beurt voor je lichaam.
De prikkels die je lichaam tijdens een
shiatsu
behandeling krijgt, werken een
aantal dagen tot zelfs een paar weken
door. Afhankelijk van je klachten ga je
eenmaal per week tot eens per maand
naar de therapeut. Deze massage kun

je zien als een extra ondersteuning om
fit te blijven in je drukke bestaan, of als
een duwtje in de rug naast je reguliere
ziektebehandeling. Een tip: veel zorgverzekeraars vergoeden shiatsu en massagetherapie, een verwijzing is niet nodig.
Het beste van twee werelden
Namikoshi shiatsu – zoals het voluit heet
– is een succesvolle synthese van de westerse fysiotherapie en de aloude oosterse
shiatsu. ‘Shi’ (vinger) ‘atsu’ (druk) is een
manuele behandelmethode die ontwikkeld is in Japan door Tokujiro Namikoshi
en gebaseerd is op westerse kennis over
anatomie en fysiologie. Het combineert
het beste van twee werelden. Shiat
su
werkt ook zeer heilzaam wanneer er geen
sprake is van ziekte en klachten. Het is
een uitstekende manier om tot rust te komen en volledig te ontspannen en klachten te voorkomen.

i n bala n s i n p o o r t

Maurizio studeerde af aan de ‘European
Shiatsu Academy’. “In mijn vak vind ik
het van belang om de samenhang tussen
lichaam en geest centraal te stellen. Deze
centrale gedachte vond ik in shiatsu.
Met een achtergrond als sportmassagetherapeut en een persoonlijke interesse
in gezonde voeding en yoga, probeer ik
verschillende elementen samen te brengen in mijn werk. Persoonlijke aandacht,
kwaliteit en rust vormen de kern van
mijn praktijk”.

Zonnestudio Sunsitive is het
zonnetje van Almere Poort
Bij Zonnestudio Sunsitive aan de Europalaan in Almere Poort
valt de gastvrijheid van de eigenaren meteen op. Mali en Fatma
runnen sinds ruim drie jaar met veel plezier de zonnestudio en
beschikken over net zo klantvriendelijk en deskundig personeel.

Shiatsu tegen rugpijn
Vier op de vijf mensen hebben weleens
last van lage rugpijn. Shiatsu benadert
rugklachten vanuit de oosterse en de
westerse geneeskunde. De therapeut kijkt
dus naast de lokale rugpijn ook naar de
onderliggende oorzaken. Maurizio: “Een
shiatsu-behandeling is erop gericht de
circulatie te verbeteren en de verstoringen in het bewegingsapparaat te verhelpen. Belangrijk is om daarna zelf aan de
slag te gaan. Blijf altijd bewegen en zorg
voor een goede houding. Ik kan je bepaalde ondersteunende oefeningen aanleren die je helpen je rug soepel te houden”.
Nieuwe praktijk
De prachtige, nieuwe praktijkruimte aan
de Herasingel is sinds januari in gebruik.
Het is namelijk al het tweede huis met
praktijk dat Maurizio in Poort liet bouwen. “Ik ben blij dat ik met mijn praktijk
iets bij kan dragen aan Poort”.
redactie n

Maurizio Salazar
shiatsu- en massagetherapeut

Medische Shiatsu Praktijk
Herasingel 13
1363 TH Almere Poort
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

Uitbreiding
Voor de modernste Ergoline zonnebanken ben je bij Zonnestudio Sunsitive op
het juiste adres. Sunsitive is sinds haar
vestiging in Poort in 2014 niet alleen de
meest populaire zonnestudio van Almere en de wijde omgeving, maar ook de
enige met gratis parkeergelegenheid pal
voor de deur. Fatma: “Begin 2015 merkten we al dat we tekort zouden schieten
met onze zonnebanken. Er was veel animo, waardoor de wachttijden opliepen.
Toen de winkel naast ons in 2016 ging
verhuizen, was dit voor ons een kans!
Sinds de uitbreiding kunnen we onze
klanten meer mogelijkheden aanbieden
en het probleem met de wachttijden is
opgelost”. Zonnestudio Sunsitive is nu
de grootste zonnestudio van Almere. Met
een verdubbeling van het aantal zonnebanken en de ultra moderne look is Sunsitive het zonnetje van Poort.
Doktersadvies
De zonnebank is al lang niet meer alleen
goed voor het verkrijgen van een mooi

kleurtje. Fatma: “We horen steeds vaker
dat onze klanten op doktersadvies bij
ons komen om een zonnebankje te pakken. Sommige van onze klanten komen
om hun winterdepressie te verminderen,
anderen voor een problematische huid.
Vitamine D helpt bij tal van klachten.
Wij zien hier mensen met depressie en
vermoeidheidsklachten, zwak immuun
systeem, reuma, fibromyalgie en acne”.
Met de tijd mee
Vroeger werd afgeraden gebruik te maken van de zonnebank, maar sinds de
aangepaste EU-wetgeving voor zonne
banklampen en strenge controles hierop
is dat wel anders. Fatma: “We gebruiken de modernste zonnebanken en deze
worden goed onderhouden. Bovendien
krijg je bij ons specialistisch advies over
welke zonnebank en zonnecosmetica het
best bij jouw huidtype en jouw wensen
passen. Zelfs met één zonnesessie zie je
duidelijk resultaat! We zorgen ervoor dat
onze klanten met een goed gevoel en een
mooi kleurtje vertrekken”.
n
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Ontdek de natuur in Pampushout met Olivier de Otter
Stichting Het Flevo-landschap maakte een kinderboek: ‘Op avontuur met Olivier de Otter’. Het prachtig geïllustreerde boek speelt
zich af in Flevoland en staat boordevol weetjes over de natuur.
Het enthousiasmeert kinderen om er in de natuur op uit te trekken. Je krijgt het boek cadeau bij een vriendschap met Olivier.
Lees hier het exclusieve interview met Leontine Gaasenbeek, de
illustratrice uit Literatuurwijk.
Je eigen achtertuin
“In juli 2017 kwam Laurens Wognum namens Het Flevo-landschap bij mij met de
vraag of ik een informatief prentenboek
over Olivier de Otter wilde illustreren. Het
Flevo-landschap wil met een prentenboek
het belang van een veilige leefomgeving
voor otters onder de aandacht brengen,
en de verschillende natuurgebieden die
het beheert. Laurens schreef een vrolijk
verhaal waarin Olivier op zoek gaat naar
een mooie plek in Flevoland om te wonen. Op zijn zoektocht komt hij verschillende dieren tegen die hier in Flevoland
hun woonplaats hebben gevonden. Zo
ontmoet hij onder andere de lepelaar, de
wisent en de ijsvogel.
Het was zo ontzettend leuk om het
boek ‘Op avontuur met Olivier de Otter’
te illustreren. Ik kon me op de illustra-
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ties helemaal uitleven, het is natuurlijk
prachtig als het gaat over je eigen achtertuin.
Schetsen in de natuur
Eerst ben ik een weekje lekker gaan
schetsen. Ik ging naar Natuurpark Lely
stad om de otters te ontmoeten. Pas toen
ik tevreden was over de schetsen, heb
ik deze voorgelegd aan Laurens en Het
Flevo-landschap. Zij waren direct heel
enthousiast, en toen ben ik de schetsen gaan uitgewerken en inkleuren. Het
inkleuren doe ik eigenlijk altijd op de
computer, dat werkt prima. Aanpassingen zijn dan best gemakkelijk door te
voeren. Ik werk vanuit mijn studio aan
de Katernstraat, samen met mijn man die
ook illustrator is. Soms werken we samen aan een project.

Ontspannend en leerzaam
Illustreren is geweldig, als je zo vrij mag
werken als ik mocht bij het boek Olivier
de Otter. Het werken eraan was ook erg
leerzaam. Ik wist bijvoorbeeld helemaal
niet dat er ook wisenten – dat zijn een
soort bizons – in Lelystad wonen. De natuur is erg belangrijk voor mij. Ik ga heel
graag naar het Kromslootpark en zoek
daar de verschillende dieren op. Maar
ook in de buurt tref ik vaak dieren die je
niet echt in de stad zou verwachten, zoals
de zilverreiger. Een week of twee geleden
zag ik zomaar een ijsvogel bij de sloot
voor ons huis. Dat is echt speciaal.
Ik zou best vaker in de natuur willen
tekenen. Het is ontspannend en leerzaam. Ik hoop dat ik met het boek Olivier
de Otter aan kinderen mee kan geven dat
je helemaal niet ver van huis weg hoeft

st r aat n ame n h o me r uskwa r tie r

om te zien dat de natuur prachtig is. En
dat we er zuinig op moeten zijn.
Het allerleukste
Dieren en de natuur tekenen vind ik eigenlijk het allerleukste. Ik geef ook weleens les aan kinderen van basisscholen
om ze te laten zien hoe leuk het is om
dieren te tekenen. Mijn volgende boek
gaat over een dier dat je ook in Flevoland kunt vinden, een schaap. Het is een
modern sprookje, maar speelt zich af in
een grote stad.
Het is een heel ander verhaal dan Olivier de Otter, en dat vind ik juist zo leuk
aan mijn werk. Het is heel gevarieerd.
Soms werk ik aan lesboeken voor scholen, soms aan een prentenboek en een
andere keer maak ik illustraties voor een
reclamebureau. Je moet daarom altijd
blijven oefenen met tekenen en schilderen. Je weet namelijk nooit wat je te
wachten staat bij een volgende opdracht.
Tips en tricks
Ik ga ook regelmatig op onderzoek uit in
musea. Omdat je van oude meesters veel
kunt leren. Verder kan ik als tip geven:
goed kijken en veel oefenen met tekenen. Als ik tijd heb, zet ik weleens een
filmpje op Youtube: leontineillustrator.
Zo heb ik ook een filmpje gemaakt over
het tekenen van Olivier de Otter. Als je
het leuk vindt, kun je dat opzoeken op
mijn kanaal en zelf leren hoe je een otter
kunt tekenen”.
redactie n

Voor 9 19,95 is een kind al vriend van
Olivier. De opbrengst komt geheel ten
goede aan de natuur. Op die manier
kan Het Flevo-landschap de ruim
50 natuurgebieden die de organisatie
onder beheer heeft, beschermen en
verder ontwikkelen. Een vriend van
Olivier ontvangt het boek en mag
bovendien meedoen met leuke en
leerzame activiteiten in de natuur.
Je kunt meer informatie vinden
en een vriendschap afsluiten via:

www.olivierdeotter.nl

Izanamistraat
Een paar straatnamen in Poort komen uit
de Japanse mythologie: de Izanamistraat,
die toegang geeft tot de grote Amaterasuhof, en de kleinere Iyohof, Ogihof en
Ikihof.
De Japanse mythen stammen uit de zevende eeuw na Christus; na de dood van
keizer Tenmu droeg zijn schoondochter,
keizerin Genmei, aan de verteller ó no
Yasumaro op om in de ‘Kroniek van oude
zaken’ de goddelijke afkomst van de Japanse keizers te beschrijven.
De eerste keizer Jimmu (‘goddelijke
moed’) in de zevende eeuw voor Christus
was een achterkleinzoon van de zonnegodin die voluit Amaterasu-ó-mi-kami
(‘de grote doorluchtige godin die in de
hemel schijnt’) heet. Ze was een keer zo
boos op haar broer dat ze zich in een hol
verborg, maar de andere goden hebben
haar daar weer uitgelokt met een spiegel
waarin ze zag hoe mooi ze was. En toen
werd het weer licht op aarde.
Gamers kennen haar naam uit tal van
spellen, waarin ze voorkomt als witte
wolf, als zwart vuur, of als een techniek
om tegenstanders te verblinden. Op 17
juli vieren de Japanners feest ter ere van
Amaterasu.
Amaterasu zelf ontstond uit het linkeroog van de godin Izanami, aan het einde
van haar vruchtbare bestaan.
Bij Izanami hoorde Izanagi: samen
schiepen zij de wereld door met een speer
in de Chaos te roeren; uit de druppels die
van de speer afdropen ontstond het eerste eiland Onogoro. Daar trouwden ze
met elkaar en maakten ze kinderen – zo

ontstonden weer nieuwe Japanse eilanden, zoals Iyo, Ogi en Iki. Izanami baarde
ook nieuwe goden: die van de wind, van
de bergen en van het vuur: Kagutsuchi.
Die laatste werd haar fataal, ze stierf bij
diens geboorte door verbranding.
Daarmee was de kous niet af, integendeel. De ontroostbare Izanagi zocht
Izanami op in de donkere dodenwereld
omdat hij haar terug wilde halen. Hij
schrok zich wild toen hij bij het licht van
een aangestoken tand van zijn kam zag
hoe ze door de wormen was aangetast en
vluchtte weg. Hij sloot met een steen de
dodenwereld af zodat Izanami, getransformeerd tot een demon, er toch niet
meer uit kon. Diep vernederd vervloekte
zij haar echtgenoot: “Elke dag zal ik duizend mensen van jou doden”. Izanagi’s
weerwoord luidde: “Dan zal ik elke dag
duizend vijfhonderd mensen geboren laten worden”. Zo eenvoudig is de bevolkingsgroei dus begonnen.
De twee scheidden, nou ja die steen
stond tussen hun in hè. Maar Izanami
ging toch nog even door met het voortbrengen van andere goden, zoals dus
Amaterasu, en haar broers de maangod
en de stormgod.
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

Izanagi en Izanami

School voor vwo, havo en vmbo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort
(036) 767 07 00, www.artecollege.nl
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n ieuw i n p o o r t

Nieuwe orthodontistenpraktijk
in Almere Poort: OrthoMere
De orthodontist, Ali Al-Kurwi, is niet alleen trots op zijn nieuwe
praktijk, maar ook op zijn team, dat elke dag met plezier werkt.
“Al tijdens mijn opleiding was het mijn droom om een eigen
orthodontistenpraktijk te starten. Dat is nu eindelijk een feit!”

Kinderen en volwassenen
Ali ziet in zijn praktijk zowel kinderen
als volwassenen. “Je zou misschien denken dat vooral schoolkinderen een beugel dragen, maar ook veel volwassenen
kiezen hiervoor. De verhouding in onze
praktijk is precies fifty-fifty. Dat maakt
het werk voor ons zo afwisselend.
En wie bij ons is behandeld, hoeft later
niet opnieuw een beugel, omdat we veel
aandacht besteden aan het vasthouden
van de nieuwe stand van het gebit”.
Goede samenwerking
Ali werkt nauw samen met alle tandartsen in de omgeving. “Ik zie hen als mijn
collega’s. We zijn niet elkaars concurrenten. Bij OrthoMere voeren wij uitsluitend orthodontische behandelingen uit.
Voor de overige tandheelkundige zorg
blijf je gewoon onder behandeling van je
eigen tandarts. Natuurlijk wordt elk advies uitvoerig besproken met de tandarts
en de patiënt. Tandartsen gaven aan dat
ze zich eindelijk meer gehoord voelen”.

Modern en gezellig
Ali is geen onbekende in Almere Poort.
Eerder werkte hij als orthodontist bij
Tandheelkundig Centrum Poseidon aan
de Poseidonsingel. “Toen Huisartsenpraktijk Homerus het nieuwe gebouw
aan de Trojestraat realiseerde, zag ik de
kans om op de bovenverdieping mijn eigen orthodontistenpraktijk te starten. Ik
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heb mijn visie voor een toekomstbestendige praktijk toe kunnen passen. Uiteindelijk zullen hier vijf patiënten tegelijk
kunnen worden behandeld”.
En niet alleen aan een lichte en moderne ruimte is gedacht, maar ook aan
klantvriendelijkheid. “Onze patiënten
brengen hier alles bij elkaar heel wat tijd
door. Dan mag het best ook gezellig zijn”.

Een glimlach terug
De eerste patiënten uit Almere Poort
hebben de nieuwe praktijk al ontdekt en
ervaren het gemak om het stadsdeel niet
uit te hoeven voor behandelingen. De reviews zijn positief: “Wat een fijne orthodontist! Hij legt alles goed uit, neemt de
tijd voor de patiënt en stelt deze gerust”.
In 2007 kwam Ali vanuit Irak naar
Nederland, met een tandartsdiploma en
60 Dollar op zak. “Nederland heeft mij
hoop en een glimlach gegeven en nu wil
ik dit teruggeven. Eén van de eerste Nederlandse uitdrukkingen die ik leerde is:
‘Wie goed doet, goed ontmoet’. Ik gun iedereen in Almere en omgeving een mooi
gebit!”
redactie n

Samen met bewoners
Stad & Natuur betrekt de bewoners nadrukkelijk bij de boomgaard. Joyce: “Dat
doen we bewust, want de boomgaard
is specifiek bedoeld voor de bewoners.
Daarom hebben zij zelf de appelrassen
mogen kiezen tijdens een appelproefmiddag en mochten zij helpen bij het planten
van de 50 bomen. We willen graag dat de
bewoners zich een beetje de trotse eigenaars voelen van deze boomgaard middenin de stad!”

Boomgaard in Cascadepark
vergroent Almere Poort
Stapje voor stapje doet de lente haar intrede in Almere Poort.
Nergens is dat beter te zien, te horen en te ruiken dan in de
nieuwe appelboomgaard bij het Klokhuis. Merels, spreeuwen
en koolmezen scharrelen rond tussen de nu nog kale appelbomen, waar binnen enkele weken fris groen blad te zien zal zijn.
De hoop is dat de bomen dit jaar al bloeien en dat de bewoners
in het najaar de eerste appeloogst kunnen vieren.
Bij Stad & Natuur is men trots op de
boomgaard én op de samenwerking met
de bewoners van Poort. Joyce Grobben,
verantwoordelijk voor de activiteiten van
Stad & Natuur in Poort ziet een groene
toekomst voor het stadsdeel. “De boomgaard laat de kracht van de natuur – ook
midden in de stad – prachtig zien. Het
jonge leven ontwaakt in bomen, planten
en bloemen en dat trekt weer vogels, insecten en bodemdieren aan die de wijk levendiger en natuurlijker maken. We hebben deze plek bewust gekozen als groene
oase in het centrum van het stadsdeel.
Als de bodem straks is ingezaaid met
wilde bloemen, maaien we paadjes door
het groen en ontstaat een prachtig groen
gebied waar bewoners kunnen wandelen,
sporten, spelen, picknicken en ontspannen. Bewoners kunnen op die wijze de
natuur horen, zien, voelen en uiteindelijk
proeven. De lindebomen die op de plek

van de boomgaard stonden, zijn overigens verplaatst naar een andere locatie in
Almere. Ook dat draagt bij aan het vergroenen van de stad”.

Activiteiten
Om de betrokkenheid verder te vergroten
zal Stad & Natuur in 2018 diverse activiteiten organiseren in en rondom de
boomgaard en het Klokhuis. Op pinksterzondag 20 mei geeft de zingende gids een
rondleiding in het Klokhuis en op zondag
3 juni vieren we de zevende verjaardag
van het Klokhuis. Het programma volgt
nog, maar reken in ieder geval op rondleidingen, workshops en misschien zelfs
een duurzame markt. Joyce hoopt op een
extra feestje in de herfst. “Uiteraard hoop
ik persoonlijk op een goede en lekkere
eerste oogst én een gezellig oogstfeest
voor de hele buurt!”
Stad & Natuur Almere n
www.stadennatuur.nl
Facebook: Klokhuis Almere
Facebook: Stad & Natuur

Vergroenen stadsdeel
En dat is belangrijk, aldus Joyce, want
hoewel Almere Poort een groen stadsdeel lijkt met de groene en blauwe grenzen van Pampushout, Kromslootpark en
IJmeer, wordt er nu nog volop gebouwd
en is het aanwezige groen is nog lang niet
volwassen. Joyce: “Poort is een kern die
in ontwikkeling is met veel steen, zand
en beton. Met de aanplant van de appelboomgaard op 6 december 2017 hebben
we samen met de Gemeente Almere en
een groep betrokken buurtbewoners en
kinderen een belangrijke stap gezet naar
de vergroening van Poort. Dat zorgt voor
een plezierigere woon- en leefomgeving
en meer binding met het stadsdeel”.
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KinderCentrumA
het adres voor v
kinderopvang in
Huiselijke en inspirerende locaties
KinderCentrumAlmere (KCA) is een vertrouwd adres in Poort
als gaat om kleinschalige en kwalitatieve kinderopvang op
sfeervolle, bijzondere locaties. Kinderdagverblijf De Boerderij
in het Homeruskwartier biedt dagopvang in een gezellige
en huiselijke omgeving voor baby’s, dreumesen en peuters
tot 4 jaar. Ook de buitenschoolse opvang (BSO) is gevestigd
in een boerderij: De Hooiberg, middenin het Cascadepark.
De boerderijen hebben ruime buitenspeelplaatsen rond een
echte hooiberg. Er zijn weidedieren en speeltoestellen. Elke
dag worden er verse warme maaltijden uit eigen keuken
geserveerd.

Ontwikkeling en welzijn van het kind voorop
Voor Leo en Renate van Belzen, samen directeur-eigenaar
van KCA, staat het welzijn van de kinderen voorop.
Leo: “De jongsten kunnen hier heerlijk in een landelijke
omgeving opgroeien en de grotere kinderen kunnen na een
intensieve schooldag heerlijk ontspannen. In zo’n omgeving
komt ons pedagogisch concept tot zijn recht. Voor kinderen
van de BSO volgen wij het zogenaamde ‘Pedagogisch
kader kindercentra 4-13 jaar’. Vanuit deze basis biedt ons
kindercentrum leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en
ruimte voor verschillen in ontwikkeling. We werken met
bijzonder gekwalificeerd personeel, waarvan een aanzienlijk
deel hbo-niveau heeft, en we besteden veel aandacht aan
expertise, training en ontwikkeling van onze pedagogisch
medewerkers”.

Uitdagende buitenschoolse opvang
De tijd dat kinderen na school met een beker limonade
voor de tv werden gezet, is echt voorbij. Renate: “Natuurlijk

kunnen de kinderen na school ev
terugtrekken. Maar grotere kinde
aan uitdaging in naschoolse acti
in met de ontwikkelingen van zo
In samenwerking met profession
basisscholen IKC De Duinvlinder
aantal interessante BSO’s van st

• BSO Wetenschap & Technologi
De Duinvlinder is een indrukwek
compleet met 3D-printer, micros
technisch lego. Kinderen kunnen
verrichten en 21-eeuwse vaardigh

• Sport-BSO. Onder begeleiding
kunnen de kinderen na school hu
sportzaal van ‘Het ei van Columb
programma wordt de basis geleg
sportieve ontwikkeling. Ook is er
competenties zoals samenwerke
sensitiviteit en integriteit. De kin
zelfvertrouwen en zelfbeheersing
Bewegen draagt eraan bij dat ze

• Zwem-BSO voor kinderen van 6
De Koploper in Lelystad.

• BSO Handvaardigheid & Techn
ingerichte technische ruimte ma
allerlei gereedschap en technisch
van hout, klei, etc. Kinderen vana
technisch lego, robots en compu
zelfs de mogelijkheid om een we
animatiefilms te ontwikkelen.

Almere:
vertrouwde en uitdagende
n Almere Poort

ven ontspannen en zich
eren hebben ook behoefte
iviteiten. Daar spelen wij op
ogenaamde ‘Thema-BSO’s’”.
nele partijen en met de
r en De Zeeraket zijn al een
tart gegaan:

ie. In het gebouw van
kkend Leerlab ingericht
scoop, computers en
n in deze ruimte onderzoek
heden onder de knie krijgen!

van een vakdocent gym
un energie kwijt in de
bus’. Met een hoogwaardig
gd voor hun verdere
r aandacht voor bijzondere
en, interpersoonlijke
nderen krijgen meer
g en worden zelfstandiger.
‘lekker in hun vel zitten’.

6 tot 13 jaar in zwembad

niek. In een speciaal daarvoor
aken kinderen met behulp van
he tekeningen werkstukken
af 8 jaar kunnen ook met
uters aan de slag. Er is
ebsite te leren bouwen en

• Theater-BSO
Kinderen maken hier onder professionele begeleiding kennis
met de basisprincipes van ‘theaterspelen’. Er is aandacht
voor speltechniek, slow motion, dans, spelen met verhalen
en werken vanuit een tekst. Er wordt toegewerkt naar een
minivoorstelling!
Andere BSO’s die in ontwikkeling zijn:
• BSO Koken & Bakken in het Europakwartier. Hier kunnen
kinderen onder begeleiding aan speciale leerling-keukenunits
leren bakken en koken. (Start in juni/juli 2018)
• Zaalvoetbal-BSO. In samenwerking met een jeugdvoetbal
trainer is deze activiteit ontwikkeld volgens nieuwe inzichten
van de KNVB. Jongens en meisjes maken op een prettige
manier kennis met het spelen van voetbal. Kleine veldjes en
kleine partijtjes leiden tot meer balcontacten, samenspelen,
meer dribbelen, schieten, pasen en scoren! Dit sluit aan
op de belevingswereld van het kind en leidt tot meer
speelplezier. (Start in juni 2018)
Tijdens studiedagen en schoolvakanties hoeven de kinderen
zich niet te vervelen. KCA organiseert leuke uitjes. Het BSO
Zomerkamp is ook een jaarlijkse traditie!

kdv De Boerderij
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB

Nieuwe locatie in Duin

kdv / bso De Duinvlinder
Monacostraat 50, 1363 CG

De Duinvlinder en de Zeeraket zijn tijdelijk gehuisvest in
het schoolgebouw aan de Monacostraat in Europakwartier.
De verwachting is dat beide scholen over twee jaar samen
met KCA zullen landen in Duin. Leo kijkt al uit naar de
nieuwe mogelijkheden die deze locatie biedt. “Behalve onze
professionele dagopvang zullen we daar ook BSO aanbieden
die past bij de omgeving, zoals een Watersport-BSO met
onderdelen zoals roeien en zeilen”.

kdv / bso De Zeeraket
Monacostraat 50, 1363 CG
bso De Hooiberg
Odysseestraat 51, 1363 WR

www.kindercentrumalmere.nl
036-303 50 00

v r ije tijd

Buurtcentrum Amerika met
nieuw elan het voorjaar in!
Buurtcentrum Amerika
Henry Stanleystraat 1
036-536 92 48
amerika@deschoor.nl

Door de snijdende kou begeef ik me naar het buurtcentrum in
Columbuskwartier, waar ik door vrijwilliger Bianca word ontvangen met een warme glimlach en een cappuccino. Joyce van
Wijk van De Schoor schuift aan voor een gesprek over de ontwikkelingen in het buurtcentrum.

maandag

helpt ze met bedenken en uitvoeren van
activiteiten. “Ik haal de spullen en zorg
dat alles achteraf alles weer netjes wordt
opgeruimd”, zegt Bianca. “Dat hoort er
immers ook bij”. Joyce voegt lachend
toe: “Ik wou net zeggen, dat wordt vaak
vergeten”.

Taal in de Wijk • volwassenen
09.30 - 11.45 uur
Crea Praatgroep • volwassenen
13.30 - 15.30 uur
Dansles in verschillende stijlen • 3+
14.30 - 21.30 uur
Koffie-inloop • ouders
14.30 - 16.00 uur

dinsdag
Koffie-inloop • senioren
10.00 - 12.00 uur
Peuterdans • 2-3 jaar
10.15 - 11.30 uur
Koffie-inloop • ouders
10.15 - 11.30 uur
Arabische taalles • jeugd
14.30 - 17.30 uur
woensdag
Dansles in verschillende stijlen • 3+
14.15 - 20.00 uur
Koffie-inloop • ouders
14.15 - 18.30 uur
Arabische taalles • jeugd
14.30 - 17.30 uur

Joyce en Bianca

Iedere wijk weer anders
Joyce werkt via De Schoor in twee
Almeerse buurthuizen. Sinds vijf jaar
is ze verbonden aan buurtcentrum
Amerika. De afwisseling in het werk
bevalt haar uitstekend. “Op mijn andere
werkplek in Filmwijk heb ik vooral te
maken met senioren”, zegt Joyce. “En
hier in Poort komen juist veel kinderen.
Iedere dag is anders. Ik vind het een uitdaging om steeds nieuwe activiteiten
te verzinnen en de mensen enthousiast
te krijgen”. Haar functie, die officieel
‘assistent conciërge’ heet, kan ze naar
eigen inzicht invullen. Momenteel zit ze
veel op kantoor voor administratie en
promotieactiviteiten.
Zonder vrijwilligers lukt het niet
Door de actieve wervingsacties van de
laatste tijd heeft het buurthuis nu een
hechte groep vrijwilligers, waarvan
Bianca er één is. Sinds vorig jaar mei

Warme lunch
Het buurtcentrum biedt een breed palet
aan activiteiten voor jong en oud. Er
worden knutselmiddagen georganiseerd
voor speciale gelegenheden zoals Pasen,
Kerst, moeder- en vaderdag. Ook volwassenen kunnen zich creatief uitleven
in workshops, zoals onlangs de mozaïekworkshop.
Gezamenlijk koken en eten kan bij de
‘warme lunch’. Vrijwilligers verzinnen
het thema en koken samen. Wie zich van
tevoren aanmeldt, kan lekker mee-eten,
bijvoorbeeld met de eerstvolgende lunch
op 20 april. Op donderdagavond kunnen
danslustigen zich uitleven bij de ‘Brazil
Danca’.
Joyce en Bianca zijn al druk bezig
met de organisatie van Burendag in
september. “Dat willen we groot gaan
aanpakken dit jaar”. Zij adviseren buurtbewoners om de agenda en de Facebookpagina van buurthuis Amerika in de gaten te houden voor alle activiteiten!
redactie n

donderdag
Computerles • volwassenen
10.00 - 12.00 uur
Taal in de Wijk • volwassenen
11.00 - 12.00 uur
Arabische taalles • jeugd
14.30 - 17.30 uur
Brazil Danca • volwassenen
19.00 - 20.00 uur
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vrijdag

zaterdag

Zonnebloem • jongeren
14.00 - 20.00 uur (elke 2 weken)

Scouting Novo Mundo • 5+
10.00 - 12.00 uur

Dansles in verschillende stijlen • 5+
14.30 - 18.30 uur

Inloopspreekuur juridische
ondersteuning • volwassenen
11.00 - 12.00 uur

Koffie-inloop • ouders
14.30 - 18.30 uur
Teakwondo • 8+ en volwassenen
18.30 - 20.30 uur

welzij n

Eenoudergezin in Poort?
Doe mee met Meet the Parents!
In Poort zijn veel eenoudergezinnen die elkaar via Meet the Parents
ontmoeten tijdens het ‘koffie uurtje’ op maandagen vanaf half elf in
buurtcentrum De Ruimte. Ervaringen worden gedeeld en praktische tips
uitgewisseld. De deelnemers bespreken hun ideeën – over wat ze willen
doen en waar ze meer informatie over willen hebben. Daarnaast wordt
er elke week gesport én zijn er nog meer activiteiten en workshops.

Compleet aanbod
“Ik ben Haidy, moeder van Jady. Ik houd
erg van Meet the Parents omdat het ons
verschillende dingen biedt, zoals sport,
workshops, activiteiten, uitgaan, uitstapjes... Dit vind ik echt heel positief voor
kinderen en voor de ouders. Momenten
om even niet aan problemen te denken.
Fijn dat er een ‘koffie uurtje’ is waarbij
wij als ouders even met elkaar kunnen
praten, terwijl de kinderen spelen met
een sportdocent. Bij andere activiteiten
doen we juist dingen samen met de kinderen. Meet the Parents is een compleet
project dat meedenkt over alle dingen in
ons leven, zoals gezondheid, onderwijs,
financiën, beauty, sociaal en nog meer!
Ik wil dit geweldige project bedanken”.
Wil jij ook…
• andere ouders leren kennen?
• ervaringen delen en heb je behoefte
aan een luisterend oor?
• weten welke activiteiten er voor
jou én je kinderen zijn?
• meer doen aan je gezondheid door
te gaan sporten of te ontspannen?
• informatie over omgaan met financiën
en mogelijkheden op financieel gebied?

‘Mijn clubje’
Gabriella: “Toen ik in Almere Poort
kwam wonen, kende ik nauwelijks mensen in mijn omgeving. Silvia nodigde
mij uit om af en toe deel te nemen aan
het ‘koffie uurtje’ en sindsdien ben ik
blijven komen. Het is fijn om andere (alleenstaande) ouders te leren kennen en
ervaringen met elkaar te delen. Ook aan
activiteiten wordt gedacht en het leuke
is, dat wij als groep kunnen aangeven
wat we graag willen doen met elkaar én
met onze kinderen. Toen ik het idee had
om rond de Kerst met elkaar te zijn en
te eten, mocht ik dit samen met anderen
organiseren. Het kerstdiner was zeer geslaagd! Ik noem Meet the Parents altijd
‘mijn clubje’”.
n

Meet the Parents ondersteunt
éénoudergezinnen in Almere Poort.
In Poort wonen 649 éénoudergezinnen met minderjarige kinderen. Dit is
11% van alle huishoudens in Poort.
Meet the Parents zorgt er onder
andere voor dat ouders andere ouders
in de wijk leren kennen en zo hun
netwerk uitbreiden.
Het geld komt van het Fonds
NutsOhra. Meet the Parents is een
initiatief van de GGD, De Schoor,
Tactus en IVO. Tevens zijn gemeente
Almere en andere organisaties bij het
initiatief betrokken.

Via Meet the Parents 		
kun je meedoen aan:
• bootcampen voor volwassenen
• zeilen en triathlon voor kinderen
• circus voor kinderen en volwassenen
• fotoshoot van ouder & kind
• workshops met thema’s als: financiën,
gezonde voeding en opvoeding
• vakantie-activiteiten
• en nog véél meer

Voor meer info & aanmelden:
Facebook: MTPAlmerePoort
Silvia Morren
06-132 987 12
smorren@almere.nl
Informatie over sport en activiteiten:
Angelique van Tilburg
06-524 204 65
vantilburg@deschoor.nl
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Met regelmaat ondergaan het huis en de tuin van Kitty en Dennis
aan de Denemarkenstraat een metamorfose en veranderen in
een heuse grafitti-werkplaats. Onder deskundige begeleiding en
met veel plezier kun je hier je verjaardagsfeest vieren.

Een grafitti-feest vier je bij
Golden Girls Creative Studio
fotografie: Meer dan Marketing

Naast hun dagelijkse werk zijn Kitty en
Dennis graag creatief bezig. Workshops
geven zij vooral ’s avonds en in de weekends. Ik spreek Kitty in de welbekende espressobar. “Steeds meer mensen uit Poort
weten ons te vinden. Bij basisschool De
Zeeraket mocht ik afgelopen herfst vijf
weken lang het knutselen begeleiden
voor alle groepen. Dit was in het thema
van de Kinderboekenweek: griezelen!
Met volwassenen heb ik bijvoorbeeld
berenklauw versierd en ‘boekplanters’ gemaakt. Daarbij maak je van een dik, oud
boek een plantenbak. Recycling speelt
bij veel activiteiten een belangrijke rol.
Je kunt vaak nog zoveel leuks maken
van oude spullen. De spullen vind ik bij
kringloopcentra of mensen brengen ze
mee. Tijdens Goud van Oud op zondag
22 april kan er weer kleding worden geruild. Ook bij Festival PoortSociaal op zaterdag 16 juni zijn we van de partij, met
een grafitti-eiland op het jongerenplein.
Het kantoor in ons huis aan de Dene-

markenstraat hebben we ingericht als
studio. De grafitti-feestjes zijn te boeken
voor groepen van vijf tot maximaal tien
kinderen. Ik zorg voor limonade, een
snoepje en een koekje. Een taart mag
eventueel zelf mee worden gebracht. Het
feest duurt twee uur en de kosten zijn
15 Euro per kind.
De kinderen krijgen eerst uitleg over
hoe grafitti is ontstaan. Vervolgens gaan
ze aan de slag om eerst op papier hun
‘tag’ te ontwerpen. Daarna gaan ze spuiten, vaak in twee groepen. Het spuiten
gebeurt buiten en niet zonder de nodige
bescherming. Het is leuk om te zien hoe
apetrots de kinderen zijn op het resultaat, dat ze mee naar huis mogen nemen.
Laatst was een vader zelf zo enthousiast
dat hij ook graag mee wou doen bij het
grafitti-feest van zijn zoon. Dat was uiteraard geen probleem!”
redactie n
FB: @goldengirlscreativestudio

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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Meelopen met 5000stappen.nl
kan nu ook vanuit Poort

Tanya Egberts is initiatiefnemer van 5000stappen.nl. Dit zijn
laagdrempelige wandelgroepen die vanuit elf verschillende
locaties in Almere en Lelystad actief zijn. Sinds september vorig
jaar kan iedereen op de maandagochtend aansluiten bij de
groep in Almere Poort, met buurtcentrum Amerika als startpunt.
Contact met de buurt
Tanya vertelt aan PoortNieuws graag
haar verhaal, en hoe kan dat beter dan
tijdens een wandeling. “In maart 2016
ben ik gestopt met werken als freelance
fysiotherapeut. De werkdruk was zo
hoog, dat ik op een gegeven moment
met pijn stond te werken. Maar thuis
achter de geraniums gaan zitten was natuurlijk ook geen optie. Ik ben toen in
Noorderplassen, waar ik woon, met één
wandelgroepje begonnen. Ik wilde onder
de mensen komen en contact maken met
buurtbewoners. Als meetingpoint koos ik
de Vomar. Van daaruit lopen we steeds
een andere route. In een uur doe je ongeveer 5000 stappen. Al lopend komen de
gesprekken vanzelf op gang. En na afloop is er gelegenheid voor een kop thee
of koffie. In Noorderplassen is het aantal gelegenheden daarvoor niet groot,
dus bieden deelnemers afwisselend hun
huiskamers aan. Die eerste groep is nog
steeds de grootste groep.

Vrijblijvend
Ik merkte dat mensen vanuit allerlei
wijken van Almere meeliepen. Binnen
een half jaar startte ik de tweede groep.
Deelname kost maar één Euro per keer.
Je kunt een strippenkaart voor tien keer
kopen. Dit is vooral bedoeld om jezelf te
stimuleren om te blijven komen. Niets is
verplicht, je hoeft je gegevens nergens
in te vullen, geen contract af te sluiten.
De opbrengst heb ik ingezet om het concept van 5000stappen.nl te professiona
liseren. Een logo moest er komen, een
website en een flyer. In juli 2017 heb
ik een stichting opgericht, waardoor
het ook mogelijk is om fondsen aan te
vragen. De uitbreiding ging snel. Inmiddels zijn er negen wandelgroepen verspreid over Almere en twee in Lelystad.
Er is ook belangstelling vanuit andere
plaatsen in Nederland. Uiteraard loop ik
niet met alle wandelingen zelf mee. Per
locatie zijn er trouwe vrijwilligers die het
voortouw nemen”.

Heel Almere in beweging
Zo zijn er in Poort enthousiaste begeleiders uit het stadsdeel. Via een Whatsappgroep houden de deelnemers contact en
stimuleren elkaar om mee te lopen. Sinds
september vorig jaar wordt er op de
maandagochtend om kwart over negen
gelopen vanaf buurtcentrum Amerika.
Vandaag lopen we een route door Pampushout en de sfeer is heel ongedwongen. We spotten onderweg twee hertjes.
Automatisch loop ik dan eens naast de
één, dan weer naast de ander. Na een
uur hebben we bijna moeiteloos zeker
5000 stappen gelopen. Eenmaal terug in
het buurtcentrum, vertelt Tanya tijdens
de koffie verder. “We werken samen met
De Schoor. Mensen worden naar ons
doorverwezen via de wijkteams. Het is
ons gezamenlijke doel om heel Almere
in beweging te krijgen. Niemand hoeft
thuis te blijven. In een wandelgroep is
altijd ruimte om je verhaal kwijt te kunnen. Deelnemers geven aan zich door het
wandelen fitter te voelen en zich beter
thuis te voelen in de wijk.
Iedere wijk heeft zijn eigen charmes.
In Almere Poort is het leuk om het stadsdeel te zien veranderen, er wordt nog
veel gebouwd. Overdag kan het wat stil
zijn in de woonwijken, omdat veel mensen naar hun werk zijn. Een mooie route
bedenken is nooit moeilijk, je bent zo in
het bos of bij de dijk, dan weer loop je
door een park of door een wijk met interessante architectuur”.
redactie n
www.5000stappen.nl

autobedrijf
van der vlugt
APK • ONDERHOUD • REPARATIE
AIRCO • BANDEN
Josephine Bakerstraat 79
1311 GC Almere
(tegenover Pampushout / Manege)
tel. 036 - 523 97 34

www.autobedrijfvandervlugt.nl
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De lente vieren in je eigen
Stukje Natuur in Pampushout
“Ik loop in het bos en adem genietend de voorjaarsgeur in, de
lente viert feest en iedereen is uitgenodigd, ik ook!” Overal
barst het groen uit de knoppen als frisse groene slingers. Gele
voorjaarsbloemen als fleurige decoraties en de koolmezen tetteren je de oren van het hoofd! Wat is het toch heerlijk om in
de natuur te zijn en nog leuker, om in je eígen natuur te zijn!
Kan dat? Ja! Het project Mijn Stukje
Natuur biedt iedereen die maar wil de
kans een eigen Stukje Natuur te krijgen.
Wat een droom, een eigen stukje natuur
waar jij jouw natuurhart mag volgen.
Een boom planten of een kikkerpoel maken. Met de kinderen een hut van takken
bouwen of met je rug in het gras naar de
wolken kijken. Dat is Mijn Stukje Natuur,
even alle vrijheid!
Mijn Stukje Natuur in Poort
Het project Mijn Stukje Natuur ligt in
Pampushout, op fietsafstand van Almere Poort. De natuur van het projectgebied is een leuke combinatie van een
bos en open gebied. In het bos kun je
naar hartenlust spelen en hutten bouwen en op het open stuk kun helemaal
je eigen natuur maken. Want dat mag op
jouw Stukje Natuur, genieten en de natuur nog mooier maken. De Stukjes zijn
2000 m2 groot. Er is dus ruimte genoeg
om leuke dingen te doen of alleen een
bankje neer te zetten en te genieten van
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een boek in de zon. Houd je van eten uit
de natuur? Dan is een eigen Stukje Natuur ook geweldig. Er is volop keuze uit
inheemse planten en struiken die vrucht
geven en kunt planten op jouw Stukje.
Hoe het werkt
Samen met de boswachter kies je een
Stukje Natuur uit. Het Stukje wordt gemarkeerd met vier hoekpalen om zo de
grens aan te geven, zonder de openheid
te verstoren. En daarna kan het genieten
beginnen! Een kikkerpoel maken, boom
planten, wilde bloemen zaaien, kinderen
lekker laten spelen, hond laten snuffelen
of helemaal niets doen. Op de Stukjes
staat de natuur helemaal centraal, dus
een tuinhuisje is niet de bedoeling, maar
je mag van gebiedseigen materiaal wel
een leuk hutje bouwen. Bietjes kweken
hoort thuis in een moestuin en doen we
niet op Mijn Stukje Natuur, maar je kunt
wel bramen plukken of andere eetbare
planten oogsten. Een picknickbank van
onbehandeld hout mag worden neerge-

Freelance boswachter Martine Dubois

zet om uit te rusten in de zon. De kosten
voor een Stukje bedragen m,. 75 per jaargetijde.
De eerste paal
Afgelopen zomer hebben we de palen
geplaatst van het eerste Stukje Natuur in
Pampushout. Twee jonge gezinnen hebben samen een Stukje gehuurd. Ik moest
lachen om het enthousiasme, niet alleen
bij de kinderen maar ook bij de vaders.
Die zagen zichzelf al met een bijl in de
rondte zwaaien, de oermens kwam even
boven. Wil je ook een eigen Stukje natuur en even alle vrijheid? Kijk dan op
de website en neem contact op met de
boswachter.
Martine Dubois n
www.mijnstukjenatuur.nl
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Zwembad Poort populair onder
vroege baantjeszwemmers
Felix vraagt of ik een keer mee kom zwemmen, zodat ik het
met eigen ogen kan zien. Dat om zeven uur ’s ochtends veel
mensen baantjes zwemmen bij Zwembad Poort. “De groep
wordt steeds groter. Leuk natuurlijk, maar dit vraagt om meer
dan twee ochtenden per week openstelling”.
Zwemmend de dag beginnen
Op deze maandagochtend in de winter
is het nog donker als ik om zeven uur
bij het zwembad Poort mijn fiets neerzet.
Maar wanneer ik binnen loop, zwemmen
de eerste mensen al. Het bad is verdeeld
in banen waar door wordt gezwommen
en banen waar je rustig aan kunt doen
en mag kletsen. Mij is gauw duidelijk
dat het een heel gemêleerd gezelschap is,
met als gemeenschappelijke deler dat ze
graag de dag beginnen in het zwembad.
Daarna gaan ze naar hun werk, en ook

gepensioneerden hebben een druk schema, van vrijwilligerswerk en oppaswerk.
Weer anderen zijn aan het revalideren.
Zwemmen is een veilige manier om in
beweging te blijven.

zeven uur baantjes worden gezwommen. Het liefst zouden we zien dat het
zwembad elke ochtend open is, maar op
zijn minst willen we de vrijdagochtend
er nog graag bij. Je merkt dat het nu echt
druk begint te worden.
Ondertussen zijn er mensen die vanuit
Almere Buiten op de fiets naar Zwembad
Poort komen, vanwege de temperatuur
van het zwemwater. Die is hier precies
goed – niet te warm en niet te koud”.
Locatiemanager Roger van Dam heeft
goed nieuws voor de vroege vogels: op
zaterdag kan vanaf 7 april gezwommen
worden van 7 tot 8.30 uur.
redactie n

Minimaal drie dagen
Na een half uur stevig zwemmen zit het
er voor Felix weer op. We drinken koffie
in de kantine, terwijl Felix zijn verhaal
doet, samen met anderen die aanschuiven. “Op dit moment kan er alleen op
maandag- en woensdagochtend vanaf

ALLE TUINTRENDS OP ÉÉN PLEK

Almere

De buitencollectie van Intratuin Almere is binnen!
De nieuwste tuinmeubelen en buitenpotten hebben we voor
je klaargezet. Inspiratie opdoen? Kom naar Intratuin.

ELKE
ZONDAG

OPEN

Intratuin Almere Euphoniumweg 5, 036-5387020. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
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Wonderlijke ontmoetingen

Vanaf 4 april is er weer elke
woensdagochtend van 10 tot
13 uur ‘Bakkie Buurt Bus’. De
bus staat dit seizoen bij de
Albert Heijn in het Columbuskwartier. De groente van de
week wordt gepresenteerd en
iedereen is welkom!

Een stadsdeel in ontwikkeling brengt
de nodige uitdagingen met zich mee.
Was het gisteren nog gewoon een weg
waarover je de straat binnen kwam,
vandaag staan er hekken en is het ineens
een bouwterrein. Zo is het telkens weer
een uitdaging om een bepaald adres te
vinden. Zoekend naar een bepaald huisnummer kom ik vaak mooie mensen tegen. Mensen die willen helpen, of een
praatje maken. Wonderlijke ontmoetingen, gewoon op straat. Het komt steeds
vaker voor dat mensen, om wat voor reden dan ook, geen netwerk hebben en
zich eenzaam voelen.
Vorig jaar herfst stond ‘de kerk op
wielen’ op het plein aan de Europalaan.
Mensen konden gewoon binnenlopen en
genieten van een kop koffie en er was een
luisterend oor. Ineens kwamen mensen
elkaar tegen en kwamen er spontaan netwerken op gang. Voor deze wonderlijke
ontmoetingen vervolgen we als Schone

VOORJAARS ACTie

AL 25 jAAr een
begrip in ALmere
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Poort in samenwerking met het wijkteam
het project ‘Bakkie Buurt Bus’. Als je samen sterk wilt zijn, moet er aandacht zijn
voor elkaar in de wijk. Elkaar als buurtbewoners ontmoeten gaat heel goed met
een bakje koffie. Daarnaast staat ook gezond eten op het programma. Kortom,
het project gaat om ‘heel’ de mens! De
groente van de week wordt gepresenteerd
en klaargemaakt en natuurlijk mag je
proeven.
Verder is er aandacht voor allerlei
problemen waar je tegenaan kunt lopen. Formulieren invullen, leren fietsen,
wandelen in een groep, het leren van de
Nederlandse taal... Als mensen gelukkig
zijn, zijn ze sterk. Samen sterk met anderen in de wijk. Tot ziens op woensdagmorgen 4 april bij ‘Bakkie Buurt Bus’!
Bettie Woord n
www.deschonepoort.nl
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Scouting Novo Mundo
is erbij!
Heb je het over scouting, dan heb je het over het aangaan van
uitdagingen en het opdoen van nieuwe ervaringen. Dit jaar
deden zes scouts van Scouting Novo Mundo voor de eerste
keer mee met de jaarlijkse Poolnachthike. Een maand later vond
ook nog de BP-tocht plaats, een regionale tocht, die dit jaar in
Almere werd gehouden. Zelfs de burgemeester liep mee!

Poolnachthike
De Poolnachthike is een door de Cornelis
Lelygroep georganiseerde wandeltocht,
waarbij verschillende tochttechnieken en
uitdagende scoutingopdrachten elkaar
afwisselen. Alle scoutsploegen van de
verschillende scoutinggroepen uit de regio Noord-Veluwe en Flevoland kunnen
zich hiervoor inschrijven. De hike eindigt
ieder jaar bij een gebouw waar de nacht
met alle andere deelnemers wordt geslapen. Waar? Dat is natuurlijk geheim!
Aan deze 25ste editie van de Poolnachthike deden 70 vrijwilligers en 22
ploegen van 7 verschillende scoutingverenigingen mee. Voor Scouting Novo
Mundo waren dit Alinda, Larissa, Rosalie, Casper, Linde en Amber. Ze hadden
bij aanvang van de tocht geen idee wat
hen te wachten stond en vonden het stiekem best een beetje spannend. Zo moesten ze verschillende tochttechnieken als
een kruispuntenroute, een strippenkaart
en coördinaten tot een goed einde zien
te brengen. Ook hun EHBO-kennis, het
leggen van verschillende knopen en diverse spellen kwamen aan bod. Verder
moesten ze vragen oplossen waarvan
de antwoorden tijdens de route te vinden waren. Dat onze scouts veel kunnen
en weten, dat bleek. Na een wandeltocht

van ruim zes uur kwamen de scouts aan
bij OSG De Meergronden. De plek waar
dit jaar werd overnacht. Ze hadden natte
voeten en waren heel blij dat ze op de
eindbestemming waren, maar ze waren
zo moe dat ze één ding zeker wisten: dit
doen we nooit meer!
Na een korte nacht vertrokken alle
deelnemers richting het clubhuis van de
Cornelis Lelygroep voor een welverdiend
ontbijt en natuurlijk de prijsuitreiking.
“Op welke plek zouden we geëindigd
zijn? Vast laatste. Het is tenslotte de
eerste keer dat we mee doen”. Het werd
steeds spannender… En toen was het bekend… de vijfde plek! Wat waren ze blij,
alle vermoeidheid, zere voeten, kou, de
velen uren lopen en de lange afstand waren vergeten. Natuurlijk doen ze volgend
jaar weer mee. Wat dachten jullie dan?
BP-tocht in Almere
De oprichter van Scouting, Lord Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell werd
op 22 februari 1857 geboren. Ter nagedachtenis hiervan wordt jaarlijks in de
scoutingregio Flevoland Noord-Veluwe
de BP-tocht gelopen. Dit jaar was de organisatie van deze wandeltocht in handen van de zes scoutingverenigingen die
Almere rijk is. Natuurlijk was ook Novo
Mundo van de partij.
Op zaterdag 24 februari was het dan
zover. Na een feestelijke opening door
burgemeester Franc Weerwind gingen
bijna 1000 deelnemers van ruim 50 verschillende scoutinggroepen van start om
de kou te trotseren en gezellig met elkaar te wandelen. Natuurlijk liep de burgemeester zelf ook mee, gezellig pratend
met onze welpen.
Voor iedere leeftijdscategorie was er

een aparte afstand uitgezet. De bevers
(5-7 jaar) wandelden 3 kilometer door
Stedenwijk. Zij kwamen verschillende
scoutingkarakters tegen, zoals Professor
Plof, die allemaal proefjes liet zien. De
welpen (7-10 jaar) wandelden 5 kilometer door Stedenwijk en Muziekwijk met
onderweg ontmoetingen met verschillende wilde dieren uit ‘Jungleboek’.
De scouts (11-15 jaar) natuurlijk al een
stuk stoerder liepen zelfs 10 kilometer.
Hun route liep om het Weerwater heen
met onderweg verschillende posten waar
spelletjes werden gedaan. Voor de snelste groep was een prijs te verdienen.
De Explorers (15-18 jaar) liepen zelfs
15 kilometer door Almere Haven, waar
in de kou met een vlot een oversteek
over het water werd gemaakt.
Mooi dat we Almere Poort ook hier
hebben vertegenwoordigd, en niet alleen
door deelname aan de wandeling, maar
zeer zeker ook door de zeer fanatieke inzet bij de organisatie van dit evenement!
Scouting Novo Mundo n
www.scoutingnovomundo.nl
www.facebook.nl/scoutingnovomundo

Uw makelaar voor
Almere Poort
Schouten Makelaars Almere
Europalaan 848 | 1363 BM Almere Poort
036-303 02 49 | 06-528 899 62
www.schoutenmakelaarsalmere.nl
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“Almere zou veel meer voor
startups kunnen betekenen”
Vier jaar terug kwam Naveen Gopi vanuit India naar Nederland.
Twee jaar later richtte hij zijn eigen bedrijf op: Supporton. Met
dit artikel in PoortNieuws hoopt hij de aandacht te vestigen op
zijn wens voor meer aandacht voor startups in Almere.
De altijd goedlachse Naveen Gopi kwam
vier jaar terug met zijn vrouw en dochter
naar Almere vanuit Kerala, India. Zoals
in de IT-wereld gebruikelijk is, spreekt
Naveen het liefste Engels. We hebben
hem eerder ontmoet bij Sloeproeien
Almere, hij is dol op water. Precies om
die reden verhuisde hij onlangs van het
Homeruskwartier naar Noorderplassen,
waar zijn dochter naar De Ontdekking
gaat. Zij is hoogbegaafd en Naveen wil
haar de beste toekomst kunnen bieden.
Nadat hij als software engineer bij verschillende startups in Amsterdam werkzaam is geweest, startte Naveen twee jaar
terug zijn eigen bedrijf: Supporton. Wat
het bedrijf biedt, is het doorontwikkelen
van bepaalde producten zodat eventuele
problemen gesignaleerd kunnen worden.
“Eigenlijk wordt er al een boodschap
afgegeven, voordat het systeem faalt.
Denk maar aan je telefoon waarop je
kunt zien dat de batterij bijna leeg is, of

TAXSUPPORT
belastingconsulenten

30 minutes, women only workout

wij krijgen je
fit in 30 minuten

het dashboard van een auto, waarop je
verschillende dingen kunt aflezen. Zulke
processen kunnen wij ontwikkelen voor
bedrijven. Zoals bijvoorbeeld een melkveehouder, die constant op de hoogte wil
blijven van de gezondheid van de koeien”. Met dit idee won het bedrijf vorig
jaar eind november de eerste prijs tijdens
de Bright Cow Hackaton in Utrecht.
Daarnaast is Supporton bezig met het
monitoren van elektrische laadpalen.
Maar waar Naveen in Almere tegenaan
loopt, is dat er te weinig gedaan wordt
voor startups. “Almere heeft een groot
potentieel voor ondernemers zoals wij.
Er zouden bijvoorbeeld events kunnen
worden georganiseerd waarbij verschillende ondernemers met elkaar in contact
kunnen komen”. Naveen vertelt dat hij
zich helemaal geïntegreerd voelt in Nederland. “De mensen zijn open minded,
de winkels zijn keurig in orde, en zelfs
aan de kou ben ik inmiddels gewend.
Meer aandacht voor startups is het enige
dat ik nog mis in Almere”.
redactie n

Zwemschool Aquayara

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.

bel of m
ail
voor ee
n
gratis
proefles

Freyjaplantsoen 1
1363 WB Almere Poort
Tel: 035 737 01 40
anneliessteinmeier@hartforher.nl

www.hartforher.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

www.aquayara.nl • info@aquayara.nl
036 - 540 92 37

Aan tafel bij…
Vis à Vis Antarctica
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fotografie: Anna van Kooij

V

anuit de vertrekhal op Airbase Almeerderstrand
worden we via tochtige gangen naar het nieuwe gebouw van ‘De Rode Haring’ geleid, het
restaurant op het terrein van Vis à Vis. Vandaag gaan
we op expeditie naar de Zuidpool. Voor mensen die alles al gezien en gedaan hebben en van gekkigheid niet
meer weten waar ze hun kick uit moeten halen, is er nu
een reis naar het domein van de koningspinguïns. Ons
wordt beloofd dat we pinguïns gaan zien en gaan diepzeeduiken, als de weersomstandigheden dat tenminste
toelaten. Maar die hebben we niet zelf in de hand. Via
een scherm krijgt het publiek te zien wat zich buiten
afspeelt. Ondertussen serveren de acteurs in rap tempo
aan 200 toeschouwers een Antarctisch driegangenmenu, uiteraard in stijl. De soep vooraf wordt opgediend
in blikjes, en de dienbladen zijn gereedschapskisten.
Vanuit alle mogelijke hoeken van de ruimte wisselen
verschillende sketches zich af. Door de internationale
reisleiding worden we toegesproken in vloeiend Duits,
Frans, Amerikaans en nep-Russisch. De acteurs blijven
in hun rol en het dinerende publiek wordt actief bij
de voorstelling betrokken. De muzikanten zitten op
de stalen omloop in de hoogte. Echter blijkt de piano
nog buiten in de vrieskou te staan. Pianist Bart-Jan
Oosting gaat hem ophalen en wordt, terwijl hij de ‘besneeuwde’ piano bespeelt, opgehesen aan een kabel.
Theatergezelschap Vis à Vis maakte deze avontuurlijke
wintervoorstelling samen met theatergroep De Jongens. Met dit buitengewoon geestige spektakeltheater
wordt natuurlijk wel een boodschap overgebracht. We
zijn doorgeslagen met vervuilende vliegvakanties naar
exotische bestemmingen. Antarctica is van de pinguïns
en de andere dieren, en laat dat vooral zo blijven! n

j o n ge O n de r n eme r

Zena de Coninck (13) uit Homeruskwartier raakte geïnspireerd
door een boek over ‘handlettering’ en sindsdien tekent zij. Niet
alleen op papier, maar ook op krijtbord en “eigenlijk op alles”.
Ze sleepte haar eerste opdrachten al binnen en het aantal volgers op haar Instagram-account groeit met de dag.

Zena doet handlettering op
krijtborden en “op alles”
Wat doe je in het dagelijks leven?
“Ik zit in het tweede jaar van het Trinitas gymnasium. En ik doe twee keer per
week aan crossfit”.
Daarnaast ben je enthousiast bezig met
handlettering. Wat maak je zoal?
“Ik teken graag kaarten. Verder teken ik
op krijtborden, en eigenlijk op alles”.
Dus ook op mijn spijkerjasje?
“Hahaha, dat kan ook!”.
Wanneer ben je met handlettering
begonnen?
“Toen ik klein was had ik al plezier in
tekenen. Op een gegeven moment had
ik een boekenbon gekregen, en daarmee
kocht ik bij een boekwinkel een boek
over handlettering. Daar heb ik veel van
geleerd. Ook heb ik veel inspiratie opgedaan door te kijken op Pinterest en andere social media”.

Welke materialen gebruik je?
“Voor de kaarten gebruik ik ecoline voor
de kleuren. Wanneer dit droog is, schets
ik de lijnen met potlood en teken dan
met allerlei soorten speciale, zwarte stiften over de verf heen”.
Wat vind je zelf je mooiste tekening?
“Die met de cactussen vind ik zelf erg
goed gelukt. En de regenboog, met daarop de tekst ‘Be a rainbow in someone
else’s cloud’. Ik denk dat dat wel mijn
grootste pronkstukken zijn”.
Wat voor opdrachten krijg je zoal?
“Mijn eerste krijtbord-opdracht was het
buitenbord bij espressobar Take a Break.
Bij ons thuis, waar vanuit mijn ouders
ook beiden hun ondernemingen runnen,
heb ik in november met een witte stift op
de ramen getekend voor de feestdagen.
Binnenkort mag ik op de toonbank van
een stomerij in Amsterdam tekenen”.

Hoe kom je aan opdrachten?
“Via via komen de opdrachten binnen,
en via Instagram. Op mijn Instagramaccount post ik regelmatig foto’s van
mijn werk: @geletterd_zdc. Voor een
aanvraag kun je me altijd dm’en”.
Het ondernemerschap gaat je goed af?
“Ik teken vooral omdat ik het leuk vind.
Maar het is ook tof dat ik nu geld verdien met iets dat ik graag doe”.
Wil je van tekenen je beroep maken?
“Ik denk niet dat ik hier mijn fulltime
job van ga maken. Wat ik wel wil worden, weet ik echt nog niet. Maar ik zal
altijd blijven tekenen. Als hobby, en als
bijbaan”.
Yoel Breedveld @yoeltheboy n
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gebieds o n twikkeli n g

Kom 3 april naar de inloopbijeenkomst
over de wijken in Almere Poort Je bent van harte welkom!
Almere Poort groeit hard. Het westelijke deel is al grotendeels
bebouwd maar in Homeruskwartier, Cascadepark, Columbuskwartier en Europakwartier zijn of volgen nog allerlei bouwactiviteiten of -werkzaamheden. Duin en Stadstuinen, het oostelijke deel van Poort, blijven in ontwikkeling. Om je op de hoogte
te houden organiseert de gemeente Almere op dinsdagavond
3 april 2018 een inloopbijeenkomst in Sterrenschool De Ruimte.
Blijf op de hoogte van wat
er speelt in de wijken van
Almere Poort
• De komst van de PLUS-supermarkt
maar ook een tweede school aan het
Homeruspark brengen volop reuring in
Homeruskwartier. Daarnaast zijn in de
wijk nog meerdere locaties die gereserveerd zijn voor de bouw van woningen
en die nu concreet gaan worden.
• De wijken in het oostelijke deel van
Poort (Stadstuinen) en het plan Duin zijn
natuurlijk volop in ontwikkeling.

dinsdag 3 april 2018
19.00 - 21.00 uur
Sterrenschool De Ruimte
Nimfenplein 1
1363 SV Almere

• Je kunt de laatste stand van zaken zien
van het zuidelijk deel van de inrichting
van het Cascadepark. Bij het Klokhuis is
inmiddels gestart met de bouw van appartementen. Het maken van woningbouwplannen in het noordelijke deel
pakt de gemeente op nadat de procedure van het nieuwe bestemmingsplan
Poort West & Pampushout is doorlopen.

• Ook de komende jaren wordt nog druk
gewerkt aan de ontsluitingswegen van
en rondom Almere Poort. Deze werkzaamheden van zowel gemeente, provincie als Rijkswaterstaat zijn noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van
Poort in de toekomst. Ook de plannen
voor het vrijliggende fietspad van de
Achillesstraat kunnen worden bekeken.

• De strook langs de Poortdreef die deels
in Columbus- en deels in Europakwartier
ligt, wordt ‘Zicht op Duin’ genoemd. Hier
worden ook stadspaleizen gebouwd,
kleinschalige, statige appartementenblokken die per gebouw bestaan uit circa
12 tot 15 appartementen. De komende
periode zullen hier nog veel bouwactiviteiten zijn.

• Natuurlijk kun je ook terecht voor al je
vragen en opmerkingen over thema’s als
veiligheid, afval, parkeren en het beheer
en onderhoud van de openbare ruimte
in Poort.
gemeente Almere n

PoortPlatform in de maak
Meedenken of praten over de thema’s die leven in Almere Poort? Er
komt een platform voor bewoners
en ondernemers van Poort die actief
willen meedenken over ontwikkelingen in Poort. Heb je interesse?
Kom zeker even langs tijdens de
inloopbijeenkomst en meld je aan
voor het PoortPlatform! Maar dat
kan ook nu al door je naam, postcode en e-mailadres op te geven via:

poort@almere.nl
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Nog voor de zomer op de zaterdag bij de
Homerusmarkt: Buurtmarkt Almere Poort
fotografie: Meer dan Marketing

De gezellige Kermis Poort is dit jaar
van woensdag 27 juni t/m zondag 1 juli
bij de Homerusmarkt te vinden.

Zeven enthousiastelingen, onder wie drie
Poortbewoners en vier ondernemers van
de Homerusmarkt, sloegen de handen ineen en richtten de stichting ‘Buurtmarkt
Almere Poort’ op. Het idee is om een
wekelijkse markt te organiseren op het
plein bij de Homerusmarkt op zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur. Hier zal plaats
zijn voor maximaal vijftien commerciële
kramen met food en non-food. Te denken valt aan kleding, bloemen, groente
en fruit, kaas, brood, vis, loempia’s...
Deze markt zal aangevuld met kramen
die incidenteel door bewoners, organisaties en ondernemers uit Poort gehuurd
kunnen worden. Naar verwachting zal

Wat gaan we doen?
De provincie Flevoland gaat een deel van de Hogering Almere
verbreden. Bij deze verbreding leggen we een extra rijstrook
aan in beide richtingen. Bij twee kruisingen komt de Hogering verdiept te liggen, waardoor de kruisingen ongelijkvloers
worden. De werkzaamheden rond de verbreding van de
Hogering starten naar verwachting na de zomer van 2018.
In 2022 is de nieuwe Hogering klaar. De weg tussen de A6 en
de Hollandsedreef wordt verbreed. Tot aan de Contrabasweg
leggen we geluidreducerend asfalt aan. De Hogering moet
aangepakt worden om de groei van het verkeer de komende
jaren mogelijk te maken.

Planning

de Buurtmarkt Almere Poort nog voor
de zomer van start kunnen gaan. Dit is
afhankelijk van vergunning en stroomvoorziening. Je kunt op de hoogte blijven door de Facebookpagina van de
Homerusmarkt te volgen.
Ondernemers en particulieren die meer
info willen, of die zich alvast aan willen
melden voor het huren van een kraam
kunnen contact opnemen via het e-mailadres: marktalmerepoort@kpnmail.nl
redactie n
www.facebook.com/Homerusmarkt
marktalmerepoort@kpnmail.nl

Dit jaar gaat de planologische procedure van start. Bij deze
procedure heb je de mogelijkheid tot inspraak. Het bestemmingsplan komt ter inzage te liggen bij de gemeente Almere.
Houdt hiervoor onze kanalen in de gaten:

Niks missen van de aanpak van de Hogering?
• Ontvang de digitale nieuwsbrief Verbreding Hogering!
Inschrijven kan via de website: www.flevoland.nl/Hogering
• Of volg ons op twitter @flevowegen of like ons op
Facebook: @ProvincieFlevoland
• Voor specifieke vragen over de verbreding van de Hogering
kun je mailen naar: Hogering@flevoland.nl

De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd horen bij het
project Schiphol-Amsterdam-Almere van Rijkswaterstaat.
De werkzaamheden rond de verbreding van de Hogering
starten naar verwachting in de tweede helft van 2018. 		
2022 is de nieuwe weg klaar.
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actieve P o o r tbew o n e r s

Wethouder Frits Huis, Mira Ticheler, Danielle Schilp en Mark Zeldenrust

Prachtige Poortenaren 2017
Ook dit jaar werden drie Poortbewoners in het zonnetje gezet.
Dit gebeurde op 19 december, tijdens de Poort Eindejaarsborrel.
Bewoners nomineerden hen, omdat zij zich belangeloos inzetten
bij allerlei activiteiten die de buurt ten goede komen. Wethouder Frits Huis overhandigde hen de ‘awards’.
Mira Ticheler woont al zeven jaar met

haar gezin in Almere Poort. Haar achtertuin grenst aan het Cupidohof, dat een
goed voorbeeld is van samenwerking
van bewoners, de gemeente en andere
instanties met onder meer activiteiten
tijdens Burendag en NL Doet. Deze stoere en bescheiden dame begon als beeldend kunstenaar op de zolderkamer met
haar atelier en is initiatiefnemer van en
draagt bij aan talloze culturele activiteiten in Poort. Enkele voorbeelden:

‘De Diamant van Zand’, de award
voor de Prachtige Poortenaren,
die uitblinken in de wijk.
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• Met leerlingen van het Arte College
banken maken in de rozentuin.
• Ontwikkelen van een ludiek systeem
om te stemmen op fruitsoorten bij de
omvorming van de rozen- naar fruittuin.
• Kunstworkshops met kinderen tijdens
Slapen bij de Schapen in het Cascadepark.
• Ze blies de Poort van Poort van Vis
à Vis die bij de opening van het station
had gestaan nieuw leven in op een nieuwe locatie (bij het Labyrint).
• Begeleiden van een groep Arte-leerlingen bij het pimpen van Artesjok.
• Het onderhouden van contacten met
allerlei kunstenaars in de wijk als cultuurscout voor Poort.
• Eén van de initiatiefnemers van Open
Klokhuis, een groep bewoners die ervoor
heeft gezorgd dat het Klokhuis vaker gebruikt kan worden door bewoners.
• Maker van de ‘award’ voor de Prachtige Poortenaar.
Een bewoner: “Laten we zuinig zijn op
onze Mira. Als bevlogen zelfstandig ondernemer en vrijwilliger werkt ze als het
moet dag en nacht door. Hopelijk geven
al deze projecten haar positieve energie
en mogen we er nog lang van genieten”.

Danielle Schilp is een actieve bewoonster
en voorzitter van de Stichting Cascade.
Danielle is de drijvende kracht achter
de natuurlijke speeltuin in het Cascadepark en heeft heel wat uurtjes gestopt
in het overleggen met diverse partijen
en de gemeente om tot dit prachtige resultaat te komen. Op 28 mei 2017 was
de feestelijke opening. Er is onder meer
een sponsorloop georganiseerd met de
basisscholen om geld in te zamelen voor
dit project. Alle kinderen uit Poort hebben er mede dankzij haar een prachtige
speelplek bij gekregen!
Haar drie kinderen nomineerden haar:
“Wij vinden dat onze moeder het heeft
verdiend omdat zij het Natuurlijk Spelen
zo mooi heeft gemaakt en daar nu veel
kinderen komen. Wijzelf spelen daar ook
graag. Nu is ze bezig met Tiny Forest,
ook al iets moois en ze doet het allemaal
gratis, omdat zij het leuk vindt”.
Mark Zeldenrust is pastor in Almere

Poort en hij doet zijn naam eer aan,
hij zit bijna nooit stil. Samen met zijn
vrouw Marianne en nog twee families
runt hij het Poorthuis aan het Merlijnplantsoen. Een prachtige plek met liefde
voor iedereen die dat extra nodig heeft.
In het Poorthuis wordt tijdelijk onderdak
geboden aan drie jongeren die even geen
thuis hebben. Dit gebeurt 100% op vrijwillige basis en met bijdragen van particulieren. Gezinnen die rond het Poorthuis wonen, helpen de jongeren de draad
weer op te pakken. Afgelopen zomer begon Mark een crowdfundingsactie voor
een vierde plek en dit is gelukt! In het
Poorthuis worden allerlei activiteiten georganiseerd voor en door de buurt. Maar
ook bij het kerstfeest met de levende
kerststal is Mark een belangrijke organisator, samen met onder meer de andere
Prachtige Poortenaren (2015) Pieter en
Klazien ter Veen. Dit jaar genoten niet
alleen honderden basisschoolkinderen
en bewoners van de taferelen en het samen zijn, maar ook de Poort Eindejaarsborrel werd op deze locatie gehouden. En
last but not least: Mark was al vrijwillige
PoortNieuwsbezorger in zijn wijk, toen
het Poorthuis nog in aanbouw was.
Een bewoner: “Mark regelt vanuit de
Schaapspoort elke zondagmiddag een
gastvrije bijeenkomst waarbij alle Poortenaren terecht kunnen om hun hart op
te halen en bemoedigd te worden. Hij is
echt een prachtmens!”
redactie n

bew o n e r si n itiatieve n
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geb o r e n

Geboren in Almere Poort
gefeliciteerd!
Ook geboren in Poort? maart t/m september 2018 -- stuur foto, voornaam en geboortedatum naar:
geboren@almerepoortnieuws.nl -- onder de inzenders wordt een fotoshoot bij Fotostudio 87 verloot!

3 september 2017
Feline Hanna

30 september 2017
Rihanna Rosella

16 oktober 2017
Martijn Nicolai

17 oktober 2017
Ilaysha

30 oktober 2017
Toon

11 november 2017
Lina

21 november 2017
Fie Edua

15 december 2017
Scarlet Croese

2 januari 2018
Nikki Veralyn

2 januari 2018
Amy

5 januari 2018
Fenna

15 januari 2018
Elyne Xanne

15 januari 2018
Evaline Violette

25 januari 2018
Tariq en Jihane

1 februari 2018
Sofia

25 februari 2018
Shiloh

26 februari 2018
Milou Rosalie

6 maart 2018
Liv
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De winnaar
van de vorige
uitgave is:
Mischa Yuna

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

actieve p o o r tbew o n e r

Afgelopen najaar ontving de twaalfjarige Poortenaar Emma
Arman de Almeerse Kei voor haar inzet voor KWF Kankerbestrijding. De prijs werd uitgereikt door burgemeester Franc
Weerwind. Bovendien kreeg Emma de Publieksprijs, die dit jaar
voor het eerst werd uitgereikt.

Twaalfjarige Emma zet zich in
voor ‘een rookvrije generatie’
Heel vies
Emma ziet wel rokende kinderen. Ze zit
inmiddels in de brugklas, maar ook op
basisschool rookten kinderen soms al.
“Kinderen kijken helaas niet altijd naar
het goede voorbeeld”, merkt Emma.
“Vooral jongens willen stoer gevonden
worden en erbij horen en denken dat het
dan nodig is om mee te doen met zoiets
als roken en dat is natuurlijk niet zo”.
Emma is ervan overtuigd dat ze nooit
gaat roken. “Ik vind het heel vies. Ik wil
nu niet roken en later ook niet. En roken heb je echt niet nodig. Het is nergens
goed voor. Daarom geloof ik ook dat een
rookvrije generatie mogelijk is. Veel kinderen vinden het vies en is nog duur ook”.
Rookvrije sportvelden
Op het voetbalveld ziet Emma veel verbetering. “Vroeger zag je veel ouders
langs de kant van het veld staan die
aan het roken waren terwijl ze naar hun

voetballende kinderen keken. Dat is toch
gek? Ik voetbal zelf bij Waterwijk en
daar heb je rookvrije sportvelden. Dat
vind ik logisch”.
Apetrots
De moeder van Emma, Melanie, is apetrots op haar dochter. “Ze heeft helemaal
uit zichzelf dit maatschappelijke issue
omarmd. Ik bewonder Emma’s motivatie
om bij te dragen aan de rookvrije generatie. En ja, natuurlijk, is het voor ons als
rokende ouders ook heel confronterend.
Dat doet ze heel goed en stimuleert ons
zeker om te gaan stoppen met roken”.
Emma blijft ook in de toekomst nauw
betrokken bij KWF Kankerbestrijding.
“Of ik weer word uitgenodigd om mee te
doen aan campagnes, weet ik nog niet”,
zegt Emma. “Maar ik blijf in ieder geval
collecteren én heel veel mensen vertellen
hoe slecht roken voor je is!”
redactie n

Campagne
Emma zette zich in voor KWF Kankerbestrijding door collecte te lopen en mee te
doen aan de promotie van de campagne
‘een rookvrije generatie’. Hiervoor heeft
zij in campagnefilmpjes gespeeld, en
stond zij op posters door heel Nederland.
Waarom gaat ‘een rookvrije generatie’
Emma zo aan het hart? “Ik ben altijd al
tegen roken geweest”, vertelt Emma. “Ik
heb astma en als ik in aanraking kom
met sigarettenrook, krijg ik daar meer
last van”. Emma’s ouders roken allebei.
Toch is Emma er van overtuigd dat een
rookvrije generatie mogelijk is. “Mijn
ouders vinden het allebei niet leuk dat
ze roken. Mijn moeder heeft wel geprobeerd om te stoppen, maar dat is helaas
niet gelukt”.
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welzij n

Het Wijkteam Poort
inloopspreekuren
dinsdag 11.30-12.30 uur in
gezondheidscentrum Vizier,
Duitslandstraat 1, Almere Poort
donderdag 11.30-12.30 uur in
buurtcentrum ‘De Ruimte’,
Nimfenplein 1, Almere Poort
Samen Doen
eerste hulp bij administratie
donderdag 11.30-12.30 uur in
buurtcentrum ‘De Ruimte’,
Nimfenplein 1, Almere Poort

NIEUW! Wijkagent
inloopspreekuur
donderdag 11.00-12.30 uur in
buurtcentrum ‘De Ruimte’,
Nimfenplein 1, Almere Poort

Het wijkteam wijst je de weg
Heb je vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, opvoeden
en opgroeien, (vrijwilligers)werk of activiteiten? Stel ze aan het
wijkteam. Dit team bestaat uit professionals die samen met jou
kijken naar de mogelijkheden.
Vaak kun je zelf met hulp van buren,
vrienden of vrijwilligers veel oplossen.
En als er aanvullende, professionele ondersteuning nodig is, dan kijkt de wijkwerker samen met jou wat passend is.
Het wijkteam werkt in de wijk. Je komt
de wijkwerkers tegen op straat, bij de
wijkactiviteiten en bij de inloopspreekuren. Wijkteam Poort kent drie nieuwe
medewerkers die zich graag aan je voorstellen.
“Mijn naam is Sanne Monster.
Ik ben 31 jaar en moeder van
twee jongens, van één en drie
jaar. Sinds januari 2018 werk
ik in het wijkteam in Almere
Poort, daarvoor werkte ik in Almere Haven. Voordat ik bij het wijkteam
ging werken, heb ik negen jaar bij een
woonvorm voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel gewerkt. Ik heb zin
om aan de slag te gaan in Almere Poort!”
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“Ik ben Irma Kooiman en
ben participatie-adviseur in
het wijkteam. Leuk aan mijn
werk is het ontdekken hoe een
buurtbewoner met zijn of haar
verhaal het beste geholpen kan worden
of hoe hij of zij de wijk kan helpen. Zo
bouwen we gezamenlijk aan een buurt
waarin bewoners prettig samenleven, elkaar kennen en elkaar kunnen opvangen
wanneer het nodig is”.
“Ik ben Kimberley Mulder,
sinds kort werkzaam als
wijkwerker in Almere Poort.
Fijn aan het werken in de
wijk is het beter leren kennen
van bewoners en samen kijken hoe je tot
een idee of oplossing komt. Het mooiste
vind ik het, wanneer een bewoner zelf
de draad weer oppakt en je elkaar later
weer tegenkomt en positieve verhalen uit
kunt wisselen. We zien je graag tijdens
het inloopspreekuur”.
n

Iedere Poortbewoner kan vragen
stellen aan de wijkagent. Van 11.00
tot 11.30 uur sluit de wijkteam-medewerker aan die je kan informeren over
vrijwilligerswerk en activiteiten.
Locatie: ontmoetingsruimte BG.

Kom naar het circus
én word een ster!
Op zaterdag 5 mei krijg je de
kans om circusartiest te worden.
Word je goochelaar, Chinese linten
danser, jongleur, balanceur (koorden/of bal lopen), acrobaat, clown,
paardentemmer (stokpaardje), cheerleader/limbodanser of ’n wild dier?
Je oefent vanaf 10 uur in BC ‘De
Ruimte’ onder begeleiding. Je mag
ook zelf een groep vormen, thuis
oefenen en voor de jury optreden.
Eén groep gaat door naar de eerste
circusvoorstelling op 6 mei.
Leeftijd deelnemers: 4 tot 13 jaar
Kosten deelname: 9 5 incl. entree
Opgeven deelnemers én vrijwilligers
(tot 20 april): circuspoort@gmail.com

zondag 6 mei: 3 circusvoorstellingen
Meer info: FB Wijkteam Almere Poort
Organisatie: MtP, De Schoor,
Wijkteam en Werkgroep Circus

z o r gscala

Apotheek Vizier: de apotheek
voor de bewoners van Almere
Poort en Duin
Apotheek Vizier aan de Duitslandstraat is de 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. Ze zijn geopend op
alle werkdagen van 8 tot 17 uur.

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.
Goede service staat voorop
De robotapotheek biedt gemak bij het afhalen, maar stelt ons ook in staat om langer met je aan de balie in gesprek te zijn
voor een persoonlijk advies. De medicatie
wordt door de robot gepakt en geëtiketteerd, terwijl wij met je meedenken. Om
je nog meer gemak te bieden en op tijd
de juiste medicijnen in huis te hebben,
kunnen wij ervoor zorgen dat deze automatisch door ons worden klaargezet, de
zogeheten herhaalservice. Verder kun je
bij de apotheker altijd een afspraak maken voor een medicatiebeoordeling. Dan
kijken je arts en apotheker of er aanpassingen nodig zijn in je medicijngebruik
en bespreken we dit advies met jou. Als
je het ermee eens bent, worden veranderingen doorgevoerd, zodat je medicijngebruik makkelijker of beter voor je wordt.

Een beetje van ons
Zeven 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
robotapotheek in Poort, maar wij misten
het persoonlijke contact met de assistenten. Gelukkig kwam er toen de nu 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”.
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!
Wij zijn 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. J. van Hees, doktersassistente
Mw. L. Koenders, doktersassistente
Mw. M. Smeenk, doktersassistente
Mw. C. van der Meyden, POH GGZ jeugd
Mw. R. Ben Mesaoud, POH GGZ
Mw. A. Schade, POH GGZ
Mw. E. Stricker, POH somatiek
Fysiotherapie 545 41 11
Mw. R. Bouhuis
Mw. M. de Ruyter
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. F. Abdessadki, jeugd VP
Mw. S. Verduyn, jeugd VP
Mw. M. Oomkens, jeugdarts
Mw. M. van Bleijswijk, opvoedadviseur
Wijkteam / maatschappelijk werk
via 14036
Kimberley Mulder, Jorien Stevens
Apotheek 545 44 10
Mw. I. Matai, apotheker
Overige diensten
•	Kinderergotherapie Almere
www.kinderergotherapiealmere.nl
036-536 98 81
• Tandzorg Op Maat Almere Poort
www.tandzorgopmaat.nl 			
036-539 78 80
• Psychologenpraktijk Almere Poort		
06-510 121 20
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BeeKidzzZ... Speelparadijs

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

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

Gastouderopvang
De Kleine Droomwereld

kdv en bso
onderwijs
basisscholen
Cascade
montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-536 99 91
www.montessorischoolcascade.nl
directie@montessorischoolcascade.nl

De Columbusschool
openbare basisschool
• locatie Marco Polo
Marco Poloroute 56, 1363 LA
036-767 01 50
• locatie Nederlandhof
Nederlandhof 3, 1363 DC
036-767 01 50
06-426 504 65
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

IKC De Duinvlinder
vernieuwend kindcentrum
basisonderwijs, kinderopvang en bso
tijdelijk adres:
Monacostraat 50, 1363 CG
036-767 60 06
www.deduinvlinder.nl
info@deduinvlinder.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

Basisschool Odyssee
betekenisvol leren: leren in het echt
tijdelijk adres:
Pygmalionstraat 1, 1363 SC
06-430 105 69, odyssee.asg.nl
directie@odyssee.asg.nl
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IKC Sterrenschool 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
Aeres VMBO Almere
groen: vmbo bl kl gl hgl
Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
www.aeresvmbo-almere.nl

• kdv: Cyclopenstraat 14, 1363 TD
• bso: Abel Tasmanstraat 97, 1363 KB
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

Romulusstraat 4, 1363 ZC
06-252 598 37
www.kleinedroomwereld.nl
patricia_bakker@live.nl

GO! Kinderopvang 		
Gastouderopvang
0320-294 900
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.nl

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

Taly’s Kindercentrum

eigenzinnig, creatief en uitdagend!
vwo, havo, vmbo-tl en -kbl
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
036-767 07 00
www.artecollege.nl
info@artecollege.nl

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

• kdv en bso
Zwitserlandstraat 6, 1363 BE
• bso en psz Kiki Keet
    Nederlandhof 5, 1363 DC
036-848 68 26
www.kikinous.nl, info@kikinous.nl

Kinderpaleis Poort
Minervasingel 5, 1363 ZJ
036-720 09 70
www.kinderpaleispoort.nl

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

mbo

Neptunussingel 79, 1363 VV
036-525 03 50
www.talyskindercentrumbv.nl

peuterspeelzaal
Kiki Keet
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-848 68 26
www.kikinous.nl
info@kikinous.nl

Partou
Partou
kdv, bso en psz De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
088-235 75 00, www.partou.nl

gastouderopvang

Poort, school voor 		
havo en mavo

Frangipani Opvang

• Peuterspeelzaal Nederlandhof
Nederlandhof 3, 1363 DC
• Peuterspeelzaal Marco Poloroute
Marco Poloroute 56, 1363 LA
• Peuterspeelzaal De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
088-235 75 00
www.partou.nl

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

nieuw

KinderCentrumAlmere

Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
www.aeresmbo-almere.nl

MBO College Poort

Child Care Kinderopvang

Kiki Nous

Arte College

Aeres MBO Almere

Gastouder Het Poortje

nieuw

Jasper Warnerstraat 20, 1362 LD
036-549 59 00
www.rocvanflevoland.nl
informatiecentrum@rocvf.nl

• bso handvaardigheid & techniek
• kdv De Boerderij
• bso wetenschap & technologie
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
• bso vrijzwemmen
• kdv / bso De Duinvlinder
• zwemles-begeleiding zwembad Poort
Monacostraat 50, 1363 CG
• sport-bso (6-13 jr)
• kdv / bso De Zeeraket
• kleutersport-bso (4-5 jr)
Monacostraat 50, 1363 CG
• theater-bso (6-13 jr)
• bso De Hooiberg
• zaalvoetbal-bso (5-13 jr)
nieuw
Odysseestraat 51, 1363 WR
• bso koken & bakken (5-13 jr)
www.kindercentrumalmere.nl | 036-303 50 00
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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

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

Veel Beter Fysiotherapie

NutriCentrum

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

GC Vizier, Duitslandstraat 1, 1363 BG
088-500 2070
www.nutricentrum.nl

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

HartKliniek Flevoland Almere
nieuw adres:
Randstad 21-77, 1314 BJ Almere
088-500 20 00
www.hartkliniek.com

polikliniek
Flevoziekenhuis Almere Poort
polikliniek: dermatologie
en gynaecologie
Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
036-868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl/almerepoort

Orthodontistenpraktijk 		
OrthoMere
Trojestraat 60B, 1363 VL
036-303 30 30
www.orthomere.nl
info@orthomere.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

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

thuiszorg

Oefentherapie Almere Poort

Connected2Care

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

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

nieuw
Herasingel 13, 1363 TH
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

O V ERI G E Z OR G
fysiotherapeuten

diëtisten
Art Fysio
• Odinstraat 7, 1363 WL
• Trojestraat 60A, 1363 VL
036-536 90 67
www.artfysio.nl, info@artfysio.nl

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

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

gewichtsconsulent
Odinstraat 58, 1363 WL
06-405 282 00
www.connieverstappen.nl
gcconnie@outlook.com

nieuw

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

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

Massage Almere Poort

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

Gewichtsconsulent Angelique
nieuw

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

Connie Verstappen

Diëtistenpraktijk Simpl.Food

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

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

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

Shiatsu Praktijk Poort

Fysiotherapie Medi-Mere

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

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

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

TCAP

Tandheelkundig Centrum
Poseidon

Europalaan 844 (Bijzonder Jij)
036-536 93 96
www.logopediecentrum.nl

RondOm Podotherapeuten

Dierenziekenhuis Almere

nieuw

Logopediecentrum

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

Logopedie Flevoland		

tandartsen

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

logopedie

Derma Quality

Kinderergotherapie Almere

dierenartsen

Dentics

erige
overige paramedici

specialisten

(gevestigd in Poortkliniek)

Huisartsenpraktijk Medi-Mere

nieuw

Tandartspraktijk Tandmere

Damarapad 10, 1363 XS
06-506 432 11
www.gewichtsconsulentangelique.nl
info@gewichtsconsulentangelique.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
Huisartsenpraktijk Homerus
Trojestraat 60, 1363 VL
036-760 20 50
www.hoofdpersoon.nl
info@hoofdpersoon.nl
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Jungiaans Atelier
Jungiaans analytische therapie
en boetseerlessen
Poseidonsingel 47 (Ithaka), 1363 TR
06-131 857 16
www.analytischetherapie.nl
miekeschram@xs4all.nl

nieuw

Verloskundigen in Poort,
team Geel
• Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
• Huisartsenpraktijk Homerus
Trojestraat 60, 1363 VL
036-545 44 40
www.verloskundealmere.nl

Mentaal Beter

kraamverzorging

GZ psychologen & psychotherapeuten
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
088-010 44 80

Karin Kraamt

Psychologenpraktijk
Almere Poort

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

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

Jeugdgezondheidszorg

Psychomotorische Therapie
Almere

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

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

coaches
Jade Babycoaching

nieuw

James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

consultatiebureau

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

Nathalie Jansen

Triade Polenstraat

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

Shiatsu Praktijk Poort

Stichting WoonMere

Herasingel 13, 1363 TH
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

nieuw

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

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

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

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

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

CORE Bodyworks Massage
Nederlandstraat 87, 1363 DB
06-524 513 67
www.core-bodyworks.nl
info@core-bodyworks.nl

James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

verloskundigen
Massage Almere Poort
De Eerste Stap Verloskundigen
Poseidonsingel 41, 1363 TR
036-540 02 66
www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundige-almere.nl

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

Rietveld Makelaardij o.g.

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

Hadesstraat 14, 1363 TK
www.rietveld.biz
info@rietveld.biz

Schouten Makelaars Almere
Europalaan 848, 1363 BM
036-303 02 49, 06-528 899 62
info@schoutenmakelaarsalmere.nl
www.schoutenmakelaarsalmere.nl

bouwen
Bouwkundig Advies Buro

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

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

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

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

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

Roald Amundsenstraat 29,1363 KH
036-848 47 90

InteraktContour Het Kwartier
Jade Babymassage

ERA Van De Steege

Bowen Almere

WONEN
Body-Life massages Almere

makelaar

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

massage en healing

JunieQ

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

Massagetherapie Almere

Woonzorgcentrum Vizier

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

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

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

nieuw

voorzieningen in almere poort

verbouwen
Picobello kitwerken

Ahmadiyya Gemeenschap

Ganeshastraat 19, 1363 XA
www.picobellokit.nl

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

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

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

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

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

Wilmar Maatwerk
Argonweg 59, 1362 AC (op afspraak)
06-520 048 82
www.wilmarmaatwerk.nl
wilmarmaatwerk@gmail.com

auto
Autobedrijf Van der Vlugt
nieuw

religieus

Josephine Bakerstraat 79, 1311 GC
(tegenover Pampushout / Manege)
036-523 97 34
www.autobedrijfvandervlugt.nl

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

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

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

She Ross Hair & Beautysalon

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

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

La Belle

Venus

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

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

Brain Wash

Viable Hair & Skin

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

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

De Schaapspoort

ChiFame Bio Skin and Haircare

wijkpastor Mark Zeldenrust
bijeenkomsten zondag 16:00 uur
in basisschool De Kleine Wereld,
Nederlandhof 5, 1363 DC
www.deschaapspoortalmere.nl
mark@dewegwijzer-almere.nl

beautysalon en kapperszaak
nieuw
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-524 63 52 / 06-857 213 39
www.chifame.nl, info@chifame.nl

De Schone 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

The Journey
woensdag gebedsavonden, zondag
diensten in Flevomuziekschool
06-411 747 53
www.thejourney.now

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

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

Kapsalon Betty Boop

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

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

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

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

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

manicure en pedicure
La Dame Nails
nagelsalon en manicure
(alleen op afspraak)
Gigantenstraat 6, 1363 TB
06-208 137 36
www.ladamenails.nl
jeannette@ladamenails.nl

nieuw

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

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

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

Tracy Nails Studio

nieuw

Hadesstraat 6, 1363 TK
06-440 336 48 / 036-844 51 73
www.facebook.com/tracynailstudio

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

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

schoonheidssalon
Beauty | 81

mobiele kapster aan huis
06-461 113 04

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

Medely’s Haarmode

Beauty Trend Skin Solution

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

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

Kapsalon La Sherise

verzorging
kapsalon
AR Haar- & Nagelzorg
Argonweg 27, 1362 AA
06-212 107 35, ans@tmsschrijver.nl
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Schoonheidssalon Belle
Marsstraat 84, 1363 VS
06-537 724 34
www.bellesalon.nl, info@bellesalon.nl
Facebook.com/salonbellealmere

nieuw

ChiFame Bio Skin and Haircare
beautysalon en kapperszaak
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-524 63 52 / 06-857 213 39
www.chifame.nl, info@chifame.nl

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

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

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

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

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

nieuw

Zen Company
beauty behandelingen (anti-aging)
Sufaxstraat 5, 1363 RH
06-526 257 33, info@zencompany.nl
www.zencompany.nl

sport
5000stappen.nl

nieuw

elke maandag om 9:15 bc Amerika
06-549 556 45
www.5000stappen.nl
info@5000stappen.nl

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

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

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

Basketbalver. Almere Pioneers
Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
www.almerepioneers.nl
info@almerepioneers.nl
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Karatever. Kyokushin Almere
lessen in sportzaal bc Amerika
06-418 972 66
www.kyokushin-almere.weebly.com

Krav Maga Training Center
Tactical-Defense

lessen in bc De Ruimte
06-212 361 77, FB: salsaqui

danslessen in bc Amerika
www.dansstudioroxanne.nl
info@dansstudioroxanne.nl

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

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

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

Schermsport Schermlessen
elke woensdagmiddag
in buurtcentrum Amerika
www.fencingclubalmere.nl

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

Marina Muiderzand

kickbokslessen in bc Amerika
06-136 671 71 / 06-374 382 17
www.thefightersfirm.nl
info@thefightersfirm.nl

Trust-Fit

(loop)coach, trainingen op Almeerderstrand: ouder-kind en volw.
06-461 604 65, annie@hart-lopen.nl
www.hart-lopen.nl

nieuw

Salsaqui

The Fighter’s Firm

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

Odinstraat 1, 1363 WL
036-303 30 87
www.babydancestudio.nl

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

Beach Playground
Strandbad DUIN

Flex-fit

Baby Dance Studio

Maziar Taekwondo

Safety First Krav Maga

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

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

Dansstudio Roxanne

• 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

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

Amy’s Dans Studio

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

Arno Splinter Sport

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

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

Aikidojo Poort

Buurtsportcoach Poort

zonnestudio

dansen

hart for her Almere

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

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

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

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

Sail Today
Zen Company

nieuw

diverse yogalessen
• Europalaan 925, 1363 BM
• J. Bakerstraat 40, 1311 GA
06-526 257 33, info@zencompany.nl
www.zencompany.nl

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

voorzieningen in almere poort

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

Taxsupport

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

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

Buurtcentrum De Ruimte

Cultuurscout Poort

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

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

A & N Fashion kledingreparatie
Europalaan 907, 1363 BM

Poort’s Kledingreparatie

bewindvoering

kunst en cultuur
SvS bewindvoering

bibliotheek

textiel

Star for a Moment

nieuw

bewindvoering, mentorschap,
curatele – vrijblijvende kennismaking op gewenste locatie mogelijk
06-290 294 96
www.svsbewindvoering.nl
info@svsbewindvoering.nl

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

media
communicatie & teksten

Vaneveld Bewindvoering
de nieuwe bibliotheek

MK Music – Mark Kirkenier

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

(huiskamer)pianoconcerten,
begeleiden, componeren
Zeussingel 41, 1363 TM
www.mkmusic.nl, 06 - 453 825 43

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

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

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

De Speelwildernis
interactieve theatervoorstellingen
voor kinderen in de Pampushout
06-245 819 98
nieuw
www.speelwildernis.nl
speelwildernis@gmail.com

Huis & Hypotheek

Theatergezelschap Vis à Vis

Hyppe

Muiderzandplaats 1, 1361 AK
036-536 99 33
www.visavis.nl, info@visavis.nl

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

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

diensten
mediation

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

Scouting Novo Mundo
opkomsten in buurtcentrum Amerika
www.scoutingnovomundo.nl
info@scoutingnovomundo.nl

feest
Party Coach Altia
Homerusmarkt, Alseïdenstraat 20
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl

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

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

belastingen
DEP-Almere
administratie, vertalingen, belasting
Nederlands, Engels en Pools
036-529 72 26, 06-361 668 47
www.dep-almere.com

Richard Stuivenberg Producties
boekhouding en belastingen
06-419 329 56
www.richardstuivenberg.nl

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

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

computer service
Computerdoc
Argonweg 75, 1362 AD
036-711 10 11
www.computerdoc.nl

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

Computer Service Thuis
Venusstraat 19, 1363 VN
036-744 02 23 / 06-557 085 95
www.computerservicethuis.nl

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

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

remedial teaching
Joyce Snijders

Marina Nieuwenhuijs 		
Photography

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

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

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

Meer dan Marketing
nieuw
fotografie en marketing
Amaterasuhof 3, 1363 RT
06-107 154 15
FB: meerdanmarketing
Info@meerdanmarketing.com
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Artesjok Food & Drinks
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
036-737 03 55, info@artesjok.nl
FB: Artesjok. Food & Drinks

HarborHouse

Ottoman Taste

Steel Creek Beach Grill

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

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

Strandbad Duin
www.facebook.com/steelcreek33

Hikari
nieuw

Wereldrestaurant Atlantis
Pim Mulierstraat 101, 1362 LC
036-534 49 00
www.atlantisalmere.nl

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

Cafetaria De Heerlijkheid

IJspressi

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

Cafetaria Juma

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

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

Jawa City

Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
036-841 61 94, www.chiangmai2go.nl

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

Grandfetaria

New York Pizza

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

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

Chiang Mai 2Go Thai Food

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

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

Poort’s Eethuis

Taj Mahal

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

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

Sail-Today – Beachclub

Take a Break Espressobar

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

Beneluxlaan 614, 1363 BJ
06-303 949 05
FB: Take a Break Espressobar
info@takeabreakalmere.nl

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

Warung Mere

Soul Food City

Yamas Delivery

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

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

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

ALLE TUINTRENDS OP ÉÉN PLEK

Almere

De buitencollectie van Intratuin Almere is binnen!
De nieuwste tuinmeubelen en buitenpotten hebben we voor
je klaargezet. Inspiratie opdoen? Kom naar Intratuin.

ELKE
ZONDAG

OPEN

Intratuin Almere Euphoniumweg 5, 036-5387020. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
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voorzieningen in almere poort

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

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

Livas-Fashion

Leuk van Lieke

Poortgames

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

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

voor al je boardgames
Europalaan 939, 1363 BM
036-744 07 96, info@poortgames.nl
www.poortgames.nl

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

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

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

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

The Red Thread
atelier & showroom
‘achterhuis’ Zeussingel 11, 1363 TM
06-486 080 28
FB: lisalotte / my favourite jeans
evevelthuijzen@icloud.com

UnieK mode
Europalaan 919, 1363 BM
036-844 33 16 / 06-237 790 64
webshop.uniek-mode.nl
info@uniek-mode.nl

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

mode

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

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

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

Faith ’97 Amsterdam

Gamma Almere Poort

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

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

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

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

JJ Dancewear
06-235 787 53 & 06-177 286 29
www.jjdancewear.nl
Facebook: jjdancewear
info@jjdancewear.nl

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

IJmeerdijk 10, 1361 AA
036-536 94 40
www.georgekniest.nl
klantenservice@georgekniest.nl

h o m e r u s ma r kt
adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Bijou Louis
sieraden, sjaals en haarmode,
horloge-service – open wo t/m za
06-543 771 15
Facebook: Bijou Louis Jansen

Bos Vishandel
iedere dinsdag 10-18 uur op het
plein voor de Homerusmarkt
06-533 084 71
Facebook: Bos Vishandel

Homerus Roti W.P.

nieuw

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

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

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

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

Notenbar Almere
speciaalzaak voor verse noten,
chocolade, zuidvruchten en meer
06-499 705 29
FB: Notenbar Almere

Party Coach Altia

Jenny’s Tabaks & Gemakswinkel

decoratie, trouw- en verjaardagsfeest, babyshower, heliumballonnen
en schepsnoep
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl
partycoachaltia@hotmail.com

06-241 820 52
vivantjennys@hotmail.com

Remilio Barber
06-185 926 25

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

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

Tele-Fix Solutions
La Modello Boutique
verhuur en verkoop van damesen meisjes-galakleding
Facebook: La Modeloboutique

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

Winny & Welzijn

Jeniffersbloemen
nieuw

Wisse Sport & Lifestyle

SuitDefine

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

nieuw

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

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

Zosar
döner kebap, patat, etc.
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ZorgSCALA

Dagboek van een POH GGZ
Enigszins moe stap ik in mijn
auto om naar huis te rijden. Ondertussen neem ik de dag even
door. Vanmorgen ben ik om acht
uur begonnen op Sterrenschool
De Ruimte. In januari zijn wij
als Medi-Mere in samenwerking
met Stichting Prisma een inloopspreekuur gestart waarbij ouders/opvoeders en leerkrachten terecht kunnen met hun vragen omtrent de
opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ik ben iedere woensdagochtend tussen 8.30 en 10.30 uur aanwezig op school om op een laagdrempelige manier mee
te denken, voorlichting te geven of advies te geven.

Beneluxlaan 573-579
1363 BJ Almere Poort
Huisartsenpraktijk Medi-Mere

Apotheek Medi-Mere

Ik moet denken aan vanmiddag, toen een meisje van
zes mij ineens aansprak uit het niets. “Mevrouw ik
heb het wel gezien hoor, dat u een gek been heeft, hoe
zit dat?” De oplettende kijker kan zien dat ik op een
onderbeenprothese loop. Tijdens het geven van mijn
antwoord werd ik onderbroken voor een veel belangrijkere vraag. “Kunt u wel voetballen? En rennen? En
fietsen? Ja, ah nou dat is mooi, dan is er eigenlijk niets
aan de hand. En zo bekijk ik het ook. Dat is één van de
dingen die ik mooi vind aan het werken met kinderen.
Ze zijn recht voor hun raap, laten zich leiden door
hun nieuwsgierigheid en ze durven te vragen.

Prikpost voor Almere Poort
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036 - 522 99 91

Bert Kockelbergh, apotheker

Tandarts Tandmere

Sanne Timmerman, praktijkondersteuner GGZ jeugd n

036 - 532 99 88

Sharda Das, huisarts MM Poort
Bart Elsen, huisarts MM Poort
Nada Affara, huisarts MM Duin
Ineke Bergstein, praktijkondersteuner
Annabelle Wit, POH - GGZ jeugd
Sanne Timmerman, POH - GGZ jeugd
Moniek van Staveren, doktersassistente
Yvette Gunning, doktersassistente

Daarna stap ik snel in de auto richting de Poortkliniek,
waar de eerste patiënt op mij zit te wachten. Op mijn
spreekuur zijn zowel volwassenen als kinderen en hun
ouders/opvoeders welkom. De afwisseling in hulpvragen maakt het erg uitdagend om als praktijkondersteuner GGZ te werken. Op basis van de hulpvraag
ga ik samen met de patiënt oplossingsgericht aan de
slag. Er kan bij mij in een veilige omgeving gesproken
worden over allerlei problemen, niets is te gek.

Terwijl ik de file op de A6 inrijd, kan ik het niet helpen
dat ik nog een tijdje verder terug denk. Wat was ik
vorig jaar aan het doen in deze periode? Mijn leven
zag er compleet anders uit. Voordat ik aan het werk
was bij Medi-Mere, was ik professioneel atleet. Ik zat
rond deze tijd op trainingsstage in Japan. We waren in
voorbereiding op het Europees kampioenschap, waar
we met het Nederlandse rolstoelbasketbalteam goud
wonnen. Mijn sportcarrière raakte op zijn einde en ik
was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond ik
bij Medi-Mere. Ik flits weer terug naar het heden waar
de file inmiddels weer begint te rijden. Wat kan er veel
gebeuren in een jaar tijd! Ik ga de komende maanden
enthousiast aan de slag om Almere Poort beter te leren kennen. Wie weet tot snel in de praktijk!

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

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

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

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

Mentaal Beter

088 - 010 44 80

GZ psychologen en psychotherapeuten

RondOm Podotherapeuten

088 - 11 80 500

www.podotherapierondom.nl

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!

fotografie: Fred Rotgans

*	Aanmeldingsformulier

voor
standhouders is te vinden
op www.poortsociaal.nl

Europalaan
Programma
10:30 - 12:30 uur [Inloop vanaf 10:00]
PoortBrunch met 500 Poortenaren
[aanmelden: zie onder]
10:30 Opening door Burgemeester
Franc Weerwind

12:00 - 17:00 uur Informatiemarkt
Braderie* | Kidsground met sport en spel
Gevarieerd podiumprogramma
17:00 - 21:00 uur Foodcourt
Muziekoptredens
www.poortsociaal.nl

poortenaren meld je aan voor de gratis
Ga eens in
gesprek met je
buurtgenoten en
geef je op voor
de gratis Poort
Brunch !

Poort
Brunch
zaterdag 16 juni 10 uur
europalaan
Er is plaats voor 500 Poortenaren
Aanmelden verplicht via
poort @almere.nl

Gemeente Almere ° ondernemers uit Poort ° leerlingen MBO College Poort

