kijk gauw
voorin voor
12 leuke
coupons!

21

6 I kunst en cultuur

17 I z o r g s c a l a

26 I v r i j e t i j d

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

Plan ‘park voor je zintuigen’
verdient Growing Green Speld

In de zon op een terrasje...
in gesprek met je tandarts

Vier op 22 september 2018
Nationale Burendag met ons!

Bakkie Buurt Bus

7 I kunst en cultuur

18 I v r i j e t i j d

27 I w e l z i j n

Kunstenaar Kees de Kloet
hoopt op realisatie ontmoetingsplek in Homeruspark

United Dance Almere
breidt uit!

Eenoudergezin in Poort?
Doe mee met Meet the Parents!

Doe mee met Taal
ook in Almere Poort
“Ik vermom mijn geheim”

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

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

42 I w e l z i j n

Buitenspelen maakt kinderen
sterker en socialer

Ontwikkelingen in Almere Poort

Het wijkteam wijst je de weg

31 I v r i j e t i j d

43 I z o r g s c a l a

Dertigste keer grootste
schoolschaaktoernooi van
Nederland voor basisscholieren

In goede handen bij de
verloskundigen van Zorggroep
Almere –- veilig en vertrouwd

32 I G r o e n

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

Spannend kindertheater
in de Pampushout

Almere Poort Schoon

41 I w e l z i j n

8 I kunst en cultuur

Rockband Dangerouzz van
tweedejaars Arte-leerlingen
wint Battle of the Schoolbands

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

Montenegro
9 I kunst en cultuur

Almeerse Kaylee Jane uit
examenklas Arte College wint
tweede plaats The Voice Kids

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

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

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

Een onvergetelijke zomer
op het Almeerderstrand

ChiFame: natuurlijke
beauty care in oase van rust

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

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

Expeditie Robinson op het
strand van Almere Poort

Stralend de deur uit bij
La Belle Hairstyling & Visagie

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

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

Tips van de tandarts voor
een zomerstralend gebit

Sloeproeien Almere zoekt
dames voor wedstrijdteam

Nieuws uit het Cascadepark

Espressobar Take a Break
na het eerste jaar draaien

46 I s h o p p e n

Kermis bij de Homerusmarkt
in Almere Poort woensdag 27 juni
tot en met zondag 1 juli

La Dame Nails –- Ibiza time!

36 I b o u w e n

47 I c o l u m n

Dagboek van een huisarts

24 I H ORECA

Nieuwe inzichten in Almere:
klein bouwen brengt de
woningmarkt in beweging

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

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

Hebatstraat

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

Nieuw in Almere Poort

GUUS MEEUWIS
BLØF ANOUK
CHEF’SPECIAL
NIELSON
TYPHOON
LIL KLEINE
COEN & SANDER
LUCAS & STEVE
EN VELE ANDEREN

STRANDFESTIVALZAND.NL

KAARTEN VANAF € 34,50
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Na een koude Pasen
ineens de zomer in!

Sander en Sterre een jaar na
espressobar Heilig Boontje

Tien zonnige terrasjes
in Almere Poort

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

45 I b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n
34 I o n d e r n e m e n

Uitgave I Studio Breedveld

www.almerepoortnieuws.nl
info@almerepoortnieuws.nl
instagram: @poortnieuws

6 weeks
Kickstart
programma

nu 2
5
Kor %
ting

pistolet
gerookte zalm
+ verse jus
d’orange

Start 21 juni
Elke ma & Do 19

E6,35

www.crossfitnaarden.nl

Tracy Nails Studio

Zomergevoel bij La Dame Nails!
Geniet van het ultieme relax-gevoel
met goed verzorgde handen en nagels.

SPECIALE POORTNIEUWS-ACTIE:

Pedicure E25

Derde ticket gratis voor MARE!
Actiecode: POORT2018 geldig voor
reguliere kaarten voor 2018. Kijk op:
www.visavis.nl/poortnieuws
SPA Wellness Manicure ‘Relax’ nú 920,Combi mét CNDTM Shellac
(handen) nú 930,-

actie geldig t/m 31 juli 2018

Zomerse voeten
met CND™ Vinylux Polish™ 915,-

deze coupon is goed voor een heerlijke
espresso of cappuccino
Bring a friend:
breng iemand mee
naar een yoga-les!
De introducé
ontvangt 50% korting
op 1 losse les.

Voeten die summer ready zijn!
Nagelreparatie van e15,- voor maar e12,in combinatie met een passende voetzorg!

geldig op zaterdag!

Met deze coupon
een gratis YDS gym-bag
bij aanschaf van een 10-rittenkaart
voor de Bootcamp

geldig t/m 30 september 2018

Het 6 weken programma houdt in:
- 6 weken twee keer per week trainen

geldig t/m 31 augustus 2018

- In groepsverband, maximaal 10 personen per groep

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

- Zeer geschikt voor beginners
- Inclusief voedingsconsult en advies
- Niet vast aan een abonnement, slechts € 149,- Het doel is in een fijne setting een start maken naar
Algehele fitheid

Meer info over deze en andere
heerlijke behandelingen:

Tracy Nails Studio

eenmalig per klant

GYM Naarderbos IJsselmeerweg 100 1411 DL Naarden

SPECIALE POORTNIEUWS-ACTIE:

Tot snel in de salon!
jeannette@ladamenails.nl
06-208 137 36
Gigantenstraat 6
1363 TB Almere Poort

alleen op afspraak

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

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

1 coupon per persoon

Openingstijden:
ma t/m do

08.00-17.00

vrijdag

08.00-23.30

za en zo

10.00-17.00

Zen Company Yoga
• Europalaan 925
• J. Bakerstraat 40
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

Beneluxlaan 614 | 1363 BJ Almere Poort

voor personal training,
bootcamp en meer!
06-514 435 45
www.ydsports.nl
www.facebook.com/YDSports
info@ydsports.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

geldig t/m 31 juli 2018

coupon geldig tot 30 september 2018

geldig t/m 30 september 2018

1 coupon per deelnemer • geldig t/m 30 september 2018

06-303 949 05 | info@takeabreakalmere.nl

1 coupon per klant

geldig t/m 1 augustus 2018

- Combinatie kracht en conditionele training

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

www.ladamenails.nl

geldig op zaterdagen t/m 30 september 2018

- Persoonlijke begeleiding en kwalitatieve trainingen

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

cart o o n

EVENEMENTEN
POORT 2018
JUNI
JULI

01 Yoga en meditatie in de natuur, Zen C.
01 Almere Poort Schoon, Take a Break
03 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort
06 Vrijdagmiddagborrel @Artesjok
07 Audities wedstrijdteams UDA
07 Sterrenrestaurant Kidzz, bc De Ruimte
07 Expositie, Atelier de Verwondering
07 + 08 Voorstellingen Dansstudio Roxanne
10 Zen Company: Ayurvedisch Koken
12 Zomerse Avond, Style Fashion & More
14 Eindvoorstelling United Dance Almere
15 t/m 01 aug. Het Land van Lian 2.0
20 Vrijdagmiddagborrel @Homerusmarkt
21 Zwembad Poort: zomervakantie-rooster
22 Studio MK Music: Lazy Sunday concert
22-27 International Youth Games, TSC
28 Atelier de Verwondering: workshop

AUGUSTUS

02 Het Land van Lian 2.0, nachtvoorstelling
07 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort
11 Atelier de Verwondering: workshop
18 No Budget Rest. / Shopje, bc De Ruimte
19 Studio MK Music: Lazy Sunday concert
20-24 Vakantie Bijbel Club, Schaapspoort
25 Strandfestival ZAND, Almeerderstrand

september

tiny-A housing in almere

15 Vrijdagmiddagborrel @Homerusmarkt
16 PoortBrunch, Nederlandhof
16 Festival Poort Sociaal, Europalaan
16 Aeres Event
16 No Budget Rest. / Shopje, bc De Ruimte
19 Poorthuis: Afsluitende KidsBingo, 15:00
21 Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte
23 Tiny Housing Experience, via KAF
23 Atelier de Verwondering: workshop
24 Studio MK Music: Lazy Sunday concert
24 Jeugdwielerwedstrijd, FRTC Almere
27 t/m 01 juli Kermis Poort, Homerusmarkt
24 Buurtcentrum Amerika: warme lunch
30 Poorthuis: Zomerspelen en BBQ
30 Buurtcentrum Amerika: Zomer Bingo

01 United Dance Almere: Grand Open Day!
02 Almere Poort Schoon, Take a Break
04 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort
07 Vrijdagmiddagborrel @Artesjok
15 No Budget Rest. / Shopje, bc De Ruimte
21 Tiny Housing Experience, via KAF
21 Vrijdagmiddagborrel @Homerusmarkt
22 Nationale Burendag, bc Amerika
23 Studio MK Music: Lazy Sunday concert
29-30 Topsportcentrum: NK Judo
30 De 30 van Almere, start & finish: TSC

mijn
architect
heeft
dyslexie

www.deboerillustraties.nl

Lente overgeslagen
Toen eind maart de vorige editie van PoortNieuws werd
verspreid, was het nog koud en soms ook nat. En de
exemplaren lagen nog niet in de bus of het werd ineens
een graad of twintig warmer. Ineens hadden ook de bomen
weer blad en stond alles in bloei. Het leek wel of de lente
dit jaar is overgeslagen. Des te langer kunnen we genieten
van de zomer! Maar langzaam voorbereiden was er niet bij.
Iedereen kent de najaarsdip en de winterdip wel. Maar heb je ooit gehoord van
de voorjaarsdip? Wie wil er nu niet op een terrasje in de zon zitten? Daar komt
de aap uit de mouw: we zijn nog niet bikiniproof! Kom uit je schuilplaats, want
hier komt je redding: een extra zomereditie van PoortNieuws, boordevol zonnige
artikelen en fijne tips. Het lijkt wel een handleiding naar geluk. Goeie reis!
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
ALMEERDERSTRAND

PAG. 11

EVENEMENTEN
CASCADEPARK

PAG. 14
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Evenementen
vanaf oktober
2018
in Almere Poort mailen naar:
redactie@almerepoortnieuws.nl

kunst en cultuur

Artist impression van het ‘Labyrinth of the Senses’ op een groene locatie in Almere

Plan ‘park voor je zintuigen’
verdient Growing Green Speld
Mira Ticheler, beeldend kunstenaar uit het Homeruskwartier, ontving begin dit jaar de Growing Green Speld voor haar bijdrage
aan een groen en gezond Almere met het initiatief CitySenses.
Mira: “CitySenses heeft als doel een blijvend cultureel belevingslandschap te ontwikkelen, waarbij bezoekers hun zintuigen op
een andere manier leren gebruiken”.

Labyrinth of the Senses
Labyrinth of the Senses [LotS] is de eerste fysieke mijlpaal van stichting CitySenses waarin bezoekers nog deze zomer
op ontdekkingstocht kunnen gaan.
Mira: “In een reizend doolhof van verleidingen word je als bezoeker onderdeel
van een modern sprookje. Je komt er
bewuster en gelukkiger uit dan je naar
binnen ging. Tenminste, dat hopen we”.
Hoe het labyrint er precies uit gaat
zien, staat nog niet vast. Een team van
kunstenaars en wetenschappers ontwerpt dit interactieve kunstwerk, waarbij
niet alleen de buitenkant, maar ook de
binnenkant een boodschap heeft.
Het juiste moment
Om te kunnen starten is stichting CitySenses op zoek naar bedrijven die het
gedachtengoed van CitySenses onderschrijven en het project willen sponsoren. Momenteel zijn er toezeggingen
binnen van onder andere het Rabobank
Stimuleringsfonds, de gemeente Almere
en het Cultuurfonds Almere. Cultuurmakelaar Jan-Melle Liscaljet over het initiatief: “Labyrinth of the Senses is een
ambitieus project. Cultuurfonds Almere
zet zich in voor een levendig en cultuurrijk Almere. Dit project sluit ons inziens
goed aan bij de huidige ontwikkelingen
in de stad. Het zou het zo maar eens het
momentum kunnen zijn. Daarom invesn
teren we graag in dit project”.
www.citysenses.nl

Op weg naar bewustwording
Wethouder Herrema reikte op 1 februari diverse spelden uit aan bewoners die
zich inzetten voor de stad. Als het aan de
initiatiefnemers Mira Ticheler en Marcel
Kolder ligt, komt er over een paar jaar
een spectaculair belevingslandschap in
Almere, waar op innovatieve wijze beeldende kunst, wetenschap, natuur en spel
worden verbonden met je zintuigen. Je
leert deze op een andere manier te gebruiken, waardoor je bewustere keuzes
kunt maken. De eerste uiting van CitySenses wordt een reizend doolhof, waarin bezoekers de zin van hun zintuigen
ontdekken in een labyrint van verleidingen op weg naar geluk en gezondheid.

6 I POORTNIEUWS

Spelduitreiking aan Marcel Kolder en Mira Ticheler door wethouder Tjeerd Herrema

kunst en cultuur

Kunstenaar Kees de Kloet hoopt op realisatie
ontmoetingsplek in Homeruspark
vindt het goed en de landschapsarchitect
werkt mee”.

Fotostudio87

Hoe ver is het plan nu?
“Er is een Stichting Homerus voor kunst
en cultuur, die moet zorgen voor de
goedkeuringen en de middelen om het
plan te realiseren. We schrijven allerlei
fondsen aan, Nike Nederland wellicht
ook, en de gemeente. Er is een Comité
van Aanbeveling, daar zit een hoogleraar archeologie in, professor Van Es,
maar ook Jörgen Raymann! Er hebben
zich al toekomstige gebruikers gemeld,
en als veel bewoners het tempeltje graag
willen, kunnen we misschien nog iets
met crowdfunding doen… Ik hoop dat
het er volgend jaar is. Daar kijk ik echt
naar uit. De tijd is rijp”.
redactie n

Kees de Kloet bij de maquette in zijn atelier dat aan het Homeruspark ligt

Kees de Kloet liet zich inspireren door Griekse architectuur. “Ik kwam

www.stichtinghomerusalmere.nl
info@stichtinghomerusalmere.nl

de plattegrond tegen van het tempeltje voor de godin Nikè op de
Fotostudio87

Acropolis in Athene. Precies goed van maat: vijf keer acht meter.
Als je alle muren en zuilen van die plattegrond tot zithoogte optilt,
ontstaat er een multifunctioneel project voor buurtbewoners”.
In Almere Poort liggen allerlei archeologische plekken. De dienst Archeologie
waakt ervoor dat er niets op wordt gebouwd. Het Homeruspark valt samen met
de ‘Grote Green’ – in de ondergrond liggen voorwerpen uit de prehistorie, 8000
jaar geleden, toen het een bewoonde terp
was. Een kunstwerk van Iris Le Rütte
symboliseert dat wij nu op de schouders
van voorgaande generaties staan.
Sportschoenen
Het park is erg rustig, er zouden best
wat activiteiten kunnen plaatsvinden,
vond ook kunstenaar Kees de Kloet: “Het
Homeruspark is heel mooi en uitgestrekt.
Traditioneel dienen tempeltjes in parken
als decoratie en kun je er niet eens in. Dit
ontwerp is door de radicale ingreep om
het op zithoogte door te snijden, eigentijds en uitnodigend”.

Nikè kennen de meeste mensen van de
sportschoenen!
Kees: “Nikè was de godin van de overwinning, ze was vliegensvlug, haar vleugels legde ze af toen ze in Athene was
aangekomen. Ze staat voor succes in wat
je onderneemt. Dat kun je van de firma
Nike ook wel zeggen!”

Kees toont de locatie in het Homeruspark

Hoe zie je voor je dat het ‘tempeltje’ gebruikt gaat worden?
“Als plek voor een buurtfeestje of waar
mensen elkaar zomaar ontmoeten, en als
podium voor kleine muziek- en theatervoorstellingen, try-outs, of voor lessen in
de buitenlucht. De Sterrenschool wil dat
ook graag, en er komt nog een school bij”.
Ziet de Gemeente het zitten?
“Jazeker! Het gebiedsteam is enthousiast over het plan, de dienst Archeologie

Sfeerbeeld van het ontwerp
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Ze chillen graag samen en raken niet
uitgepraat over de muziek. Na het derde
schooljaar gaan ze vakkenpaketten kiezen, maar de band gaat door.

Gitarist Stan, drummer Julian, saxofonist Maarten, zangeres Shalimar en bassist Tamar

Rockband Dangerouzz van
tweedejaars Arte-leerlingen
wint Battle of the Schoolbands
Bij Poppodium De Meester in Almere centrum vond op vrijdagavond 6 april de spannende strijd plaats tussen vier Almeerse
schoolbands. Twee bands van het Arte College, één van het Buitenhout College en één van Helen Parkhurst gaven optredens.
De jury verkoos de jongste band, die drie covers en één eigen
nummer speelden, tot winnaar: de rockband Dangerouzz.
Baas van het podium
De jury was vooral onder de indruk van
de wijze waarop deze jonge rockband de
baas van het podium was. Elk lid van de
band kan solo’s geven, waardoor niet
alleen de stoere zangeres, maar ook de
gillende gitaren, overdonderende saxofoon- en drumpartijen afwisselend de
show stelen.
De vijfkoppige band uit klas HV2B bestond uit zangeres Shalimar, saxofonist
Maarten, gitarist Stan, drummer Julian
en bassist Tamar. Tamar heeft inmiddels
de band verlaten. Ze kwamen in het eerste jaar van het Arte College bij elkaar in
de havo/vwo klas en besloten al snel hun
talenten te bundelen door een band te
vormen. Dit deden zij op eigen initiatief,
maar de school bood er wel alle ruimte
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voor. Er zijn studio’s waar je mag oefenen in de pauzes. Ook zijn er op school
gelegenheden om op te treden, zo kreeg
de band eind april dit jaar de afsluitende
act van het Open Podium van de school.
Opgevallen
De band was in het eerste jaar al opgevallen op school en werd dit jaar geselecteerd voor de Battle of the Schoolbands. Eigenlijk is deze voor middelbare
scholieren uit het derde jaar en hoger,
maar voor Dangerouzz werd een uitzondering gemaakt.
De bandleden wonen in verschillende wijken van Almere en fietsen elke
schooldag naar Almere Poort. Voor dit
interview kwam de hele band op hun
vrije pinksterzondag naar Almere Poort.

Investeren
Eens per week oefent de band in de garage van Maarten in Parkwijk. Ze traden
ook op in Café op 2, in het Topsportcentrum en in het Lumièrepark tijdens Koningsdag. Het geld dat ze ophalen investeren ze in nieuwe geluidsapparatuur.
Ook het winnen van de Battle of the
Schoolbands leverde naast eeuwige roem
veel op: een titelbeker, waarop de muziekleraar als verrassing hun namen liet
graveren. En de helft van de opbrengst
van hun kaartverkoop. Ze mochten optreden bij het Bevrijdingsfestival. Ook
mogen ze een EP met vier nummers opnemen.
Made it to Paris
Ze zijn druk met nummers schrijven.
Eerst de muziek, en dan de tekst, in het
Engels uiteraard. ‘We made it to Paris’
is hun eerste nummer. De vier talenten
hebben elkaar echt gevonden. Saxofonist Maarten en drummer Julian spelen
beiden meerdere instrumenten en zangeres Shalimar blijft als voorheen privézanglessen volgen. Thuis oefent ze met
plezier opera in het Italiaans.
De ambitieuze bandleden hopen door
te leren in de muziek, misschien op de
Rockacademie (hbo). Het liefst willen ze
beroemd worden en kunnen leven van
hun optredens. Maar niet ten koste van
alles. School is ook belangrijk!
redactie n

kunst en cultuur

Almeerse Kaylee Jane uit
examenklas Arte College wint
tweede plaats The Voice Kids

We interviewen Kaylee tijdens de spannende examenperiode. “Ik doe vmbo-tl
op het Arte College, en ik heb gekozen
voor een economieprofiel. Hierna ga ik
naar het MBO College in Hilversum, voor
de richting Media & Evenementen. Ik
zou de kant van productie of redactie op
willen, bij de televisie achter de schermen. Maar ik wil ook heel graag verder
in de muziek, als artiest.
Bij het Arte College krijg je de eerste
twee jaar beeldende vormgeving, theater en muziek. Daarna kies je één van
de kunstvakken als examenvak. Ik koos
voor muziek. Ik zing en kan mezelf begeleiden met piano en gitaar. Ik schrijf
ook eigen nummers, in het Engels. Na
het mbo zou ik graag naar het conservatorium willen, als ik daar begeleid kan
worden als solo-zangeres”.
Tweede keer
Drie jaar geleden, in 2015, had Kaylee al
meegedaan met The Voice Kids. “Ik zat
toen bij Nick & Simon en kwam tot The
Sing Off, waar ik ‘Girl On Fire’ zong. Als
ik toen geen keelontsteking had gehad,
was ik vast verder gekomen. Dit jaar was
ik de oudste finalist. The Voice Kids is
voor kinderen van acht tot veertien jaar.
Nu ben ik vijftien, maar toen ik auditie
deed was ik veertien”.
Op YouTube kunnen we nog nagenieten van haar geweldige optredens bij The
Voice Kids. Je ziet ook haar ontroerde
ouders in het publiek.
Kaylee woont met haar ouders en vier
jaar oudere zus in Noorderplassen. Daarvoor woonden ze in de Seizoenenbuurt.
“Vroeger studeerden we al voor elke

gelegenheid een bestaand nummer in –
voor moederdag, verjaardagen, Kerst...
Beste vrienden
We wonen langs de dijk, echt heel mooi.
Het is drie kwartier fietsen naar het Arte
College, dus ik neem liever de bus naar
Almere Centrum en van daar de trein
naar Poort. Voor de finale had mijn mentrix van het Arte College allemaal posters opgehangen. Leuk natuurlijk, maar
toen werden zelfs de leerlingen die The
Voice Kids niet volgden, zich er bewust
van dat ik een BN’er ben. Ik word vaak
herkend op straat en mensen willen selfies met me maken. Terwijl ik gewoon
door de stad loop.
Ik waardeer het erg dat het Arte College mij de kansen heeft gegeven om
mijn talent te ontwikkelen. Ook heb ik
op school mijn beste vrienden gevonden.
Iron Man
Omdat ik in de examenklas zit, heb ik
begin juli al vakantie. We gaan een
cruise maken langs de Bahama’s en Florida. We gaan naar Disney World en naar

foto: Sander Stoepker

foto: @yoeltheboy

Bij The Blind Auditions van The Voice Kids in februari zong Kaylee het nummer ‘There You’ll Be’ – alle vier de stoelen draaiden
om – en ze koos voor coach Douwe Bob. Op 20 april zong zij
in de finale de sterren van de hemel met twee solo’s – ‘Minder
Alleen’ en ‘Homesick’ – en een duet met Guus Meeuwis. Daarnaast was dit ook haar examenjaar bij het Arte College.

Universal Studios. Ik heb er enorm veel
zin in. Ik ben ook echt een grote fan van
Marvel films. Als ik een superheld zou
zijn? Dan kies ik voor Iron Man. Of Thor.
Of Captain Amerika!”
redactie n

School voor vwo, havo en vmbo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort
(036) 767 07 00, www.artecollege.nl
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Almere
De eerste editie van het huiskamerfestival Gluren bij de Buren
in Almere Poort op 11 maart was een succes. Dit festival vormde
de aftrap van een uitgebreider cultureel, sportief en recreatief
aanbod op en rondom het Almeerderstrand. Samen met lokale
partners en bewoners zijn de behoeftes en mogelijkheden
onderzocht en in gang gezet. Ook jij kunt je idee komen pitchen
tijdens de Awesome Pitchnight op 4 juli bij Poortdok!

Een onvergetelijke zomer
op het Almeerderstrand
Meta van Drunen bij het Almeerderstrand

Meta van Drunen van Bureau Linkeroever is wekelijks op het Almeerderstrand
te vinden. Sinds maart dit jaar werkt zij
vanuit een caravan bij Regatta Center
Muiderzand. Meta: “Ik spreek met initiatiefnemers op het strand en nodig lokale
aanbieders van activiteiten uit om hun
aanbod naar het Almeerderstrand uit te
breiden. We hebben veel enthousiastelingen gevonden en voor deze zomer al
een gevarieerd programma neer kunnen
zetten. En dit is nog maar het begin. We
willen dat het gebied het hele jaar door
aantrekkelijk wordt”.

april was er een meet-up over sporten,
spelen en bewegen, waarbij Almeerse
aanbieders hun input hebben gegeven
onder begeleiding van Economic Development Board Almere (EDBA).

Een verhaal
Zelfs een delegatie uit Milton Keynes,
de Engelse zusterstad van Almere, heeft
een bezoek gebracht aan het Almeerderstrand. “De stad Milton Keynes is net
als Almere nieuw gebouwd en de makers
sparren graag samen over hoe je een
nieuw gebied naast bebouwing en faciliteiten ook een verhaal kunt geven. Half

StrandSafari
Tijdens de StrandSafari op zaterdag
14 juli kun je mee op expeditie. Je kunt
deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals
kickboksclinics, dansworkshops, vlotvaren, suppen, architectuurrondleidingen...
Of neerstrijken op een van de plekken
met live-muziek. Voor iedereen is er iets
te doen en bijna alles is gratis. Het wordt
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Awesome Pitch Night
Op woensdagavond 4 juli vindt bij Poortdok de Awesome Pitch Night plaats,
waarvoor we iedereen uitnodigen om
ideeën voor het Almeerderstrand te komen pitchen. Het winnende idee gaat met
1.000 euro naar huis en kan meteen aan
de slag met de uitvoering.

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, onder
nemers en bezoekers uit de wijde
omgeving. Bureau Linkeroever jaagt
de culturele en recreatieve activiteiten in het gebied aan. Kijk voor alle
activiteiten en nieuwtjes op:
strandlab-almere.nl

een avontuurlijk strandfeest voor en
door de buurt op het Almeerderstrand.
Urban Camp Site
Noteer ook vast het kampeerweekend
van 14 tot 16 september op het strand
Zet ook je tent op tijdens Urban Campsite op het Almeerderstrand. Houd de
website in de gaten!”
redactie n

almeerderstrand

EVENEMENTEN
STRAND & DUIN 2018
Feenstra Fotografie

zaterdag 16 juni
Ultimate Team Challenge, Almeerderstrand
zondag 17 juni
Forteiland Pampus: vaderdag
zaterdag 23 juni
Vis à Vis: Midzomernacht
woensdag 4 juli
Awesome Almere Pitch Night, bij Poortdok
zaterdag 7 juli en zondag 8 juli
Forteiland Pampus: Camping Puur Pampus
zaterdag 7 juli
Free Festival, Almeerderstrand

Zen Company
Zen Sisters Amanda en Angelina van
Almeerderstrand.
bereiden zich voor op yogales op het

zondag 8 juli
Summerpark Festival, Almeerderstrand
maandag 9 juli t/m vrijdag 31 augustus
Sail-Today Kampweken
maandag 9 juli t/m vrijdag 31 augustus
Midweken Jeugdzeilschool Muiderzand
donderdag 12 juli t/m zaterdag 1 september
Forteiland Pampus: Zomerlicht
zaterdag 14 juli
StrandSafari, Almeerderstrand
zaterdag 14 juli
Optimist on Tour, Regatta Center
zaterdag 14 juli t/m zondag 2 september
Zomervakantie op Pampus
dinsdagen: 24 juli t/m 28 augustus
Kinderactiviteiten op het Almeerderstrand

Meer dan Marketing

Op zondagochtend 3 juni was
de bootcamp van YDS
eenmalig verplaatst naar
het Almeerderstrand.

woensdag 25 juli t/m zaterdag 25 augustus
Veerdienst Almere vaart naar Pampus
en het Muiderslot en terug
donderdag 16 augustus
Forteiland Pampus: Grachtenfestival
zaterdag 25 augustus

Strandfestival ZAND, Almeerderstrand

autobedrijf
van der vlugt
APK • ONDERHOUD • REPARATIE
AIRCO • BANDEN

Pedi-kuur praktijk Rose

Josephine Bakerstraat 79
1311 GC Almere
(tegenover Pampushout / Manege)
tel. 036 - 523 97 34

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

zaterdag 25 augustus

Proeflesdag Jeugdzeilschool Muiderzand
zaterdag 25 augustus - zondag 26 augustus

Forteiland Pampus: Sail Pampus
zondag 26 augustus

Sail Today: Open Dag
zondag 26 augustus

Nickelodeon Familie Festival
woensdag 29 augustus t/m woensdag 3 oktober

Buurtsportclub Zeilen, Regatta Center
vrijdag 31 augustus t/m zondag 9 september

Forteiland Pampus: Fortenfestival
zaterdag 8 september en zondag 9 september

5e Pampus Regatta, Almeerderstrand
www.autobedrijfvandervlugt.nl

vrijdag 14 september t/m zondag 16 september

Urban Camp Site kamperen Almeerderstr.
zaterdag 15 september

BOOST Sup & Fun Challenge, Regatta Center

almeerderstrand

Expeditie Robinson op het
strand van Almere Poort
Wandelde je onlangs op het Almeerderstrand en dacht je even
in Expeditie Robinson terecht te zijn gekomen? Dat kan wel
kloppen, want Outdoorpark SEC Survivals zet Strandbad Duin
in als nieuwe locatie voor hun buitensport-activiteiten.
Al twaalf jaar bestaat Outdoorpark SEC
Survivals, het bedrijf van de Flevolandse
zakenvrouw van het jaar 2017, Joy Taling. En het gaat goed. In het hoogseizoen zijn zo’n zestig enthousiaste buitensportliefhebbers aan het werk bij SEC
om bedrijfsuitjes, familiebijeenkomsten,
schoolreisjes en andere groepen te ondersteunen bij de verschillende activiteiten die SEC biedt. En nu zijn ze ook op
het Almeerderstrand.
Zand en water
Joy vertelt dat ze al langer op zoek was
naar een strandlocatie. “Een strand is
natuurlijk een perfecte omgeving om allerlei activiteiten te doen. De sfeer die
het strand biedt, is bij uitstek de plek om
leuke buitensport-activiteiten te bieden.
Nu de omgeving van het strand bij Almere Poort wat meer ontwikkeld wordt,
is het een perfectie locatie voor een uitje
met vrienden, familie of collega’s”.
Samenwerking met Steel Creek
Op het strand heeft SEC een aantal containers staan met alle materialen. Voor
de catering vinden ze samenwerking met
Steel Creek. “Op onze eerste locatie bij
de Verlaatweg hebben we onze eigen
blokhut, van waaruit we ook catering
verzorgen, maar bij Strandbad Duin zijn
die faciliteiten er al en de samenwerking
met Steel Creek biedt weer nieuwe mogelijkheden en een ander assortiment. Zo
kunnen we elkaar versterken”.
Groepen
Outdoorpark SEC Survivals faciliteert verschillende buitenactiviteiten voor groepen
vanaf zes personen. Dat zijn opdrachten
zoals je die in Expeditie Robinson ziet,
maar ook kano-activiteiten en activiteiten
gericht op teambuilding. Op de locatie aan
de Verlaatweg hebben ze ooit 950 gasten
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ontvangen voor een survival. Bij Strandbad Duin kan Outdoorpark SEC Survivals
zo’n 200 gasten ontvangen.
Loungen
Joy: “Op het strand kunnen we natuurlijk echte strandactiviteiten organiseren,
zoals beach volleybal en boogschieten.
Ook regelen we er kano-clinics. En het
is een mooie omgeving om ontspannen
te loungen na afloop. De sfeer van het
strand zorgt altijd direct voor een blij
gevoel. Daarom zijn we heel gelukkig dat
we deze locatie kunnen aanbieden aan
onze gasten”.
Safety first
Buitensport-activiteiten hebben altijd
een spannend karakter. Daarom staat
veiligheid hoog in het vaandel bij Outdoorpark SEC Survivals. “Outdoorpark
SEC Survivals is Tüv-gecertificeerd, wij
voldoen daarmee aan de zwaarste veiligheidseisen voor de buitensportbranche en daar zijn we trots op”, vertelt Joy.

“Daarnaast zijn we ook aangesloten bij
VeBON. Dat is de vereniging van buitensport-ondernemingen in Nederland. Dit
betekent dat wij veilig werken, continu
onze kwaliteit verbeteren en veel belang
hechten aan natuur en milieu”.
Sterke verhalen
Joy heeft Outdoorpark SEC survivals
twaalf jaar geleden overgenomen en ze
heeft geen seconde spijt gehad. “Het is
een geweldig leuke branche om werkzaam in te zijn. Gasten zijn enthousiast,
het is heerlijk om te zien hoe ze moe
maar voldaan op het terras neerploffen
en elkaar sterke verhalen over hun activiteiten vertellen, elkaar ook dan nog
aftroeven soms. Tel daarbij op de collega’s, de zestig mensen die voor SEC
werken in het hoogseizoen. Dat is zo’n
geweldig team. Dat maakt dat ik elke dag
met heel veel plezier, en vooral ook trots,
Outdoorpark SEC Survivals run”.
redactie n

almeerderstrand

Het gaat goed met Sloeproeien Almere. Met de nieuwe
sloep ‘Labora Stulti’ roeien
ze wedstrijden door het hele
land en trainen ze meermaals
per week. Het team is al lang
uit de sloep gegroeid. Opvallend is het aantal damesleden.
Nog enkele erbij en dan kunnen meer wedstrijden geroeid
worden met een damesteam.

Het wedstrijdteam roeit de Harlingen-Terschellingrace 2018

Sloeproeien Almere zoekt
dames voor wedstrijdteam
Op de laatste zaterdag van maart tref
ik de groep trainers van deze ochtend.
Vijf dames, drie heren en stuurman Job.
Normaal is de thuishaven, Marina Muiderzand, het begin- en eindpunt van een
training. Maar vandaag wordt de sloep
naar Weesp geroeid, voor de wedstrijd
‘Vechten op de Vecht’ op 8 april. Pas in de
middag tref ik ze weer bij HarborHouse,
nadat ze de trein terug naar Poort hebben genomen. Drie dames hebben nog
even tijd om te vertellen over hun passie. “Voor Vechten op de Vecht hebben
we de Labora Stulti aangemeld met het
Damesteam. Volgens het wedstrijdregle-

ment mogen er wel dames meeroeien
met een herenteam, maar mag een damesteam niet worden aangevuld met
heren. Aan vrouwelijke leden ontbreekt
het ons niet, maar niet iedereen wil wedstrijden roeien. Sommige dames willen
alleen recreatief trainen, of vinden dat
ze nog niet klaar zijn voor wedstrijden.
We hebben echter ook leden die pas een
halfjaar meetrainen en nu al wedstrijden
roeien. Dus het kan wel.
Je hoeft niet bijzonder atletisch te zijn
om te roeien, maar belangrijk is een bepaalde mate van stoerheid. We worden
weleens nat, we zweten en we moeten

doorbijten om het onderste uit de kan
te halen. Dat is bij iedere topsport, maar
mensen willen sloeproeien nog weleens
verwisselen met een pleziertochtje.
Denk niet dat we geen lol hebben! Tijdens wedstrijden zijn we gefocust, maar
na de wedstrijd schuiven we moe maar
heel voldaan aan bij de feesttent. En tijdens een training gaat het er relaxed aan
toe en genieten we van de altijd verschillende blikken over het water. Bij sommige sloeproeiverenigingen zijn de leden
allemaal zeebonken uit de grote vaart.
Wij hebben allemaal verschillende beroepen. Sommigen doen administratief
werk en vinden het juist belangrijk om
in hun vrije tijd aan beweging te doen
en buiten te zijn. Waarom zou je roeien
bij de sportschool, als je ook heerlijk in
de buitenlucht kunt zijn?”
redactie n

VERGADERING | FEEST | PARTIJ | BRUILOFT

sales@harbor-house.nl

Marinaweg 4
1361 AC Almere Poort
036 - 536 90 61
www.harbor-house.nl
De ‘Labora Stulti’ vertrekt uit Marina Muiderzand voor een training
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Yoga, Qigong en Bootcamp op zondagochtend

Slapen bij de Schapen:
gezellige parkcamping
Het jaarlijkse evenement ‘Slapen bij de
Schapen’ dat tijdens het Pinksterweekend in het Cascadepark wordt gehouden, vond dit jaar voor de vierde keer
plaats. Velen maakten op 19 en 20 mei
gebruik van de mogelijkheid om één of
twee nachtjes te kamperen. Vooral gezinnen met jonge kinderen sloegen hun
tenten op, maar ook jongeren haalden
hun festivaltentjes uit de schuur. De eerste nacht was het koud, maar een heldere
nacht betekent een zonnige dag en dat
hebben we geweten! De zondag werd een
heerlijke, lange dag in een ontspannen
vakantiesfeer.
Voor de kampeerders en bezoekers
was er genoeg te doen, met als hoogtepunt natuurlijk het verwelkomen van de
schaapskudde. De schapen uit Noorder-
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plassen werden een beetje verlegen van
zoveel aandacht. Maar menigeen slaagde
erin om een schapen-selfie te maken. Bij
Stad en Natuur kon je appeltjes vilten of
het Klokhuis ontdekken met de Zingende
Gids. Ook van de speeltuin ‘Natuurlijk
Spelen’ werd dankbaar gebruik gemaakt.
De Schone Poort was aanwezig met
hun als altijd gastvrije tent, met een
heerlijke high tea, een verhaal over de
Babylonische spraakverwarring, en spelletjes waarmee je de toren van Babel nog
eens kon bouwen zoals het wel moet.
Scouting Novo Mundo had ook haar
tenten opgeslagen om 35 bevers, welpen
en scouts een onvergetelijk kamp te bezorgen. Beide ochtenden kon je hier een
heerlijk verzorgd ontbijtje bestellen.
Slapen bij de Schapen is een initiatief
van Ons Cascadepark en veel organisaties en vrijwilligers werkten eraan mee
om het mogelijk te maken.
n

Zondag 13 mei startte Petra Brom met
wekelijkse Yogasessies, gecombineerd
met Zhineng Qigong, bij het Klokhuis.
Petra is een gediplomeerd en bevlogen
docent voor Dru Yoga, Yin Yoga en Zhineng Qigong. Zij geeft al enige jaren met
veel plezier les in haar eigen yogastudio.
In Oosterse landen beoefenen mensen als
vanzelfsprekend Yoga en Qigong in de
natuur. Je ziet bijvoorbeeld in China veel
mensen Qigong in het park doen. In navolging hiervan is Petra begonnen met
de sessies in het Cascadepark.
De sessies bestaan uit zachte, vloeiende bewegingen en ook asana’s (yogahoudingen) komen aan bod. De ademhaling wordt op de bewegingen afgestemd,
waardoor deze workout naast een sierlijke, ook een krachtige manier is om
stress te verminderen. Als je regelmatig
meedoet, zul je ervaren dat je lichaam

soepeler wordt. Spanningen en stijfheid
verdwijnen, je voelt je vitaler. Het bevordert je zelfbewustzijn en je bereikt een
beter emotioneel evenwicht.
Alle bewegingen en yogahoudingen
worden op een zachte manier uitgevoerd,
je hoeft niet superlenig te zijn. De lessen
eindigen altijd met een lekkere ontspanning. En de kosten? Die bepaal je zelf na
afloop van de sessie!
De yogasessie begint op zondagochtend om 8.30 uur en duurt ongeveer een
uur. Je brengt je eigen matje of handdoek mee, een flesje water en bij koel
weer warme kleding en/of een dekentje.
Daarna kun je nog aansluiten bij
de bootcamp van YDS, die start om
10.00 uur. Deze wordt ook op de dinsdag- en donderdagavond om 20.00 uur
gegeven. Voor de bootcamp kun je een
5- of een 10-rittenkaart aanschaffen. Om
je aan te melden voor een (proef)les, geef
je je op via het aanmeldformulier op de
website: www.ydsports.nl
n

EVENEMENTEN
CASCADEPARK 2018
Fruittuin aangeplant
met vereende krachten
Nadat vijf jaar terug een rozenkwekerij in
Almere Buiten failliet was gegaan, gaven
bewoners van Almere Poort de rozen een
tweede leven op een mooie plek in het
Cascadepark. De Rozentuin kreeg steeds
meer vorm: vier kwadranten vulden zich
met kunst, moestuintjes, een wilgendorp
en een serie banken. De Rozentuin fungeerde als een ontmoetingsplek.
Na een aantal jaar bleek echter dat de
vaste groep tuinierende bewoners de onderhoudswerkzaamheden niet meer kon
bolwerken. Uiteindelijk werd gekeken of
het mogelijk was deze bijzondere plek
toch te kunnen behouden. Toen is besloten de Rozentuin te transformeren naar
een onderhoudsvriendelijke Fruittuin,
waar de hele buurt van kan meegenieten.

Stichting Stad & Natuur heeft haar
doelstelling om Almere Poort te vergroenen waargemaakt door de fruitbomen
te doneren. Hiermee heeft ze naast de
appelboomgaard bij het Klokhuis, een
tweede boomgaard gerealiseerd, aansluitend op de wensen vanuit de wijk.
Tijdens Koningsdag 2017 konden kinderen uit Poort aangeven welke fruitsoorten ze graag in de Fruittuin terug
wilden zien. De nadruk lag op kersen- en
perenbomen en een variatie aan plukfruit
als bramen, frambozen en bessenstruiken. Tijdens de Groene Route op Burendag konden bewoners op een maquette
op speelse wijze de Fruittuin vormgeven.
Naast het uitvoeren van de grondwerkzaamheden, heeft de gemeente een
beukenhaag aangelegd rondom de Fruittuin. De kerngroep heeft, met hulp van
het Oranjefonds, de waterpomp gerestaureerd en plukfruit aangeplant.
Op zondag 10 juni vindt de feestelijke
opening van de fonkelnieuwe Fruittuin
plaats. Het gras en de wilde bloemen zijn
ingezaaid, de fruitbomen beginnen uit
te lopen en het plukfruit is aangeplant.
Begin juni kunnen de vaste elementen,
zoals het beeldhouwwerk ‘De Knoop’ van
kunstenares Marloes Gijsbers en de zonnewijzer, opnieuw een plek krijgen. n

vrijdag 15 juni
Open Klokhuis: ballonfiguren maken
zondag 17 juni
Bakken in het Klokhuis
woensdagen: 20 juni t/m 18 juli
Playground Poort: Sporten onder begeleiding
& gebruik sportmaterialen, 6-14 jaar
vrijdag 22 juni
Open Klokhuis: Huiskameractiviteiten
zondag 24 juni
Open Klokhuis: Multiculturele
Muziekmiddag met Fritzqo
vrijdag 29 juni
Open Klokhuis: Huiskameractiviteiten
zondag 1 juli
Klokhuislab:
Huis, tuin en keukenwetenschap
vrijdag 6 juli
Open Klokhuis: Huiskameractiviteiten
zondag 8 juli
Open Klokhuis: Badeendenrace
vrijdag 13 juli
Open Klokhuis: Huiskameractiviteiten
zondag 15 juli
Klokhuis: Techniek-workshop

Avond4Daagse Poort
De Avond4Daagse Poort, die dit jaar voor
de vijfde keer werd gehouden, wordt georganiseerd door een groep ouders en
betrokken bewoners uit Almere Poort.
Er is heel wat voorbereiding aan voorafgegaan. Vergunningen regelen, contacten leggen, het zoeken van sponsoren
en het uitzetten van routes...
In de week voorafgaand aan het evenement kwamen alle scholen helpen om
de bijna 900 starttassen in te pakken. De
armbandjes zijn dit jaar geïntroduceerd
ter vervanging van de stempelkaart.
Maandag 28 mei was het zover: de
verkeersbegeleiders werden geïnstrueerd
en het Klokhuis werd omgetoverd tot
startplein. Elke dag was er een warming
up, een mooie route en een leuke stop. In
de Sterrenschool werden de wandelaars
ontvangen door een heus koor.
Op dinsdag, de tweede dag, is tot het
laatste moment het weerbericht afge-

wacht en helaas de tocht afgezegd. Het
bleek het juiste besluit te zijn.
De donderdag werd een echte feestavond. De wandelaars kregen een fluitje
en een roos. Onder luide muziek van
de brassband en met veel toeschouwers
werd de finish bereikt. Het startplein was
omgetoverd tot speel- en smikkelplein.
Naast de medailles werd ook de Sociaal
Bokaal uitgereikt, voor de meest sportieve, gezellige en opgeruimde school.
Voor de 5 km de Droomspiegel en voor
de 10 km de Columbusschool. Mogen we
volgend jaar (weer) op je hulp rekenen? n
foto: Meer dan Marketing

woensdag 25 juli
Playground Poort: Tobbedansbaan
en Sportclinic Dans
donderdag 26 juli
Playground Poort: Sport en Spel 6+
en Sportclinics Tennis en Mountainbiken
zondag 29 juli
Open Klokhuis: Pokémon League / Animere
zondag 5 augustus
Klokhuis: Rondleiding Zingende Gids
zondag 12 augustus
Open Klokhuis
zondag 19 augustus
Klokhuis: Programma
zondag 26 augustus
Open Klokhuis:
Multiculturele Muziekmiddag
zondag 2 september
Klokhuislab:
energie en beweging (4-6 jaar)
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Loungen terwijl je wast
Europalaan 915
Geen tijd om te wachten op de was? Teveel wasgoed? Kapotte wasmachine of
geen wasmachine? Goed nieuws! Je kunt
vanaf nu terecht bij The Washlounge, de
hippe wasserette aan de Europalaan.
Siomara Slager is gestart met de wasserette, omdat ze als moeder van drie
kinderen soms gék werd van de bergen
was waar maar geen einde aan kwam.
“Ik denk dat iedere moeder het wel kent:
het hele weekend staat in het teken van
de was en door de week ben je gewoon
aan het werk”. Siomara werd er niet vrolijk van en daarom heeft ze deze klantvriendelijke en vooral ook léuke en relaxte wasserette opgezet. “Door gebruik
te maken van The Washlounge koop je
vrije tijd. Wij doen je was, terwijl jij van
je weekend geniet”.
The Washlounge biedt inderdaad volledige service. Als je dat wilt, kun je al je
was laten ophalen en krijg je deze keurig
gewassen en gevouwen weer terug. Maar
je kunt ook zelf gebruikmaken van de
wasserette. Terwijl je relaxt op de loungebank met een lekker kopje baristakoffie,

draaien de machines. Daar
naast kun je
bij The Washlounge terecht voor stomerij, kledingreiniging en wassen en strijken
van overhemden. Je kunt er je dekbed (laten) wassen en zelfs reparatie van kleding
behoort tot de mogelijkheden.
“Wij zijn de gezelligste wasserette van
Almere”, lacht Siomara. “Ik wilde van
iets dat vaak als vervelend wordt ervaren
iets leuks maken. Door bij ons te loungen
terwijl je was draait, geeft de was doen
je ontspanning in plaats van stress. Hoe
heerlijk is dat?” Genoeg reden dus om
eens The Washlounge te proberen.
Fotostudio87

Style Fashion & More
Homerusmarkt, naast Lunchtijd
Monique Umans en Bianca de Pauw werken al jaren samen. Ze organiseren ‘fun
events’ en staan regelmatig op beurzen
met hun eigen stand in zomerse strand
sfeer. Hun droom is echter altijd geweest
om een eigen modewinkeltje te hebben.
Met Style Fashion & More in de Homerus
markt is deze droom werkelijkheid geworden. Je vindt er mooie en dagelijks
draagbare mode en ook gezellige woon
accessoires.

“Wij zijn allebei dol op kleding en
werken al zo lang prettig en goed samen”, Monique kijkt blij om zich heen
in hun gloednieuwe winkel. “We staan
regelmatig op beurzen, zoals de Libelle
Zomerweek. Dan ben je een aantal dagen achter elkaar heel intensief bezig,
maar daarna is het weer een tijd voorbij.
En we zijn er graag continu mee bezig”.
Bianca beaamt dat van harte. “Daarom
zijn we ons eigen winkeltje begonnen.
We zijn vier dagen per week open, van
woensdag tot en met zaterdag, zodat we
ons andere werk er gewoon bij kunnen
blijven doen”.
Bij binnenkomst waan je je meteen op
het strand. De winkel heeft een ontspannen ‘beachy’ sfeer. De hele inrichting
hebben ze zelf bedacht en laten maken.
“Ik vind het echt heerlijk om daarmee bezig te zijn’, zegt Bianca. “Ook bij beurzen
is het telkens weer een uitdaging om onze
stand zo in te richten dat deze past bij
wat wij bieden én bij het thema van de
beurs”. Ze vinden het allebei fantastisch
om in hun winkel te zijn. Monique: “Het
voelt helemaal niet als werken. De sfeer
is precies zoals we voor ogen hadden: je
hebt het idee dat je op vakantie bent”.
Hoewel ze zich vooral richten op dames, hebben ze ook een aantal unieke
shirts voor heren. “Iedereen is bij ons
van harte welkom”, zeg Bianca. “En kom
vooral naar onze Zomerse Avond op
donderdag 12 juli. Dan is iedereen van
harte welkom voor een glaasje sangria
en tapas en natuurlijk showen we jullie
dan graag onze mooie kleding!”
n

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

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort | 036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl
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De hele dag fris
Zo’n anderhalf uur heeft het speeksel nodig om de zuren in de mond te neutraliseren. Het beste kun je dus niet de hele
dag door cola of iets dergelijks drinken.
Vergeet niet om met fluoride tandpasta te
poetsen. Fluoride maakt het tandglazuur
sterker, waardoor het moeilijker kan oplossen in zuur.

In de zon op een terrasje...
in gesprek met je tandarts
Het is heerlijk om op een mooie zomerse dag op een terrasje te
genieten van een ijskoud glaasje frisdrank, een biertje of ijsthee.
Maar wat is de invloed daarvan op je tanden en kiezen?
zuur, oplossen. Dit heet ‘erosie’. Als het
tandglazuur oplost, kan dit onder andere
leiden tot snelle gaatjesvorming en heel
gevoelige tanden.

Als tandarts wil ik je niet het plezier ontnemen om op een terrasje te genieten van
een heerlijk drankje. Dit moet je zeker
doen, maar er zijn een paar ‘spelregels’.
Als je die in acht houdt, zul je nog jarenlang kunnen genieten, met een stralende
lach en een pijnloos gebit.
Tandglazuur
Wat de meesten van ons niet weten, is
dat de zuren uit frisdranken de buitenlaag van onze tanden en kiezen, het gla-

Frisse smaak
Waarom zijn frisdranken zo schadelijk?
Frisdranken hebben hun frisse smaak te
danken aan het toegevoegde zuur. Om
deze zure smaak te verbergen, zit er heel
veel suiker in. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat met name onder de jeugd het
gebruik van frisdranken de laatste tijd
fors is gestegen. Light dranken zijn overigens voor erosie even slecht, omdat zij
evenveel zuur bevatten. Helaas bevatten
vruchtensappen, aanmaaklimonade (ranja) en wijn ook heel veel zuur.
Liever biertje dan wijntje
Je zult je afvragen wat je wel kunt drinken zonder erosie te veroorzaken in het
gebit. Water, gewone thee en koffie zonder suiker zijn de beste alternatieven om
te gebruiken. Ook is een biertje beter voor
je tanden dan een wijntje.

Erosie en gevoelige tanden
Er is sprake van erosie als je voortanden slijtplekken vertonen, dunner en
doorschijnender worden. Hierdoor kunnen de tanden iets geler worden. Bij de
kauwvlakken van de kiezen kunnen in de
knobbels uithollingen ontstaan.
Deskundig advies
Als je denkt dat je erosie hebt, vraag
dan aan je tandarts hoe je het beste kunt
voorkomen dat de erosie erger wordt. en
wat je aan de gevoeligheid als gevolg van
erosie zou kunnen doen. Er zijn diverse
factoren die van invloed kunnen zijn op
de snelheid van de erosie: de poetsmethode, het poetstijdstip, hoe drink je je zure
dranken – met of zonder een rietje kan al
uitmaken.
Wil je meer weten? Kom eens bij ons
langs of vraag het aan je eigen tandarts.
Ronald Bijl, Tandzorg op Maat n
036-539 78 80 | tandzorgopmaat.nl

Tandzorg Op Maat Almere Poort is te
vinden in Gezondheidscentrum Vizier
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United Dance Almere breidt uit!
Almere Poort groeit en er komen steeds nieuwe huizen, scholen
en dus ook veel kinderen. United Dance Almere, in 2014 opgericht door Sara Neys en Eline Pater, krijgt nog dagelijks nieuwe
leerlingen en aanvragen voor proeflessen. De energieke dansschool is inmiddels een gevestigde waarde in Almere Poort en
de eigenaressen zijn dan ook blij de uitbreiding aan te kondigen.
Nieuw maar toch bekend
In 2016 vestigde de dansschool zich aan
de Europalaan 925, na de eerste twee jaar
in klaslokalen aan de Monacostraat. Sara:
“Vanaf dat moment hebben we ons pand
zo ingericht dat het volledig voldoet aan
de behoeften van dansers. Van een verende dansvloer en echo-werend materiaal tot een eigen kleedkamer. Dit is de
kwaliteit die onze leden van ons gewend
zijn en die we ook zullen doorzetten in
het naastgelegen pand op nummer 927.
Daar maken we een derde, nog grotere,
danszaal met eigen kleedkamer”.
Op zaterdag 1 september zal het nieuwe seizoen geopend worden met een
Grand Open Day. Iedereen is welkom, zet
deze datum alvast in je agenda en houd
Facebook en de website in de gaten.
Uitgangspunten
Eline: “Het is onze overtuiging dat dans
altijd goed is voor de motorische ontwikkeling van kinderen, maar dat zij tevens
leren om samen naar iets toe te werken.

Ook besteden wij veel aandacht aan discipline en respectvol met elkaar omgaan”.
De goede omgang en sfeer op de dansschool wordt door ouders en leerlingen
enorm gewaardeerd.
Sara: “Met een derde danszaal erbij,
wordt ons aanbod behoorlijk uitgebreid.
Vooral in de populaire lessen zoals Ballet, Streetdance en Song & Dance komen
er lessen bij in meer leeftijdscategorieën.
Het nieuwe rooster voor komend schooljaar is al te vinden op onze website. Wij
geven meer dan 70 lessen per week, er
is dus voor iedereen wel iets passends
te vinden. Wie vragen heeft, kan gerust
mailen of even binnen lopen”.
Twee doelgroepen uitgelicht
Peuters vanaf twee jaar kunnen al terecht
bij UDA. Eline: “We krijgen terug van
ouders dat er veel energie is in de lessen
en dat de kinderen zelfs op deze jonge
leeftijd worden uitgedaagd. Ongemerkt
maar met veel plezier leren zij veel over
de coördinatie van het lichaam. Basis-
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Het ‘5 voor 5 moment’ op het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival Flevoland
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dansbewegingen en ritmegevoel worden
spelenderwijs opgepikt”. Vanaf het nieuwe schooljaar is er vijf dagen per week
een les voor kinderen vanaf drie jaar.
Een geheel andere groep is het groeiende aantal volwassenen dat de weg
naar United Dance Almere weet te vinden. Naast de les Street/Jazz is er ook
een Afro-adults les en voor de liefhebbers van Tapdance worden vanaf september vier lessen aangeboden. Kinderen
en volwassenen staan samen in de les en
worden op niveau ingedeeld.
Actieve dansschool
De lessen zijn uiteraard de basis van de
school, maar daarnaast organiseert UDA
graag evenementen voor alle leeftijdsgroepen zoals een Pietendansfeest, Disco,
Filmavond en een eigen Talentenavond.
Sara: “Regelmatig geven we extra workshops met motiverende gastdocenten
en sinds drie jaar gaan we aan het eind
van het seizoen op kamp. In het voorjaar
hadden we, in samenwerking met Eileen
Schilder van Theaterkind, het musicalproject ‘ZING!’ waaraan 38 kinderen meededen. Dit initiatief verdient een vervolg!”
Een hoogtepunt van de optredens van
De Stage Performance-groepen van het
afgelopen seizoen was het spetterende
optreden voor 20.000 toeschouwers tijdens het Bevrijdingsfestival Flevoland.
UDA geeft met de hele school een
Nieuwjaarsvoorstelling én een Eindvoorstelling. Deze laatste vindt dit jaar plaats
op 14 juli in het KAF in Almere centrum.
Talentontwikkeling
De dansschool staat ervoor om in alle
lessen het beste uit de leerling te halen.
Het aantal leerlingen dat vaker en op een
hoger niveau wil dansen, groeit. UDA
heeft vijf Stage Performance-groepen en
twee Talent Classes. De Stage-groepen
doen ook mee aan landelijke wedstrijden
en met veel succes.
Leerlingen die graag vaker optreden
en/of zich willen voorbereiden op een
professionele vooropleiding, kunnen auditie doen. Tijdens een auditie wordt gekeken naar energie, lenigheid, uitstraling
en het vermogen om snel choreografieën
op te pikken. Leerlingen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden voor
de auditie op 7 juli.
n
info@uniteddancealmere.nl
www.uniteddancealmere.nl

kinder o pvang

Buitenspelen maakt kinderen
sterker en socialer
Lekker samen buitenspelen, ravotten op het speelplein, verstoppertje spelen in de buurt, klimmen en klauteren in het bos. De
meeste kinderen vinden het heerlijk. Buitenspelen is belangrijk,
maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Bij GO! Kinderopvang is buitenspelen bewust onderdeel van de dag.
In de eerste plaats is buitenspelen om te
ontspannen en te genieten. Daarnaast is
het ook heel gezond om buiten te rennen
en klimmen. Birgit Haanstra (manager
GO! Kinderopvang) benadrukt dat er nog
veel meer voordelen zijn. “Spelenderwijs
werken kinderen aan hun motorische ontwikkeling als ze buitenspelen. Tijdens hun
spel zijn ze ook bezig met sociale vaardigheden, omdat ze samen met andere
kinderen spelen. Dit zijn kwaliteiten die
elk kind later goed van pas komen. Maar
plezier en ontdekken staan voorop!”.

Veilig de wereld ontdekken
Voor kinderen is het heerlijk om de wereld te ontdekken. Maar kinderen weten
vaak nog niet wat voor gevaar er is. Een
vertrouwde en beschermde omgeving die
is aangepast aan de leeftijd van kinderen
is van belang. Bij GO! Kinderopvang krijgen kinderen de ruimte om de wereld te
ontdekken, zonder dat ze daar onnodige
risico’s bij lopen. “Elk kind valt, maar
staat ook weer op”, zegt Birgit. “Vallen en
opstaan hoort erbij en versterkt de groei
en ontwikkeling van kinderen”.

Sterker en socialer
Het AD publiceerde onlangs de resultaten
van een onderzoek van de universiteiten
van Leiden en Lissabon, waarbij het belang van het vrije spel werd aangetoond.
Wat blijkt? Het speelgedrag van kleuters
zegt iets over hun sociale vaardigheden.
Kinderen die gedurende langere tijd in
kleine groepjes spelen, zijn echte sociale
dieren. “Ze hebben diepere contacten met
elkaar, worden meer gezien als individu
en kunnen zichzelf zijn zonder meteen te
worden gecorrigeerd”, verklaart onderzoeker Rieffe.
Emoties
De kleuters die veel alleen op het speelplein stonden, blijken meer moeite te hebben om de emoties van hun klasgenoten
in te schatten. Rieffe: “Ze komen aan de
zijlijn te staan, omdat ze de andere kinderen niet goed begrijpen”. Begeleiders kunnen die kinderen helpen om al op jonge
leeftijd beter te leren emoties te herkennen, bijvoorbeeld met rollenspellen”.
Nationale Buitenspeeldag
Al meer dan tien jaar organiseert Jantje
Beton de Nationale Buitenspeeldag. Tijdens deze dag willen zij van Nederland
één grote speelplek maken. Ook GO! Kinderopvang besteedt elk jaar aandacht aan
deze dag en zorgt dan voor extra activiteiten, zoals in 2018 het stoepkrijt evenement “Almere krij(g)t een dierentuin”,
waarbij alle kleurkanjers met hun tekenkunst en fantasie een dierentuin creëren
in Almere.
n
Kom ook kennismaken met de
opvang bij Het Vlaggenschip
Opvang van 0 tot 12 jaar
David Livingstonestraat 121
036-536 99 03
www.go-kinderopvang.nl
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Montenegro
Onze yogalessen worden altijd afgesloten
met een stukje ontspanning. Terwijl het
voor de één best moeilijk is om zich midden
op de dag volledig te
ontspannen, droomt de ander zo weg.
Maar velen vinden het een aangenaam
moment. Ik zeg altijd: als je de ontspanning als prettig ervaart, gun het jezelf
dan vaker. Je hebt alleen jezelf nodig en
het kan overal, op het strand, in je tuin, in
het bos, in het buitenland...
Ik ga vaak naar Montenegro, een land
dat naast Servië ligt. Mijn roots liggen
daar, voor de helft. Mijn moeder is er geboren. Mijn leven lang al ga ik bijna elk
jaar en soms zelfs meerdere keren per
jaar naar Montenegro. Het is mijn tweede thuis, en het verveelt nooit! Inmiddels
zijn ook mijn man en dochters eraan verknocht. Het is mijn wens om daar een Zen
Company yoga retraite te organiseren.
Het idee heb ik al helemaal in mijn
hoofd. Maximaal vijf dagen moet het duren, passend bij de hardwerkende mens
met eventueel kinderen. In die week zou
ik je kennis willen laten maken met het
prachtige Montenegro. Het heerlijke, verse, onbespoten eten, de bergen, de zee
en de cultuur. Dat alles in combinatie met
bewegen en meditatie – yoga dus.
Hier fantaseer ik al een hele tijd over,
en ik hoop de plannen dit jaar verder uit
te werken. En wie weet, wordt 2019 het
jaar van de uitvoering!
Voor nu wens ik iedereen een heerlijke, ontspannen en gezonde zomer!
Amanda de Bruin, Zen Company n
www.zencompany.nl

Tips van de tandarts voor
een zomerstralend wit gebit
Zomerstralend witte tanden, die willen we natuurlijk allemaal.
Maar na jarenlang zondigen met koffie, wijn en niet regelmatig
genoeg poetsen is het bij de meeste mensen meer een droom
dan realiteit. Met de zomer voor de deur geeft het team van
Tandheelkundig Centrum Almere Poort je hierbij enkele tips.
eigen huidskleur, lijken je tanden witter.
5. Poetsen. Twee keer per dag poetsen
is prima. Met één keer per dag haal je
niet alle plaque weg, vaker dan twee keer
geeft teveel slijtage van bijvoorbeeld
tandhalzen.

1. Tandpasta. Voor schone tanden zijn
alle tandpasta’s goed. Hoewel de verpakkingen je soms witte tanden beloven,
zijn in Nederland de wettelijk toegestane
maximale doseringen van het bleekmateriaal in tandpasta’s te laag om tanden
echt lichter te maken. Bovendien mag
tandpasta niet te erg ‘schuren’ om het
tandoppervlak niet te beschadigen.

6. Vermijden. Tanden verkleuren door
koffie, thee en wijn – zowel witte als
rode. Om de verkleuring te beperken, kun
je na het drinken ervan je mond spoelen
met water. Je kunt aanslag ook voorkomen door je koffie of thee met melk erin
te drinken. Als je net gebleekt hebt, kun
je het beste ook even geen kerrie en rode
bietjes eten, omdat je tanden dan extra
gevoelig zijn voor kleurstoffen in voeding. Normaal gesproken hoef je daar
niet heel voorzichtig mee te zijn.

2. Bleken. Als je zelf aan de gang gaat

7. Momenten. Op een dag zijn maximaal

met bleekmiddelen voor je tanden, kan
dat schadelijk zijn voor je tanden. Als je
je tanden bij een tandarts of mondhy
giënist laat bleken, worden veilige materialen gebruikt. Bovendien wordt door
de tandarts of mondhygiënist beoordeeld
of je tanden bleken zinvol is. Houd er rekening mee dat vullingen en kronen bij
bleken niet lichter worden.

zeven eet- en drinkmomenten voor het
gebit verantwoord. Je tanden hebben na
het eten en drinken de tijd nodig om te
herstellen. Daar zorgt het speeksel voor.
Dus niet de hele dag door kleine beetjes
snacken, snoepen of drinken – behalve
water natuurlijk!
n

3. Reiniging. De verkleuring kan ook
ontstaan zijn door aanslag en/of tandsteen. Dan is een gebitsreiniging aan te
raden. Ook kan de tandarts beoordelen
of er nog vullingen zitten die eventueel
verkleurd zijn.
4. Contrast. Je kunt je tanden ook witter
laten lijken. Dat doe je door het contrast
met de omgeving te vergroten, bijvoorbeeld door lippenstift te gebruiken. Ook
als je bruin bent door de zon of door je
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Homeruslaan 100 | 1363 TA Almere Poort
036-536 90 79 | www.tcap.nl | info@tcap.nl
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ChiFame: natuurlijke
beauty care in oase van rust
In februari opende ChiFame haar nieuwe deuren, in een prachtig
witgeschilderd pand aan de Hongarijeplaats. Na binnenkomst
geven de poederroze zitbank, de mooie, groene planten en de
rustgevende muziek je meteen ontspanning. Felicity: “ChiFame
biedt een oase van rust in de drukke dagelijkse wereld, waarin
je als vrouw zoveel bordjes in de lucht moet houden”.
Natuurlijke producten
De behandelingen van ChiFame zijn vrijwel allemaal op basis van biologische en
natuurlijke producten. Daardoor zijn ze
ook geschikt voor veganisten. Felicity
heeft er veel ervaring mee. “Je huid is
je grootste orgaan. Daar moet je zuinig
op zijn. In alle jaren dat ik werk met de
natuurlijke producten heb ik gemerkt dat
ze een veel mooier en natuurlijker effect hebben dan synthetische”. De eerste
maanden van het nieuwe Beauty Center
waren hectisch. “Onze openingstijden
zijn maximaal”, lacht Felicity. “Een goed
teken, dat betekent dat er veel belangstelling is voor ChiFame”.
Kwaliteit door specialisten
Het concept dat ChiFame vanaf dag één
voor ogen had, begint steeds meer vorm te
krijgen. Een plek waar iedere zelfbewuste
vrouw terecht kan voor een diversiteit aan
groene beauty en haircare behandelingen.

“Wij werken met een topteam van specialisten waarvan eenieder haar eigen specialiteiten heeft, zodat de kwaliteit hoog
gehouden kan worden voor onze gasten”.
Nu ook Europees haar
Felicity heeft zichzelf gespecialiseerd in
biologische schoonheidsbehandelingen
en natural haircare in wavy en krullend
haar. Omdat zij complete beauty care wil
bieden aan alle vrouwen, is ze direct op
zoek gegaan naar een Europees haarstylist/colourist en een medisch pedicurespecialist. “Kwaliteit van de behandelingen
staat bij ChiFame voorop”, vertelt Felicity. “Daarom knipt Gerda met haar twintig
jaar ervaring vanaf half juni onze gasten
met Europees haar. Zij is daarin gespecialiseerd en kan daardoor de perfecte behandeling geven, die bovendien past bij
ChiFame: biologisch en natuurlijk”. Gerda
gaat met Rudolphe & Co werken: een luxe
eco-gecertificeerde haarlijn uit Frankrijk

v.l.n.r.: Shefije: stagiare, Sandra: medisch pedicure,
Felicity: schoonheidsspecialist & krullenspecialist,
Gerda: haarstylist/colourist en Aysegul: stagiare.

waar prachtige resultaten mee worden
bereikt.
Op het gebied van medisch pedicure
komt Sandra vanaf half juni het ChiFame-team versterken. Met haar tien jaar
ervaring neemt zij de zorg voor voeten
op zich. “Momenteel is ChiFame nog op
zoek naar aanvullende, gespecialiseerde
onderneemsters”, zegt Felicity. “Wie
weet kunnen we onze gasten in de toekomst zelfs een nog grotere diversiteit
aan groene verwennerij aanbieden”.
Goed voor natuur
Het biologische concept van ChiFame is
niet alleen goed voor je huid en haar,
maar ook voor de natuur. “De leveranciers
van onze producten doen er alles aan om
de natuur zoveel mogelijk te sparen, bijvoorbeeld door navulverpakkingen te leveren en door met gerecycled materiaal te
werken. Ook in het beauty center gebruiken we zo min mogelijk vervuilende materialen, al moeten we natuurlijk wel aan
de regelgeving rondom hygiëne voldoen
en zullen we nog wel de nodige doekjes
en wattenschijfjes gebruiken”.
Enthousiast
“De hectische start van het nieuwe ChiFame was niet alleen druk, maar vooral
heel leuk”, aldus Felicity. “Het allerleukst
vind ik dat mensen enthousiast zijn over
het concept en de sfeer. Ze geven aan dat
ze de positiviteit en ontspanning die ChiFame voor ogen heeft ook echt ervaren.
En ik merk het ook: sommige klanten
komen elke twee weken terug en er zijn
klanten die vanuit Leiden, Rotterdam,
Zwolle en zelfs uit België hier naartoe
komen voor een behandeling. Dat maakt
me trots en blij”.
redactie n
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In de schuur achterin de tuin in het Homeruskwartier runt
Aouatif alweer vijf jaar haar kapsalon: La Belle Hairstyling &
Visagie. In de kleine, gezellige ruimte kan ze exclusief aandacht
geven aan haar klanten en hun wensen.

Stralend de deur uit bij
La Belle Hairstyling & Visagie
Ideale combinatie
Aouatif is begonnen met werken als kapster na de geboorte van haar dochter, elf
jaar geleden. Eerst was ze in dienst bij
andere kapperszaken, maar na haar verhuizing naar Almere Poort begon ze voor
zichzelf. En dat bevalt Aouatif heel goed.
“Het is ideaal. Op deze manier kan ik heel
gemakkelijk privé met werk combineren.
Ik werk alleen op afspraak en kan daardoor thuis zijn als ik geen klant heb”.

foto’s: Meer dan Marketing

Achtertuin
De kapsalon loopt goed. Zo goed dat
Aouatif best een grotere locatie zou
kunnen gebruiken, maar ze kiest er heel
bewust voor om klein te blijven. “De
schuur is groot genoeg”, zegt Aouatif,
“en ik heb hier alles: water, licht, verwarming, de benodigde apparatuur”. Het had
nog wel wat voeten in de aarde om de
schuur te mogen gebruiken als bedrijfsruimte. “Ik had toestemming nodig van
het woonbedrijf en van de gemeente.
Ook had ik handtekeningen nodig van
de buurtbewoners, waarmee zij aangaven geen bezwaar te hebben tegen de
vestiging van mijn kapsalon. Gelukkig
was het allemaal binnen enkele weken
geregeld en kon de verbouwing van de
schuur beginnen”.
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Epileren met een touwtje
Naast kapster is Aouatif ook visagiste.
Ze is gespecialiseerd in epileren met een
touwtje en daar is veel vraag naar. “Het
is een techniek uit India”, legt Aouatif
uit. “Met een kantoenen draad verwijder
je gezichtsbeharing. Dat stimuleert de
doorbloeding en je gezicht gaat er echt
van stralen”. Aouatif houdt enorm van
haar vak en doet het kappen en de visagie even graag. “Ik geniet ervan om
klanten te knippen en op te maken. Het
geeft mij ontspanning”.

Heel divers
Klanten komen bij La Belle via flyers en
mond-tot-mond reclame en Aouatif heeft
in de afgelopen vijf jaar een vaste klantenkring opgebouwd. “Het blijft leuk om
zoveel verschillende mensen te spreken.
Alle klanten hebben een eigen verhaal
en omdat in Poort iedereen een nieuwe
bewoner is, is de afkomst van mijn klanten heel divers. Ze komen uit verschillende plaatsen in Nederland en hebben
ook verschillende nationaliteiten”.
Vertrouwen
Aouatif knipt meisjes en dames. Jongens kunnen tot twaalf jaar bij haar
terecht. Als een klant zegt: “Doe maar
iets”, wordt Aouatif het meest enthou
siast. “Dan geeft de klant mij vertrouwen
en voor mij is het een uitdaging om een
nieuw kapsel te bedenken dat perfect
past bij de klant. Niets maakt mij zo blij
als een verraste, tevreden klant, die stralend de deur uit loopt”.

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

redactie n
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La Dame Nails -- Ibiza time!
Dames onder jullie herkennen dit probleem vast wel – de lente
is aangebroken en het stijgt soms zelfs door naar zomerse temperaturen en dan willen wij vrouwen maar één ding: Er goed
uitzien in onze zomerkleding. Dat betekent onder andere dat
we lekker gaan shoppen, maar natuurlijk moeten je nagels er
ook verzorgd en netjes uitzien.
Voorheen liet ik mijn nagels altijd doen
in de wat goedkopere salons, maar inmiddels heb ik daar nu echt spijt van.
Mijn nagels zijn zichtbaar achteruit gegaan en elke keer als ik zelf mijn nagels
lakte, bladderde het er binnen een paar
minuten alweer af; heel irritant!
Verzorging
Via een vriendin kwam ik bij ‘La Dame
Nails’ in Almere Poort terecht. Jeannette,
de eigenaresse van de nagelsalon, vertelde mij dat ik mijn nagels goed moet
verzorgen en gaf mij allerlei tips hoe ik
mijn handen en voeten zo mooi en gezond mogelijk kan houden. Tot op de
dag van vandaag ben ik superblij met
deze tips, want ik zie echt vooruitgang
en mijn nagellak zit er na ruim anderhalve week nog steeds op: top!
Sunset nails
Wat ik ook heel erg leuk vond, was dat
Jeannette echt meedacht over de kleur
en het patroontje dat ik op mijn nagels
wilde hebben. Samen met mijn collega
zou ik namelijk een paar dagen later

naar Ibiza vliegen voor een zakenlunch
en stiekem vond ik het wel heel leuk om
op Ibiza geïnspireerde nagels te krijgen. Netjes, maar wel lekker opvallend.
Zo gezegd zo gedaan; Jeannette maakte heel mooie ‘sunset nails’ en met een
handig stempelkussentje kreeg ik prachtige mandala’s op mijn nagels. Echt heel
leuk! Op Ibiza kreeg ik erg veel complimenten over mijn nagellak en nu geniet
ik er nog steeds van.
Eigen gereedschap
De salon van Jeannette staat vol met leuke kleuren Shellac van CND en met allerlei accessoires die je op je nagels kunt
kiezen. Denk hierbij aan folie, glitter en
allerlei soorten patroontjes. Zelf wist ik
niet zo goed welke kleuren er nu echt
goed bij mij zouden passen, maar bij La
Dame Nails krijg je ook advies welke tinten mooi bij je huid, ogen en haar staan,
zo handig. Wat ik ook heel prettig vind,
is dat je een eigen vijltje krijgt dat bij
jouw gegevens wordt opgeborgen. De
hygiëne staat in deze salon echt op nummer één en dat merk je aan alles; je wast

je handen met desinfecterende zeep, je
krijgt je eigen ‘gereedschap’ en Jeannette
zelf maakt alle producten ook nog eens
dubbel schoon. Super!
Voor mij is de beslissing duidelijk al
gemaakt: ik stap voortaan bij La Dame
Nails naar binnen als ik verzorgde nagels
wil – laat die rokjesdagen maar komen!
Ellen de Wit, www.thegirlnextdoor.nl n

30 minutes, women only workout

wij krijgen je
fit in 30 minuten

Gigantenstraat 6
1363 TB Almere Poort
www.ladamenails.nl

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

POORTNIEUWS I 23

HORECA

Tien zonnige terrasj

ijspressi

Harbor

Cafetaria De Heerlijkheid

Fotostudio87

Artesjok Food & Drinks

Steel Creek
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Poortdok

jes in Almere Poort

Fotostudio87

Lunchtijd, Homerusmark
t

rHouse
Meer dan Marketing

eak
Espressobar Take a Br

Sun Runners

rand e taria®

Véél meer dan een cafetaria!

T. 036 - 848 1234

Free
Wifi

www.grandfetaria.nl

Najadenstraat 8, t.o. de Homerusmarkt

Grandfetaria

Griekse salade
“Casual Dining”
or “Fastfood & Take away!”
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De zomer is nog niet begonnen of het enthousiaste team vrijwilligers van buurtcentrum Amerika is al bezig met Burendag.
“Samen willen we hier echt een gezellige dag voor de buurt
van maken. We hebben een leuk programma samengesteld”.

Buurtcentrum Amerika
Henry Stanleystraat 1
036-536 92 48
amerika@deschoor.nl

maandag
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

Vier op 22 september 2018
Nationale Burendag met ons!
Op het programma staan allerlei activiteiten voor klein en groot. Natuurlijk
zal een springkussen niet ontbreken. Er
zullen suikerspinnen, popcorn en andere
hapjes en drankjes worden verkocht, tegen vriendelijke prijzen zoals je van De
Schoor bent gewend.
Verschillende groepen van Dansstudio
Roxanne geven dansvoorstellingen en
Brazil Danca verzorgt inlooplessen. Ook
kun je aan een yogasessie deelnemen. Zo

maak je op een leuke manier kennis met
verschillende vaste activiteiten die in het
buurtcentrum plaatsvinden.
En niet te vergeten: leer je buurtbewoners kennen en geniet samen met elkaar
van al dit leuks.
Als klap op de vuurpijl komt zanger
Marvin Timothy, bekend van The Voice,
ons iets van zijn repertoire laten horen.
Dit wordt een spetterende afsluiting van
deze mooie dag. Mis het niet!
n

Koffie-inloop • ouders
14.30 - 16.00 uur

dinsdag
Koffie-inloop • senioren
10.00 - 12.00 uur

22 september

Peuterdans • 2-3 jaar
10.15 - 11.30 uur

burendag

st
Gezellig fee
voor alle
leef tijden!

Koffie-inloop • ouders
10.15 - 11.30 uur
woensdag
Dansles in verschillende stijlen • 3+
14.15 - 20.00 uur

springkussen · knutselen · rommelmarkt · stok vangen · optredens
yoga · schminken · sjoelen · brazil danca · hapjes en drankjes

Koffie-inloop • ouders
14.15 - 18.30 uur

Buurtcentrum Amerika · Henry Stanleystraat 1 · 1363 LB Almere · 036-536 92 48

donderdag
Computerles • volwassenen
10.00 - 12.00 uur
Yoga • volwassenen
10.00 - 11.00 uur
Taal in de Wijk • volwassenen
11.00 - 12.00 uur
Brazil Danca • volwassenen
19.00 - 20.00 uur

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
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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.

Koffie uurtje
Iedere maandagochtend vanaf half elf
ontmoeten alleenstaande ouders uit Almere Poort elkaar tijdens het ‘koffie uurtje’ in buurtcentrum ‘De Ruimte’. Jonge
kinderen die nog niet naar school gaan
of vrij hebben, kunnen ondertussen lekker sporten met andere kinderen uit het
stadsdeel, onder begeleiding van de docenten van de Droomspeelbus. Voor de
ouders is dit dus een kans om andere
ouders te ontmoeten, rustig even met elkaar te praten over ervaringen, tips uit te
wisselen én gezellig even te kletsen... een
oplaadmomentje.

Informatie & activiteiten
Tijdens workshops wordt aandacht
besteed aan diverse onderwerpen, zoals
finan
ciën, gezonde voeding en het
gebruik van social media. Het aanbod
van activiteiten in Almere en in het bijzonder in Almere Poort wordt ook onder
de aandacht gebracht. Daarnaast wordt
iedere week de mogelijkheid geboden om
gratis te sporten. Op dit moment bestaat
de wekelijkse training uit een kickboksfitness
circuit, waaraan alleenstaande
ouders en hun kinderen met veel enthousiasme deelnemen. Er is nog plaats voor
nieuwkomers!

Kansen voor ontwikkeling
Het is mogelijk om het één en ander te
organiseren voor Almere Poort of voor
de Meet the Parents groep. Je kunt daarbij ondersteund worden waar nodig. Je
ontdekt zodoende waar je goed in bent
of waarin je je verder zou willen ontwikkelen. Daarbij wordt uitgegaan van jouw
talenten, die je graag wilt inzetten of ontwikkelen. Ben je nog aan het ontdekken
en weet je niet precies wat je wilt of wat je
talenten zijn? Ook dan word je geholpen
door samen te kijken naar jouw mogelijkheden. Ook zijn er verschillende kansen
om ervaring op te doen als vrijwilliger.

Bootcamp
Graag wil Meet the Parents starten met
bootcamp, de populaire buitensport! Op
dit moment zijn wij nog op zoek naar een
ervaren bootcamptrainer die samen met
ons bootcamp wilt opzetten. Tevens zoeken we nog meer alleenstaande ouders
die mee willen doen. Begint er al iets te
kriebelen? Zie jij jezelf al meedoen in het
park om de hoek? Dan kun je je aanmelden via: mtp@deschoor.nl

Meet the Parents is altijd op zoek naar
ideeën. Dus heb je een idee, dat binnen
het concept past, laat het ons weten. n
Meet The Parents ondersteunt
éénoudergezinnen in Almere Poort.
Meet The Parents is een initiatief van
GGD, De Schoor, Tactus en IVO en
mogelijk dankzij subsidie van Fonds
NutsOhra. Tevens zijn gemeente
Almere en andere organisaties bij
het initiatief betrokken.

Maryam (rechts op de foto), onze gast
vrouw, nam afscheid van Meet the
Parents. “Je bent altijd vriendelijk en een
topper met de kinderen. Enorm bedankt
voor jouw hulp! We zullen je missen!”

Voor actuele informatie zie Facebook
MTPAlmerePoort of neem contact op
met Silvia Morren:
06 -132 98 712
smorren@almere.nl
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Ontwikkelingen in Almere Poort
Almere Poort groeit hard. Niet alleen met de ontwikkeling van
de nieuwe wijken maakt de gemeente het stadsdeel af maar
ook in de bestaande wijken zijn nog volop bouwactiviteiten.
Voor bewoners maar ook voor woningzoekenden kan het niet
snel genoeg gaan. Niet alleen voor wat betreft het opleveren
van de woningen, maar zeker ook voor de inrichting van de
openbare ruimte en de voorzieningen.
Dat begrijpen we als gemeente heel
goed en we doen – met partners – ons
best! We houden je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen via (inloop)
bijeenkomsten, de website, de digitale
nieuwsbrief, persoonlijke brieven en natuurlijk ook via PoortNieuws!
Hier volgt een greep uit de actuele ontwikkelingen die je ook op de website terug kunt lezen.
Vrijliggend fietspad
Achillesstraat / Duitslandstraat
Dinsdag 15 mei is tijdens een laatste bewonersbijeenkomst het definitieve ontwerp gepresenteerd van het vrijliggende

fietspad. De aanleg van het fietspad kan
helaas pas in het voorjaar van 2019 starten, wegens een lange levertijd bij de
leverancier van de bruggen. Benieuwd
naar het ontwerp? Kijk op de website:
poort.almere.nl/achillesstraat
Zandpoort in Olympiakwartier West
Als deze PoortNieuws op de mat valt,
worden de eerste (huur)woningen van
woningcorporatie De Alliantie opgeleverd in nieuwbouwproject Zandpoort.
De verwachting is dat in het najaar de
verkoop van de koopwoningen zal starten en de volgende fase van de zelfbouwwoningen. De woningen zijn energiezuinig uitgevoerd en hebben zonnepanelen

Europakwartier Oost

op het dak. Meer informatie vind je op:
www.zandpoort.nl
Europakwartier Oost
De voorbereidingen voor de eerste fase
van deze nieuwe wijk zijn binnen de gemeente in volle gang. Hier gaan 1200
woningen komen (70% eengezinswoningen, 30% appartementen/hoogbouw).
Een doorkijkje hebben we gegeven op
de inloopbijeenkomst en dit staat ook op
poort.almere.nl/stadstuinen-poort-oost.
Rond de zomer zetten we met onze partners vervolgstappen om in 2019 de verkoop en de bouw te kunnen starten.
Zicht op Duin
De strook langs de Poortdreef die deels
in Columbus- en deels in Europakwartier ligt, noemen we Zicht op Duin. In
deze strook worden ook ‘stadspaleizen’
gebouwd. Dit zijn kleinschalige, statige
appartementenblokken die per gebouw
bestaan uit circa 12-15 appartementen.
De komende periode zullen hier nog
veel bouwactiviteiten zijn. Ook leggen
we hier tijdelijke parkeerplaatsen aan,
zolang de parkeerplaatsen van de ontwikkelende partij nog niet gereed zijn.

Lagekant

Cascadepark
Olympiakwartier Oost

Europakwartier West
Zandpoort
Zicht op Duin

Kreekbos Noord

Kreekbos Zuid

Zuiderduin
Noorderduin

Kop Zuid
Kop Noord

Almeerderstrand

Strandbad Duin
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Verbreding Almeerderstrand
De gemeente Almere wil het Almeerderstrand nog aantrekkelijker maken als
recreatie- en evenementenstrand voor
publiek uit Almere Poort en de rest van
de stad maar ook voor de regio. Hiervoor
start in het najaar de verbreding van het
zuidelijke deel van het Almeerderstrand
voor de inzet als evenementenstrand.
Ook het beheer van het strand krijgt extra aandacht, nu het eigendom is overgenomen van Staatsbosbeheer.

Inloopbijeenkomsten Almere Poort
Wat een drukte en interesse voor alle ontwikkelingen tijdens de inloopbijeenkomst op 3 april in
Sterrenschool De Ruimte! Er gebeurt veel in Poort
en daarom zullen we twee keer per jaar een grote bijeenkomst organiseren. Of de locatie gelijk
blijft, bekijken we nog, want het was nu wel aan
de krappe kant. Save the date: de volgende
inloopbijeenkomst is op 16 oktober 2018!

Heb jij een goed idee om het
Almeerderstrand nog leuker te maken en recreatie in het gebied te
versterken? Supboardyoga? Almeerderstrandparfum? Leef je uit en
kom je idee pitchen op 4 juli op het
strand tijdens de Almere Awesome
Pitchnight. Meer informatie is te vinden op: www.strandlab-almere.nl

Homeruskwartier
Op meerdere plekken in Homeruskwartier worden nog appartementengebouwen en ééngezinswoningen gebouwd.
Aan het Homeruspark komt nog een
tweede school en naast de Homerusmarkt een PLUS-supermarkt. Op de website poort.almere.nl (onder ‘wijken’) vind
je de kaart die alle locaties en meer informatie aangeeft.

Bijna opgeleverde ‘Goedhuurwoningen’ van De Alliantie in Zandpoort.

Op 11 juni zijn de zes kavels voor geschakelde woningen in de verkoop
gegaan. Interesse? Inschrijven kan
tot 20 juni 2018! Meer informatie
kun je vinden op:
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl

Bereikbaarheid Poort
Begin augustus zal de provincie de afslag vanaf de Hogering naar de Elementendreef afronden. Daarnaast zal Rijkswaterstaat half september starten met
werkzaamheden aan de onderdoorgang
vanuit Poort onder de A6. De tunnel zal
tot 1 mei 2019 gesloten zijn. Deze periode benut de gemeente Almere om het
laatste deel van de Poortdreef te verbreden. De voorbereiding van de definitieve
route van de Godendreef is gestart en de
groeninrichting langs de Godendreef zal
volgen.
gemeente Almere n

Blijft op de hoogte van uw stadsdeel!
www.almere.nl/stadsdelen
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
in Almere Poort!
poort.almere.nl

Blijf op de hoogte

@almere_poort_

Blijf op de hoogte
van de ontwikke-
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foto’s: Meer dan Marketing

de kans op toekomstige leden van onze
schaakverenigingen”.
Tijdens de speelrondes liep Ton tussen
de rijen met schakende teams door. Om
een oogje in het zeil te houden en vragen
te beantwoorden.
Finale
Vanuit Almere Poort deden teams mee
van de Columbusschool, De Zeeraket en
Sterrenschool De Ruimte. In de rij met
verkooptafels langs de zijkant was ook
Poortgames vertegenwoordigd met een
vrolijke kraam vol met allerlei bordspellen. Op 2 en 9 juni, tijdens het ter perse
gaan van dit blad, spelen De Ontdekking
en de International Primary School mee
in de landelijke finale 2018.
redactie n

Dertigste keer grootste schoolschaaktoernooi
van Nederland voor basisscholieren
Op zaterdag 24 maart werd in het Topsportcentrum het Schoolschaaktoernooi gehouden. Maar liefst 98 teams van 26 Almeerse scholen namen deel aan deze jubileumeditie. De strijd ging
niet alleen om de titel, kampioen van Almere worden, maar de
eerste twaalf teams plaatsten zich tevens voor de halve finale
in Amsterdam, waar je geplaatst kunt worden voor de landelijke finale om het Nederlands kampioenschap.
Burgemeester
Vanaf het begin liet team 1 van de school
Crescendo uit Muziekwijk zien waar het
deze dag om ging: winnen en blijven
winnen. Van de in totaal 28 punten wisten zij er 26,5 te scoren. Geen teamwedstrijd ging verloren en zij werden dan
ook de terechte kampioen. Burgemeester
Franc Weerwind reikte hen de kampioensbeker en de mooie wisselbeker uit.
Onder dit superteam was het een open
strijd en gaven de scholen elkaar onderling weinig toe. In de laatste ronden wist
het team 1 van De Ontdekking uit Noorderplassen zich los te weken en pakte de
fel begeerde tweede plaats met 22,5 punten. Als derde eindigde zeer verrassend
team 3 van de International Primary
School uit Literatuurwijk met 20 punten.

Het jubileumtoernooi was zeer geslaagd. Alle kinderen kregen tijdens het
toernooi een smoothie. Na afloop ging iedereen met een medaille naar huis en de
scholen kregen elk een mooie plaquette
ter herinnering aan deze jubileumeditie.
Kennismaken
Het evenement, waar veel vrijwilligers
en sponsors aan meewerken, wordt georganiseerd door de Schaakvereniging
Almere. Ton Sprong is al drie decennia
de stuwende kracht van het Schoolschaaktoernooi: “Dit toernooi, waarbij
de jeugdige schakers vaak voor het eerst
kennismaken met het georganiseerde
schaak, is heel belangrijk. Behalve dat
het een leuk evenement is en schaken
in zijn algemeen promoot, verhoogt het
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Spannend kindertheater
in de Pampushout
Op een verlaten landgoed in stadsbos Pampushout ligt een
verwaarloosde, geheime tuin! Het is een groot mysterie…
Waarom heeft de norse tuinman deze zo laten verslonzen? In
de geheime tuin bevindt zich ook het holletje van Lian de Otter.
Hij ligt de hele dag te gamen, het enige dat hem interesseert
is het schermpje van zijn tablet. Hij wil alleen gelaten worden
en wil niet buiten spelen. Terwijl de kinderen de geheime tuin
opknappen en steeds mooier maken, verschijnen plotseling
prachtige bloemen op de tablet van de otter. Dan wordt hij toch
nieuwsgierig naar de echte wereld…

In de zomervakantie van 2018 speelt De
Speelwildernis haar interactieve theatervoorstelling mét huifkartocht ‘Het land
van Lian 2.0’ in stadsbos de Pampushout.
De voorstellingen vinden plaats vanaf
15 juli tot en met 1 augustus 2018 elke
zondag, maandag, dinsdag en woensdag
van 14.00 uur tot 16.00 uur. Na afloop
is het mogelijk om samen te picknicken.
Kijk voor meer informatie en het bestellen
van kaarten op www.speelwildernis.nl. n
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Veiligheid voorop bij
essentaksterfte
Ook de essen in de natuurgebieden
van Het Flevo-landschap ontkomen
niet aan de snel verspreidende essentaksterfte. In stadsbos Pampushout zijn de gevolgen goed zichtbaar. Het Flevo-landschap houdt
door het kappen van zieke essen het
risico op omvallende bomen zo klein
mogelijk.
Essentaksterfte is een agressieve
schimmelziekte waarvan de bomen
niet herstellen. In de Pampushout
zijn de gevolgen van de essentaksterfte enorm. Hele vakken met deze
boomsoort zijn aangetast en staan
op omvallen. De boom komt ook
veel voor in groene stroken langs
wegen en paden.
Uit veiligheidsoverweging verwijdert Het Flevo-landschap zieke
bomen langs gemarkeerde wandelroutes, ruiterpaden, fietspaden en
openbare wegen. Om zo min mogelijk onveilige situaties te laten
bestaan, is het van belang de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te
voeren. Helaas ook tijdens het vogelbroedseizoen. Daar is een speciale
ontheffing voor aangevraagd bij de
provincie Flevoland. Essen die geen
direct gevaar vormen, worden in het
broedseizoen met rust gelaten.
n

KinderCentrumAlmere start uniek
BSO-concept ‘Koken & Bakken’ in Poort
Op maandag 2 juli is het zover! Dan start de buitenschoolse opvang ‘Koken & Bakken’ voor kinderen
van vijf tot dertien jaar in een speciaal daarvoor
ingerichte kinderkeuken aan de Duitslandstraat.
Leo van Belzen, directeur van Kinder
CentrumAlmere, is trots op de nieuwe
thema-BSO: “Al een tijdje zochten we
naar geschikte ruimte om ons kantoor
aan de Duitslandstraat uit te breiden.
Toen we de ruimte naast ons kantoor
bezochten, zagen we meteen dat we
met een eenvoudige verbouwing ruimte
konden creëren voor een kinderkeuken”.

Leuk en professioneel
De BSO Koken & Bakken is leuk en
professioneel ingericht. In het midden
van de ruimte zijn vier keukenblokken,
speciaal aangepast voor kinderen. Door
een lade uit het keukenblok te trekken,
kunnen de kleinsten daarop gaan staan
en zo gemakkelijk werken aan het
keukenblad.

www.kindercentrumalmere.nl
036 - 303 50 00

Sandra Zwartjes, pedagogisch werker:
“Een nieuwe en leuke uitdaging. Voor
ons als personeel maar vooral ook voor
de kinderen. Behalve het leren bereiden
van maaltijden en patisserie, leren we
de kinderen in kleine groepjes samen
te werken en recepten te vertalen naar
de gevraagde behoefte. We proberen de
kinderen vooral coachend te begeleiden.
Wanneer ze een vraag hebben, kunnen
ze het antwoord opzoeken op de
computer. Natuurlijk hebben we ook
een kleine bibliotheek aan kookboeken
staan”.

Gezonde opvang
In de ruimte staan leuke treinzitjes met
eikenhouten tafels waar sfeerlampen
boven hangen.

Damian Veuger, pedagogisch werker
en enthousiast thuiskok: “We zijn een
gezonde kinderopvang. We bieden de
kinderen veel beweging en sport en
daar hoort ook een gezonde maaltijd
bij. Behalve het bereiden van allerlei
gerechten, brengen we de kinderen ook
de tafeletiquette bij. Hoe deze in elkaar
steekt, mogen ze zelf opzoeken en aan
de andere kinderen presenteren. Ook
leren ze uitserveren. Voor eten moet je
de tijd nemen en het mag altijd een klein
feestje zijn”.
Bij KinderCentrumAlmere werkt tevens
een voedingskundige. Regelmatig zal
zij de BSO een bezoekje brengen om
de kinderen informatie te geven over
voeding en de werking van het lichaam.

o ndernemen

Espressobar Take a Break
na het eerste jaar draaien
In juni 2017 besloot Ruben
Pos de populaire espressobar
in Almere Poort over te nemen. Eind augustus ging Take
a Break open. Ruben blikt met
een voldaan gevoel terug op
de eerste periode.
Wanneer je Ruben met souplesse de espressobar ziet runnen, komt het niet in
je op dat hij dit pas sinds een jaar doet.
“De kneepjes van het baristavak, appeltaarten bakken en nog veel meer leerde
ik van Sander en Sterre, de vorige eigenaren, die het concept van de bar stevig hebben neergezet. Toch vond ik de
begintijd, toen het ‘kindje’ aan mij was

overgedragen, erg spannend. Zullen de
gasten blijven komen? Zal ik het tempo
bij kunnen benen, uit de kosten komen?”
Gelukkig is het vaker gezellig druk dan
rustig, en dat is voor Ruben een bevestiging dat hij goed bezig is. “In het begin wilde ik alles precies zo laten als de
gasten het gewend waren. Echt tot in de
details. Maar gaandeweg heb ik er meer
van mezelf in gestopt. Tijdens het werken krijg ik veel nieuwe ideeën. Ik heb
nieuwe broodjes op de kaart, nieuwe
taarten op de plank en nieuwe, hoogwaardige cocktails en gin & tonics geïntroduceerd. Natuurlijk kun je nog steeds
een Sander’s Sour en Peroni bestellen,
Sterres appeltaart of een kinderkoffie.
Het verschil zit hem vooral het toevoegen van nieuwe dingen op de kaart”.
Sinds een paar maanden is Take a Break
ook op de zaterdag geopend, dus nu ze-

ven dagen per week. “Het is een kwestie
van kundig personeel. En dat hebben we
gevonden. Behalve Joyce, die hier sinds
het begin twee dagen in de week werkt,
kun je nu ook Jeanine aantreffen. Beiden
zijn getrainde barista’s uit de buurt. Dan
hebben we nog Nerenchy die op de vrijdagavond bijspringt, en Kay”.
Wat we de komende periode nog kunnen verwachten, zijn avonden met jamsessies, en uitbreiding van het terras –
Ruben heeft net de vergunning daarvoor
binnen. Erg leuk is het ook dat buurtbewoners aan Take a Break denken bij het
organiseren van bijeenkomsten. “Zo is er
bijvoorbeeld elke eerste zondagochtend
in de maand Almere Poort Schoon, geleid door Hennie Tibben. Het is een snelgroeiende groep bewoners die actief met
afvalproblemen in de wijken omgaat. De
vrijwilligers worden beloond met een
cappuccino. De gunfactor is groot, en we
helpen elkaar. Toen de zaak laatst blank
stond na een heftige regenbui, stond er
een heel klusteam bij me binnen. Hartverwarmend!”
redactie n

foto: Meer dan Marketing
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Bijna een jaar terug droegen Sander en Sterre de Coninck de espressobar, waar zij vijfenhalf jaar hun hart en ziel in hebben gestopt, over aan Ruben Pos. Met het idee om meer tijd te hebben
voor hun vele andere passies, en dan vooral: het freelancen.
We vragen hen om een update – de foto spreekt boekdelen.

Sander en Sterre een jaar na
espressobar Heilig Boontje

Het is vrijdagavond als ik de familie
De Coninck bezoek. Sterre laat me trots
de nieuwe trailer zien die voor het huis
geparkeerd staat, klaar voor zijn eerste
event: de Appelparade, een tweedaags
feelgood festival in Lisserbroek. Sterre
gaat veganistische snacks verkopen, en
toevallig heeft Sander dit weekend ook
een plaats op datzelfde festival, met zijn
espresso-VW-busje. Dochter Zena (13)
helpt mee de menu’s en prijzen op borden te schrijven en zoon Aram (9) gaat
op tijd naar bed, om de volgende dag een

handje te gaan helpen. Hij heeft de eerste
oefensessies als barista er al op zitten.
We hebben te maken met een echt familiebedrijf.
Terwijl Sterre met gemak liters vegasmoothies voorbereidt, vertelt ze: “De
trailer heb ik door middel van crowdfunding kunnen aanschaffen. Binnenkort
organiseer ik een Crowdfunding Event
om iedereen te bedanken voor hun bijdragen en hun vertrouwen. Ook komt er
een ‘wall of fame’ met daarop hun namen
in de trailer. Ik heb rij-examen moeten
doen voor een rijbewijs BE, om met de
trailer achter de auto te mogen rijden.
Mijn bedrijf heet ‘Op Rolletjes’. Zelf eten
we met het hele gezin inmiddels een jaar
veganistisch, en we zijn nog steeds gezond en leveren sportieve prestaties”.
Het hele gezin traint bij CrossFit Naarden, en af en toe pikken ze een hardloopwedstrijd mee. Sterre kookt nog steeds de
lekkerste gerechten en wil deze graag ook
aan bezoekers van events laten proeven.

“Ik richt me niet specifiek op veganisten, maar op een veel breder publiek. De
mensen gaan smullen van mijn flatbread
platter en vega-‘kip’-burger!”
Naast events waar Sander en Sterre met
hun eigen mobiele catering en espressobar staan, zijn er ook gelegenheden waar
zij voor worden ingehuurd door andere
bedrijven. Zo begeleiden ze nu leerlingen
in de City Lounge in KAF. Daarnaast heeft
Sander nog zijn tekenopdrachten bij uiteenlopende opdrachtgevers. Ze vervelen
zich eigenlijk nooit. Sander: “Toch ben ik
in de winter wel heel even zenuwachtig
geweest. ’s Winters zijn er minder events,
is het komkommertijd voor ons, en dan
hebben we weleens een paar dagen geen
opdracht. Maar nu halen we dat ruimschoots in. De rest van het jaar hebben
we het voor het kiezen. Ook op de Tong
Tong Fair hebben we weer elf dagen gestaan. Dat kan nu allemaal makkelijk”.
redactie n

het loopt

met

evenementen
gastvrouw
barista

sterre@op-rolletjes.nl
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Nieuwe inzichten in Almere:
klein bouwen brengt de
woningmarkt in beweging
Met de BouwEXPO ‘Tiny Housing’ onderzoekt de gemeente
Almere de reikwijdte van het fenomeen ‘tiny houses’. Het past
in een lange reeks Almeerse woningbouwexperimenten in real
life, die in 1982 begon met de wijk De Fantasie. De permanent
vergunde en gebouwde tiny houses van de BouwEXPO maken
gewoon deel uit van de Almeerse woningmarkt. Ze zijn binnen
alle wetten en regels voor de bouw uitgevoerd – ze beschikken
allemaal over een omgevingsvergunning.
Samen vormen ze een klein dorpje op
een kavel van 1.400 m2 die prominent
naast de Homerusmarkt in het Homeruskwartier ligt, de grote zelfbouwwijk van
Almere. De inspanningen van de deelnemers hebben geleid tot een opmerkelijk buurtje met ongewone huizen. Maar
het resultaat is veel meer dan dat. De
belangrijkste opbrengst bestaat uit kennis en inzichten over kleiner wonen, een
fenomeen dat doorgaans te gemakkelijk
wordt geassocieerd met hippe, goedkope
huisjes voor mensen met een nomadi-

sche leefstijl. Architectuur, kostenniveau
en type opdrachtgeverschap variëren.
Schaalsprong
Gedurende tientallen jaren kwamen
mensen naar Almere om hun kleine bovenwoning in de stad te verruilen voor
een ruime eengezinswoning met tuin.
Almere biedt de ruimte om te bouwen,
en nog steeds wordt er enthousiast gebouwd. Almere maakt weer een schaalsprong. Nieuwe wijken zijn Zandpoort,
Nobelhorst en Oosterwold. In bestaan-

de wijken wordt nog bijgebouwd en in
het centrum worden leegstaande kantoorpanden omgebouwd tot wooncomplexen. Toch is de vraag naar woningen
ook in Almere inmiddels veel groter dan
het aanbod. Hoe kan klein bouwen uitzicht op verbetering bieden, voor vele
woningzoekenden?
Tjeerd Herrema is sinds 2015 wethouder van Almere met als portefeuille
Ruimte, Wonen en Wijken. “Als je aan
Almere denkt, dan denk je niet snel aan
klein bouwen. De ruimte is er immers
nog steeds. Maar de eerste generatie Almeerders is inmiddels ‘empty nester’ geworden. Vaak blijven mensen alleen of
met zijn tweeën in een grote eengezinswoning wonen. We moeten nadenken
over hoe we het voor deze mensen, die
vaak nog fit zijn en ook financieel prima
voor zichzelf kunnen zorgen, aantrekkelijk maken om door te stromen naar een
woning die in deze levensfase beter bij
hen past. Dat kan door kleiner te gaan
wonen, maar ook door grotere woningen
bijvoorbeeld te splitsen”.
Klein en comfortabel
Planoloog Jacqueline Tellinga is programmamanager BouwEXPO Tiny Housing in Almere. “Met de BouwEXPO Tiny
Housing willen we een grotere differentiatie aan woningtypes laten zien. De
EXPO gaat over méér dan vrijstaande
kleine huizen. Ook prototypes van te
Adrienne Norman Photography

Niek Heemskerk, koper van één van de drie Tiny Towers, waarvan de oplevering eind oktober dit jaar wordt verwacht.
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schakelen en stapelen woonvormen zijn
erbij betrokken. De kleine woonconcepten zijn de uitkomst van een ideeënprijsvraag die in 2016 is uitgeschreven,
deelname stond open voor iedereen. Het
belangrijkste criterium was de grootte,
te weten een woonoppervlak van maximaal 50 m2 bvo.
Bedenk dat huizen en appartementen
in historische dorpskernen en steden
ook vaak niet groot zijn. Dat er klein
gewoond wordt is niet nieuw. Maar dat
kleine huisjes als een volwaardige en
permanente woonvorm ook heel goed
passen in nieuwbouwwijken of op invullocaties hebben we nog niet echt op
ons netvlies. De eerste bewoners van de
kleinere huisjes van de BouwEXPO, én
eerdere ervaringen in het wijkje ‘Ik bouw
in mijn tuin’ bij de Bacchusstraat geven
aan dat hiervoor serieus interesse is. In
Vinexwijken is het weinig gebruikelijk
dat mensen die woonmogelijkheid wordt
gegeven. Ondanks dat de groei van de
een- en tweepersoonshuishoudens één
van de belangrijkste demografische ontwikkelingen in ons land is”.
Hogere dichtheid
De toenemende verstedelijking is de reden dat Almere met de BouwEXPO heeft
gekozen voor een voor menigeen onverwachte hoge bebouwingsdichtheid. Jacqueline Tellinga: “De ruimte in de Randstad is immers schaars, daarom is bewust
gekozen voor een opzet met relatief kleine kavels waarvoor reguliere grondprijzen gelden. Dit om te laten zien dat klein
wonen ook in stedelijke condities mogelijk is. Met het verkavelingsplan van Art
Zaaijer is de BouwEXPO Tiny Housing
stedenbouwkundig uniek.
In dit buurtje wonen binnenkort zeventien mensen die niet tevoren voor

Adrienne Norman Photography

Conny Brak liet haar tiny house bouwen op een kavel in de Helenusstraat.

elkaar gekozen hebben, maar toevallig
allemaal alleenwonend zijn en genoeg
hebben aan 50 m2 woonoppervlak of
zelfs minder. Over een aantal jaren zal
blijken of de opzet van dit buurtje goed
heeft uitgepakt in de zin dat de bewoners
zich niet alleen eigenaar van hun huisje
voelen, maar ook van hun buurtje. We
gaan meemaken welk ‘cement’ er tussen
deze huishoudens gaat ontstaan”.
Op slot
De 31-jarige Niek Heemskerk uit Hilversum noemt zichzelf een ‘doorstarter’. Op
zijn vierentwintigste kocht hij in Hilversum een studio-appartement. Toen hij
na zeven jaar naar iets groters uit ging
kijken, kwam hij tot de conclusie dat de
markt met starterswoningen volledig op
slot zit. “In Hilversum kwam weinig be-

schikbaar, dus ik breidde mijn zoekradius
al uit naar Almere. Op elke woning die ik
ging bekijken kwamen tientallen geïnteresseerden af, zelfs overbieden hielp niet.
Ik schreef me in voor een kavel voor een
tiny house op de BouwEXPO.
Ik werd niet ingeloot maar had al wel
veel uitgezocht. Uiteindelijk kreeg ik
toch de kans om één van de drie Tiny
Towers te kopen. De Tiny Towers zijn een
winnend ontwerp van het architectenduo Geurt Holdijk en Guus Peters. De oplevering wordt eind oktober dit jaar verwacht. Voor mij is dit huis een upgrade.
Een volwaardig eigen huis, met alleen
links en rechts gelijkgezinde buren. De
maandlasten zijn laag, waardoor ik meer
budget over zal hebben om met de motor op pad te gaan. En een garage voor
de motor komt er ook. De architect,

TIJD VOOR DE BBQ!
Eindeloos buiten blijven

Juni is een heerlijke tuinmaand. Tijd om te genieten, van lange
barbecue-avonden met je vrienden! Met stoere meubelen,
grote planten en een van de nieuwste barbecues maak je van
je tuin de ideale hang-out voor mannen.
elke zondag

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

OPEN

VAN 10.00
TOT 17.00 UUR
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Geurt Holdijk, dacht hierin met me mee.
Bij vrienden heb ik gezien dat een groot
huis nooit af komt en vaak maar voor
de helft gebruikt wordt. Mijn Tiny Tower
zal nog voor de winter helemaal naar
mijn ideeën gestoffeerd en ingericht zijn
en dan kan het woongenot beginnen”.
Rijtjeswoningen
Jacqueline Tellinga: “Eigenlijk is het
winnende idee van Holdijk en Peters zo
vanzelfsprekend, dat we ons kunnen afvragen waarom we dit niet eerder zijn
gaan toepassen in Nederland. De architecten wisselen de eengezinswoning op
de kop van een rijtje in voor drie ‘tiny
towers’. In plaats van het grondvlak
van 5,30 x 13 meter te bebouwen met
de gangbare eengezinswoning, hebben
Holdijk en Peters het grondvlak in drieën
‘geknipt’ en daarop een verticale driedeling in de bouwmassa gemaakt. Elk huisje heeft drie woonlagen boven elkaar. In
plaats van één eengezinswoning, staan
er dan drie eenpersoonswoningen op

een kop. Stel je voor dat alle kopwoningen van de Nederlandse rijtjes ramen en
deuren krijgen; dat het klassieke rijtje in
plaats van aan acht gezinnen plek gaat
bieden aan zes gezinnen én zes alleenwonenden.
Een andere bouwstroom die eigenlijk
voor het oprapen ligt, is het bouwen van
een – al dan niet tijdelijk – klein huisje
voor een gepensioneerde ouder of een
studerend kind. De landelijke regelgeving staat namelijk toe dat tot 50% van
de tuin vergunningsvrij bebouwd mag
worden. Waar men echter rekening mee
dient te houden is dat er geen tweede
adres kan worden aangevraagd, zolang
het grondperceel niet zelfstandig kan
worden afgesplitst. Voor het aanvragen
van toeslagen en de belastingaangifte
vorm je dan één huishouden. Bij de bouw
van de herenhuizen langs de Hera- en
Zeussingel in het Homeruskwartier hebben we de mogelijkheid geboden tot het
splitsen van de kavel in twee adressen,
dus ook twee omgevingsvergunningen”.

VOORJAARS ACTie

AL 25 jAAr een
begrip in ALmere

•
•
•
•
•
•
•

BuItenzonwerInG

‘Alleen’ een dak
Een ander winnend ontwerp is ‘Tiny‑A’,
dat inmiddels is gerealiseerd op het terrein van de BouwEXPO Tiny Housing. De
architect Daan Bakker realiseerde zich
dat klein bouwen relatief duur is. “Het
goedkoopste bouwelement is het dak. Ik
heb een huis ontworpen dat alleen bestaat uit een zeven meter hoog dak. Dit
schept binnen een gevoel van ruimte. De
begane grond is 40 m2 en de verdieping
10 m2. Ik heb de kasten ontworpen en de
keuken heeft een aanrecht van 3,5 meter.
Voor de trap naar de verdieping heb
ik naar het principe van de molenaarstrap gekeken. Hierdoor kan de trap veel
steiler gebouwd worden en toch veilig.
De tekening van de trap is goedgekeurd
voor de omgevingsvergunning op basis
van gelijkwaardigheid. Ik zag er ook een
uitdaging in om duurzaam te bouwen,
Tiny-A is energieneutraal en zorgt met
vijftien zonnepanelen voor zijn eigen
energie. Energiezuinig wonen scheelt
ook aanzienlijk in de maandelijkse vaste

Voel je welkom bij Stichting

5000stappen.nl
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terrAsoVerKAppInGen

Volg ons op Facebook!
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(036) 536 55 35
www.sun-select.nl
www.luxaflexdealeralmere.nl
Vraag naar de voorwaarden.
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Wil jij wandelen, maar liever niet alleen? Kom tevoorschijn!
Vanuit verschillende wijken in Almere trekken wij er
wekelijks een uur op uit om samen te wandelen.
Na afloop is er gelegenheid om samen wat te drinken.
Deelname kost € 1,- per keer.
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Meer info op www.5000stappen.nl
Wandel mee! Beweeg, ontmoet en voel je goed!
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spullen’. Dit was een proces van een jaar
tijd, in drie rondes. Ik had 800 boeken en
stapels CD’s. Alle boeken heb ik weggedaan en de muziek heb ik gedigitaliseerd.
Ik heb alles verkocht of weggegeven. Ik
heb nog twee dozen over met foto’s van
vroeger en deze wil ik na mijn pensioen
uitsorteren en inscannen.

De architect van Tiny-A, Daan Bakker,
ontwierp ook de kasten

lasten. Waar elders kun je wonen met een
hypotheeklast van 500 euro per maand,
met weinig extra kosten voor warmte en
energie?”.
Architectuur
Conny Brak (62) liet haar tiny house
bouwen op een kavel in de Helenusstraat. Het ontwerp van Edwin Vermeij
staat trots tussen huizen met drie woonlagen in. Conny was één van de 245
deelnemers aan de ideeënprijsvraag voor
de BouwEXPO Tiny Housing, maar behoorde niet tot de winnaars. Dit heeft
haar er niet van weerhouden om haar
plan door te zetten. “Achteraf gezien ben
ik blij dat mijn huis nu in deze woonwijk
staat. Hier heb ik geen onzekerheid over
hoe het gebied zich zal ontwikkelen, hier
wil ik oud worden. En ik heb het bewijs
geleverd dat een tiny house niet misstaat
tussen de grote huizen”.
Conny woont al 25 jaar in Almere en
heeft altijd in ruime, onder architectuur
gebouwde huizen gewoond. “Toen mijn
zoon het huis uit was, ben ik van een
ruime eengezinswoning naar een ruim
appartement verhuisd. De omslag kwam
voor mij toen ik, vanwege een gecompliceerde armbreuk, dag en nacht in een
stoel kwam te zitten. Twee maanden lang
leefde ik op vijf vierkante meter en had
alles bij de hand dat ik nodig had. Ineens
ervaarde ik al die ruimte als overbodig,
als een last Ik ging aan de slag met ‘ont-

Zonder deuren
Ik nam een architect in de arm die precies mijn ideale tiny house ontwierp. Het
heeft de maximale afmeting van 50 m2
woonoppervlak, op de kavel is nog genoeg ruimte voor een tuin, zodat ik toch
nog een beetje het weidse gevoel zal
hebben van een tiny house in een veld.
Mijn huis is gelijkvloers, heeft geen gangen, hallen en tussendeuren. Alleen de
badkamer heeft een deur. Maar ik heb
wel een volwaardige keuken, die van
alle gemakken is voorzien. Een koelkast,
vrieskast, oven en een vaatwasser.
Langs de 3.40 meter hoge wand is een
soort vide die bergruimte biedt, voor
spullen die ik wel wil houden maar niet
dagelijks nodig heb, zoals reiskoffers en
kunstwerken. Ik zal van mijn verzameling kunst alleen een selectie overhouden, zodat ik af en toe kan wisselen. Ik
voel me nu zoveel rijker. Ik verheug me
ook erg op mijn tuin, iets dat ik in mijn
penthouse niet had”.
Doorstroom
Ook wethouder Tjeerd Herrema is enthousiast over klein bouwen in Almere.
“De tijd dat ieder huishouden in een
standaard formaat woning paste, is al
lang voorbij. Niet alleen jongeren en
ouderen zoeken kleine woningen. In alle
leeftijdsgroepen is het aantal één- en
tweepersoons huishoudens flink toegenomen. Door de bouw van kleine woningen worden zowel het woningaanbod
alsook de woonwijken diverser en komt
er een doorstroom op gang, waardoor
eengezinswoningen vrij zullen komen.
Daarnaast zijn tiny houses een heel goede aanvulling op het woonaanbod van
Almere. Er staat toch echt iets met dat
wijkje en de ruimte voor dergelijke ontwikkelingen zullen wij zo lang als kan
blijven ondersteunen”.

Hebatstraat
De Hebatstraat, de Teshubstraat, de Iskur
straat en de Arinnastraat zijn genoemd
naar goden van de Hettiten, die drieduizend jaar geleden leefden in wat nu Syrië
en Turkije is. We weten er heel weinig
van. Hun spijkerschrift werd in 1915 ontcijferd. Ze vochten tegen de Egyptenaren
onder farao Ramses II. De vrede werd in
1259 voor Christus in drie talen gebeiteld,
die teksten kun je bij de VN in New York
zien.
Teshub, de Weergod of de Dondergod,
ontstond nadat zijn moeder Kumarbi de
teelballen van zijn vader Anu had afgebeten.
Teshubs echtgenote was Hebat, die
hem een zoon (Sarruma) en een dochter
(Allanzu) schonk. Samen voerden zij de
rijen van de goden aan.
Mogelijk was Hebat de godgeworden
Kubaba uit Soemerië, de enige koningin
die we uit die oeroude tijden kennen.
De wagen waar Teshub in rijdt, wordt
getrokken door de stieren Serisu en Tilla.
Teshub heeft een dubbelzijdige bijl in zijn
rechterhand en een driedubbele bliksem
in zijn linkerhand.
Bij de Soemeriërs heette Teshub: Iskur.
Alleen was Iskur niet met Hebat getrouwd, maar met Arinna! Net als Hebat,
beschermde Arinna de mensen (bijvoorbeeld het leger). De menselijke koningen moesten voor hun daden rekenschap afleggen aan Arinna, de koningin
van Hemel en Aarde. In het spijkerschrift
heeft haar naam hetzelfde teken als ‘zon’.
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

redactie n
bouwexpo-tinyhousing.nl
kaf.nl/expo/seizoen-2017-2018/tiny-housingexperience

Arinna,
Metropolitan
Museum of Art,
New York
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Aan tafel bij…
Bakkie Buur t Bus

W

Maarten Feenstra Fotografie

ie kent ‘m niet: de witte bus
die regelmatig ergens in
Poort staat met daarop de
tekst ‘De Schone Poort’. Het is een oude
SRV-wagen die is omgebouwd tot een
huiskamer, waar op woensdagochtend
iedereen van harte welkom is voor een
‘bakkie’ koffie.
Bettie Woord is de initiatiefneemster
van de Bakkie Buurt Bus. “De bus maakt
deel uit van de Schone Poort”, vertelt
Bettie. “Dat is een pioniersplek van de
Protestantse Kerk: wij willen kerk zijn in
de wijk, open voor iedereen en de Bakkie
Buurt Bus is daar een prachtig voorbeeld
van”. Een vijftal vrijwilligers bemant
de bus. Pieter ter Veen is één van deze
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vrijwilligers: “Ik woon zelf ook in Poort.
Wat je ziet in zo’n nieuwe wijk is dat veel
mensen nog weinig contact hebben in
de buurt, terwijl ze dat wel zouden willen. Dat faciliteren we met Bakkie Buurt
Bus. Het is een plek waar je zomaar naar
binnen kunt lopen, aan tafel kunt gaan
zitten en een praatje kunt maken met
ons of met de andere bezoekers”.
Soms is er een thema verbonden aan
de Bakkie Buurt Bus. Zo staat er regelmatig een seizoensgroente centraal. Dan
wordt er gekookt met deze groente en
worden er recepten gedeeld. Klazien
ter Veen, ook vrijwilliger, merkt dat bezoekers van de bus erg enthousiast zijn
over dit onderwerp. “Seizoensgroente is
goedkoop, maar veel mensen weten niet
hoe ze het lekker klaar kunnen maken.
En daar geven wij dan tips voor. Vandaag
hebben we een salade met courgette”.

Wie de Bakkie Buurt Bus bezoeken, is
telkens weer een verrassing. “Dat maakt
het zo mooi om te doen”, zegt Bettie.
“Elke keer heb je weer een ander gesprek over andere onderwerpen. Soms
over familie, soms over Poort en ja, soms
ook over de kerk, maar lang niet altijd”.
Het meest verrassende gesprek? Pieter
lacht: “Dat was toen er mensen langs
kwamen die dachten dat ‘De Schone
Poort’ een klimaatinitiatief was. Toen
hebben we een ontzettend leuk gesprek
gehad over de buurt en het milieu. Geweldig!”
De Bakkie Buurt Bus staat niet altijd
op dezelfde plek in de wijk. Dus houd je
ogen open en loop eens binnen als je ’m
ziet staan. Geniet van een lekker kopje
koffie, mét een koekje, en maak kennis
met andere Poortbewoners! Je bent van
harte welkom.
n

w elzijn

Doe mee met Taal
ook in Almere Poort
“Ik vermom mijn geheim”
‘Doe mee met Taal’ biedt taalhulp aan mensen met Nederlands
als moedertaal. Mensen die in Nederland minimaal vijf jaar
naar de basisschool zijn geweest en niet goed kunnen lezen
en/of schrijven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het
trainen van organisaties en werkgevers zodat zij deze mensen
beter kunnen herkennen en doorverwijzen. In Almere wonen
naar schatting 13.000 mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven. Odette woont in Almere Poort en zij is één van hen.
Sinds een paar weken krijgt Odette taalhulp bij haar in de wijk. Odette: “Via
mijn persoonlijk begeleider kwam ik bij
Doe mee met Taal. Het borrelde bij mij al
heel lang. Steeds dacht ik er weer aan,
maar dan deed ik het toch maar weer
niet. Ik durfde niet. Ik ben er echt al heel
lang mee bezig. Ik lees er verhalen over
in bladen als de Margriet en Libelle en
door die verhalen dacht ik: ‘Ik moet toch
ook echt aan de gang’.
Kippenvel
Wat mij ook heel erg aanspreekt, zijn de
filmpjes op televisie met prinses Laurentien. Steeds weer de herhaling en de
verhalen van de mensen, die vind ik geweldig. Daar krijg ik echt kippenvel van.
Dan ga je toch nadenken, stel nu dat ik
het echt ga doen...
Lezen is ook echt een bron van het leven. Overal waar je komt moet je dingen lezen, als dat dan lukt gaat er een
wereld voor je open. Ik heb ook moeite
met schrijven. Het is niet zozeer dat ik de
letters niet op papier krijg, maar het is zo
moeilijk om mijn gedachten te verwoorden. Ik krijg dat wat ik echt wil zeggen,
wat ik bedoel, gewoon niet op papier zoals het in mijn hoofd zit.
Er is veel angst
Als ik een brief krijg, zie ik vooral heel
veel woorden. Dat is een angstig iets.
Een vel papier met veel woorden die iets
betekenen, waar ik iets mee moet, maar

ik weet niet wat. Dat is heel angstig. Ik
dwing mezelf om de brieven wel te openen. Zo confronteer ik mezelf er steeds
mee dat het niet lukt om het te lezen,
maar dat ik wel moet weten wat er in
staat. Daardoor is op een bepaald moment ook de omslag gekomen. Toen heb
ik het besluit genomen dat ik beter wilde
leren lezen.
Toch blijft de angst groot. Angst om
toe te geven aan mezelf dat ik het niet
kan. Ik geef aan anderen ook niet toe dat
ik iets niet kan lezen, ik praat met ze mee
en zeg kleine zinnen, totdat iemand dan
zegt: “Ik lees het wel even voor”. Eigenlijk vermom ik mijn geheim. Mijn kinderen weten het ook niet. Ze weten niet dat
ik moeite heb met lezen en schrijven en
ze weten ook niet dat ik er nu mee bezig
ben. Ik weet zelfs nog niet of ik het ze
ooit zal vertellen.
Het brengt rust en zekerheid
Ik krijg nu sinds een paar weken begeleiding bij het lezen en het geeft me heel
veel rust. Rust en zekerheid. Ik voelde
een enorme angst om de stap te nemen,
maar het ging daarna zó makkelijk en
ik ben zó blij dat ik het heb gedaan! Ik
krijg één op één begeleiding bij mij in de
buurt in Almere Poort en dat vind ik erg
fijn. Ik kan niet in een groep, daar word
ik niet gelukkig van.
Mijn vrijwilligster begrijpt het gelukkig allemaal heel goed, zij is een heel
lieve vrouw, duidelijk en attent. Wat ik

nooit meer zal vergeten is het gevoel van
overwinning toen ik mijn eerste boekje
uit had.
Genieten van een boek
Uiteindelijk hoop ik dat ik, na dit jaar,
meer mezelf kan zijn. Dat ik durf toe
te geven dat ik niet goed kan lezen en
schrijven. Dat ik durf te zeggen: ‘Sorry,
ik begrijp het niet helemaal, wil je me
even helpen?’ Dat ik zelfstandig mijn
post kan lezen. Verder lijkt het me zo’n
heerlijk gevoel dat ik me niet meer zo
druk hoef te maken wanneer ik een
kaartje naar iemand wil sturen. En waar
ik echt naar uitkijk? Dat ik kan genieten
n
van een boek”.

Humanitas, De Schoor en de VMCA
maken deel uit van ‘Doe mee met
Taal’. Zij bieden taalhulp door vrijwilligers in Almere Poort en andere wijken in Almere en organiseren trainingen voor organisaties en werkgevers.
Meer weten, meedoen of taalvrijwilliger worden? Bel 036 - 534 14 04.
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Je kunt bij het wijkteam terecht met vragen over welzijn, zorg,
wonen, (vrijwilligers-) werk, opvoeden & opgroeien, financiën, het
opdoen van sociale contacten en activiteiten in Almere. Tijdens de
inloopspreekuren geeft het wijkteam informatie en advies.

Het wijkteam wijst je de weg
derlinge betrokkenheid van de grond te
krijgen of deze te bevorderen. Wil je in
de zomermaanden of daarna een gezellige straat-/buurtbarbecue of buurtfeest
organiseren en weet je niet precies hoe
je dat kunt aanpakken, neem dan contact op met ons. Almere Poort heeft een
wijkbudget waar je een aanvraag voor
kunt indienen, zodat wellicht financiële
ondersteuning mogelijk is.

Je kunt het wijkteam met de bakfiets
tegenkomen in de wijk. In het voorjaar
deelden Marloes en Silvia bloemetjes uit.

Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden; wat heb je al zelf ondernomen, wat kun je nog meer doen en waar
is professionele ondersteuning nodig. We
maken een afspraak met je voor een uitgebreider gesprek, het zogenaamde keukentafelgesprek. Je kunt het wijkteam
ook tegenkomen in de wijk tijdens onze
‘outreachende acties’ of bij evenementen
zoals ‘Festival Poort Sociaal’. Na de zomer gaan we wederom op pad.
Sociale samenhang
In Almere Poort wordt nog volop gebouwd. Veel mensen komen dus nieuw
in Poort te wonen. Vanuit het wijkteam
besteden we aandacht aan de sociale
cohesie en ondersteunen we, daar waar
nodig, diverse initiatieven om de on-
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Activiteiten in de buurt
In Poort zijn al veel bewoners actief met
het organiseren van activiteiten voor
jong en oud. Als je wilt weten wat er
zoal te doen is of een nieuwe activiteit
wilt opstarten, laat het ons dan weten.
Met jou bespreken we waar je interesse
in hebt, wat er zoal is, wat kan worden
ontwikkeld en waar je je mogelijk zelf
voor kunt inzetten.
Via ‘Poort voor elkaar’ maken we ook
matches tussen bewoners onderling om
bijvoorbeeld samen te fietsen, een spelletje te doen, te winkelen in de stad, boodschappen te doen of koffie te drinken.
In de afgelopen maanden hebben we
samen met actieve bewoners en partners
uit Almere Poort mooie en goedbezochte
activiteiten georganiseerd, zoals Trash &
Art & Pancakes, het Circusweekend, de
oprichting van een nieuw koor en een
creatieve workshop.

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

Inloopspreekuur
met wijkagent
donderdag 11.00-12.30 uur in
buurtcentrum ‘De Ruimte’,
Nimfenplein 1, Almere Poort
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.

Women Connected organiseert op
woensdag 19.30 - 21.00 uur in buurt
centrum ‘De Ruimte’ gezellige inloopavonden voor vrouwen. Kom je ook?

Silvia Morren, Wijkteam Poort n
smorren@almere.nl | 06 - 132 987 12

Kunstwerken bij Trash & Art & Pancakes

Genieten tijdens het Circusweekend

Nieuw koor! Info: Josine 06 - 421 007 97

z o rgscala

In goede handen bij de
verloskundigen van Zorggroep
Almere -- veilig en vertrouwd
Je zwangerschap is een heel speciale periode. Je wilt verzekerd
zijn van de best mogelijke zorg – voor jou, je kind en je partner. De verloskundigen van Zorggroep Almere in Almere Poort
begeleiden jou en je partner graag bij de zwangerschap, de
bevalling en een goede start daarna.
De keuze is aan jou
Een bevalling is nooit helemaal te plannen. Maar wij geven je zoveel mogelijk
keuze. Wil je graag thuis bevallen? Dan
zetten wij alles op alles om dat mogelijk
te maken. Wil je liever bevallen in het
ziekenhuis? Ook daar kunnen we je begeleiden. Wil je pijnbestrijding? Wij informeren je over alle mogelijkheden en
begeleiden je bij het maken van je keuze.
Door onze jarenlange samenwerking met
het Flevoziekenhuis kunnen we je ook
daar probleemloos begeleiden.
Een veilig gevoel
Tijdens je zwangerschap, de bevalling
en de periode direct daarna wil je elk risico uitsluiten. Wij ook. Daarom werken
we intensief samen met gynaecologen,
kraamverzorgenden en andere zorgprofessionals. Hierdoor is de zorg van de

verschillende hulpverleners goed op elkaar afgestemd.
Een echo laten maken of naar het
hartje luisteren? Dat kan!
De verloskundepraktijken van Zorggroep
Almere hebben een eigen Echocentrum.
Wij zorgen er dus voor dat je alle benodigde echo’s krijgt. Een keer extra langskomen om even te luisteren naar het
hartje van je baby? Dat kan tijdens het
hartjesspreekuur. Naast je partner zijn
natuurlijk ook oma en opa of een goede
vriendin, van harte welkom om mee te
komen luisteren naar het hartje.
Kijk op www.verloskundealmere.nl voor
meer informatie. Je kunt je indien gewenst online ook meteen aanmelden.
Verloskundigen Zorggroep Almere
Team Geel (Almere Poort) n

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
• K
 inderergotherapie 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

Op de foto van links naar rechts: Annelies, Sonja, Lorraine en Pauline
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actieve P o o rtbe w o ners

Almere Poort Schoon
Almere Poort Schoon is een
vrijwilligersinitiatief van Hennie Tibben. Sinds maart organiseert zij acties om zwerfafval te voorkomen en op te
ruimen.

Heb je last van zwerfvuil
of zie je een illegale dumping?

De actie heeft al veertig supporters uit
alle delen van Poort, word jij er ook één?
Doe dan mee op zondagmorgen 1 juli en
2 september om 10.30 uur vanaf espressobar Take a Break. Of kom 16 juni naar
de kraam op Festival Poort Sociaal. Meer
info vind je op Facebook.
n
www.facebook.com/almerepoortschoon

Meld dit via telefoonnummer 14 036
of www.almere.nl/afval. Wij vinden dit net zo vervelend als jij! We
doen ons best dit zo snel mogelijk
op te ruimen maar ook bekijken we
de mogelijkheden dit te voorkomen.
Soms door een extra inzamelvoorziening te plaatsen, vaker te legen
of we proberen de daders te achterhalen.
Via de website maak je makkelijk
een afspraak voor het gratis ophalen
van grofvuil en vind je de openingstijden van onze recyclingperrons of
het Upcyclecentrum. Want... samen
houden we de buurt schoon.
gemeente Almere n

Wat gaan we doen?
De provincie Flevoland gaat een deel van de Hogering Almere
verbreden. De weg tussen de A6 en de Hollandsedreef
krijgt er in beide richtingen een rijstrook bij. Tot aan
de Contrabasweg leggen we geluidsreducerend asfalt aan.
Bij de kruisingen met de Herman Gorterweg/Neonweg en
de Hollandsedreef/Botterweg komt de Hogering verdiept
te liggen. Daardoor worden deze kruisingen ongelijkvloers.
De Hogering moet aangepakt worden om de groei van 		
het verkeer de komende jaren mogelijk te maken.

Op 31 mei is de planologische procedure gestart. Bij deze
procedure heb je de mogelijkheid tot inspraak. Er zijn
twee besluiten die met de verbreding van de Hogering te
maken hebben: de gemeente Almere heeft het ontwerp
bestemmingsplan Hoofdwegen Almere vastgesteld en de
provincie Flevoland heeft een ontwerp besluit genomen
voor het vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid.
Wil je hierover meer weten of een inspraakreactie geven,
kijk dan op: www.almere.nl/bestuur/bestemmingsplannen,
of op: www.flevoland.nl/loket/ter-inzage.

Planning

Meer weten over het werken aan de Hogering?

De werkzaamheden rond de verbreding van de Hogering
starten naar verwachting begin 2019. Vanaf komend najaar
gaan we bewoners en bedrijven in de buurt hierover
uitgebreid informeren. In 2022 is de nieuwe weg klaar.
Ook nu wordt al aan de Hogering gewerkt, bij de kruising
met de Elementendreef. Deze werkzaamheden horen bij
het project Schiphol-Amsterdam-Almere van Rijkswaterstaat.
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• Ontvang de digitale nieuwsbrief Verbreding Hogering!
Inschrijven kan via de website: www.flevoland.nl/Hogering
• 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

be w o nersinitiatieven

Na een koude Pasen ineens de zomer in!
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Kermis bij de Homerusmarkt in Almere Poort
woensdag 27 juni tot en met zondag 1 juli
De kermis komt weer naar Almere Poort!
Van woensdag 27 juni tot en met zondag 1 juli is de knusse familiekermis van
Almere Poort te vinden bij de Homerusmarkt. Met ook dit keer weer voor ieder
wat wils: van eendjes vissen voor kids
tot het stoere Funhouse voor jongeren en
volwassenen. Of raak je energie kwijt op
de trampoline. En voor de echte zoetekauwen ontbreken de suikerspinnen en
de gebakkraam natuurlijk niet!
Super Wings
Op zaterdagmiddag 30 juni om 15.00
uur bezoeken de Super Wings de kermis
voor een Meet & greet met hun fans. Het
schattige vliegtuigje Jett vliegt de hele
wereld over en maakt veel kinderen blij.
Maar soms zit er iets in de weg bij het
bezorgen van de pakketjes. Gelukkig
blijkt dat Jett er niet alleen voor staat. Hij
wordt altijd geholpen door zijn vrienden

Dizzy en Jerome: de Super Wings! Deze
animatieserie is van maandag tot en met
vrijdag te zien op Telekids.
Eurodag en kortingsbonnen
De kermis start met de vertrouwde Eurodag. Op woensdag 27 juni zijn de meeste
attracties toegankelijk voor slechts g 1
per persoon of met g 1 korting. Om het
bezoek aan de kermis ook op de andere
dagen aantrekkelijk te maken, zijn er in
Poort speciale kortingsbonnen verkrijgbaar. Deze kortingsbonnen kunnen ook
24 uur per dag gedownload worden via
www.almeersekermis.nl.
Openingstijden
De kermis in Almere Poort is open van
woensdag tot en met zaterdag van 13.00
tot 23.00 uur, en op zondag van 13.00
tot 21.30 uur.
redactie n

Almere Poort

27 JUN T/M 1 JUL
www.almeersekermis.nl
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foto’s: Meer dan Marketing

Z o rg S C A L A

Dagboek van een huisarts
Beneluxlaan 573-579

Tel: 036 - 532 99 88

1363 BJ Almere Poort

www.poortkliniek.com

Huisartsenpraktijk Medi-Mere
Sharda Das, huisarts MM Poort
Bart Elsen, huisarts MM Poort
Nada Affara, huisarts MM Duin
Ineke Bergstein, praktijkonderst.

036 - 532 99 88

Annabelle Wit, POH-GGZ Jeugd
Sanne Timmerman, POH-GGZ Jeugd
Moniek van Staveren, doktersass.
Yvette Gunning, doktersassistent

Apotheek Medi-Mere

036 - 522 99 91

Bert Kockelbergh, apotheker

Tandarts Tandmere

036 - 222 23 33

Amir Aghagalal, praktijkh./tandarts

Martha de Souza Kassie, tandartsass.

Rianne Aghagalal, praktijkhouder
Aurora Kreuter, praktijkmanager
Arian Vojdani, tandarts
Pui-Ming Leung, tandarts
Ellen Eisma, preventieassistent
Melanie Spijker, tandartsassistent

Denise Spaink, tandartsassistent
Dashne Abdullah, mondhygiënist
Charona de Wit, mondhygiënist
Hassan Tajeddin, klin. prothesetechn.
Irfan Abas, tandarts-implantoloog
Inge Vos, receptionist

Fysiotherapie Medi-Mere
Remco de Winter, fysiotherapeut
Amanda Waltmann, fysiotherapeut
Jeannette Kunnen, bekkenfysiother.

036 - 532 11 22
Patricia Mosmans, fysiotherapeut
Jelle Sol, fysiotherapeut

Diëtisten Simpl. Food
Eline Mengede, diëtist
Kimberly Buis, diëtist

0320 - 23 92 23
Marjolein Bosschieter, diëtist

Logopedie Flevoland
Barbara van Olffen, logopedist
Vanessa v. Aurich, preverb. logopedist
Inge Smeele, logopedist

036 - 549 93 27
Wieke de Boer, logopedist
Melissa Smit, logopedist
Lydia Modderman, logopedist

Cosmetische Kliniek Medi-Mooi

06 - 419 220 14

Sharda Das, huisarts en cosmetisch arts

Verloskunde

06 - 228 692 60

Geboortecentrum Medi-Mere

RondOm Podotherapeuten

088 - 118 05 00

www.podotherapierondom.nl

Hanssen Footcare

033 - 45 60 262

Orthopedisch schoentechnicus

Mend-it mediation & echtscheiding

06 - 537 736 18

Mandy van den Breemer, MfN-mediator

Derma Quality Huidtherapie

06 - 392 071 54

Funda Petek, huidtherapeut

Freezesculpting

06 - 214 727 19

Suzanne Bakermans

Mentaal Beter

Steeds nog geen woord op papier merk ik. Wat zullen
we vanavond eten? Het is echt barbecue-weer en mijn
partner roept direct: “Een grote lap vlees!” Ik haal
zo wel even iets bij onze buurtsuper. Dat is heel fijn,
want dat scheelt mij weer koken. Ik geloof dat ik liever
afwas en opruim, dan kook. Dat koken voor sommigen ontspannend werkt, daar begrijp ik niets van. Mij
geeft het alleen maar stress. Bij ons thuis is er dan ook
nooit discussie over wie kookt en wie opruimt.
Misschien moet ik wel iets schrijven over Bart (Elsen),
mijn vaste collega-huisarts, die een tijdje afwezig was,
maar nu al ruim een half jaar volledig terug is en het
heerlijk vindt zijn patiënten weer te zien. Ik ben ook
heel blij dat hij terug is, want hij werd echt gemist. Of
zal ik iets schrijven over Nada (Affara), een nieuwe
vaste huisarts in Poort, die ons team komt versterken,
speciaal voor de ‘Duin-patiënten’.

036 - 868 88 88

Sharda Das, Huisarts bij Medi-Mere Poort n

088 - 010 44 80

Medi-Lab

Flevoziekenhuis

Zou mijn zoon zijn huiswerk af hebben? Hij is bij zijn
vader en heeft volgende week een toetsweek. Eén van
de weinige voordelen van gescheiden zijn, is dat je
soms heel even de zorg niet hebt over je kind. Maar
als een beetje een neurotische moeder, kan ik dat toch
niet helemaal loslaten. Overigens geheel onterecht.

036 - 532 99 88

06 - 363 066 86
Marja Barth

GZ Psychologen en psychotherapeuten

Prikpost voor Almere Poort

Naarmate mijn glas leger raakt, dwalen mijn gedachten steeds meer af. Misschien moet ik schrijven over
‘kinderen met koorts’ of ‘volwassenen met rugpijn’,
waar ik eigenlijk alleen maar adviezen over geef in
eerste instantie. Of ‘vermoeidheid’ en ‘burn-out’, iets
dat een enorme impact kan hebben. Waarbij ik als
huisarts soms ook met de handen in het haar zit, als
het gaat om hoe te helpen. Dit omdat oorzaak en gevolg niet altijd even duidelijk zijn.

Dan gaat de telefoon, mijn moeder aan de lijn. Ze belt
om te vragen waar ik blijf. Ze is helemaal blij en heeft
gekookt en zit op mij te wachten. Normaal ga ik eens
in de week langs bij mijn moeder, ik ben twee dagen
geleden nog geweest. Mama is wat in de war. Ik hang
op en besef, die tuin en tekst kunnen best nog even
wachten...

(vetbevriezen dmv Cryolipolyse)

Kinderpraktijk Caleidoscoop

Ik zit in de tuin, met de zon op
mijn snoet en een glaasje Moscato d’Asty in mijn hand, te
overpeinzen waar ik dit keer
over moet schrijven. De tuin is
prachtig en ik vraag me af waarom ik er eigenlijk zo weinig in
zit. Misschien heeft het ermee te
maken dat ik mij de rust niet gun?

diverse medisch specialisten
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De wereld veroveren
begint in Almere Poort
MBO College Poort is dé plek voor sportieve, creatieve
en ondernemende studenten.
In ons nieuwe, inspirerende gebouw krijgen studenten van
de opleidingen van Sport & Bewegen, Vrije Tijd & Ondernemen en Business alle ruimte om hun ambities waar te
maken. Het gebouw heeft een open karakter met moderne
les- en praktijkruimten, waaronder een theaterzaal. Ook
maken we gebruik van sportfaciliteiten in de wijk.
De nieuwbouw ligt pal naast het trein- en busstation Almere
Poort en is in juni klaar voor de vakmensen van de toekomst.
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Op gas vanaf

vanaf

229 00

RVS uitvoering

249 00

Magma RVS gas BBQ

159 00

Cobb Premier RVS

Solar Cooker

De watersportwinkel in Marina Muiderzand heeft alles voor op en aan het water.
Casual kleding en schoenen van Helly Hansen, Musto, Mat de Misaine, Roosenstein&Wolke, Dubarry.
Zwem en reddingsvesten ook voor kinderen en honden, Supboards, Rubberboten,
Funtubes maar ook voor BBQ, Sport horloges en rubberlaarzen.
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•

1361 AA Almere

•

036-5369440

•

georgekniest.nl

