kijk gauw
voorin voor
24 leuke
coupons!

23

6 I kunst en cultuur

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

27 I WELZ I JN

39 I z o r g s c a l a

Kunstenaarsduo Hugo Naber
en Krista van der Niet in hun
element in Almere Poort

Instituut voor Huidtherapie
verhuist naar salon in Poort

Meet the Parents: project voor
alleenstaande ouders in Poort

De Eerste Stap biedt persoonlijke
en complete verloskundige zorg

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

28 I v e r s c h e n e n

40 I w e l z i j n

Naar een gezonde leefstijl
met Esther Meulstee

Ellen schreef ‘Bundeltje Gemis’

Het wijkteam ondersteunt
diverse bewonersinitiatieven

8 I kunst en cultuur

Kunstenares Lenny Schröder
presenteert bijzonder kunstenaarsboek, met muurbijou
9 I onderwijs

Arte College viert tweede lustrum
-- Tien jaar vernieuwend onderwijs
in Almere Poort

29 I v e r s c h e n e n
18 I BEAUT Y

Beauté et vogue box ––
Christmas edition

Zonnestudio Sunsitive breidt
uit naar Almere Haven

Artesjok tijdens de VrijMiBo
43 I b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n

Cafetaria Top 100: Grandfetaria
beste cafetaria van Flevoland

Patrick zet zich in voor meer
AED’s in Almere Poort

32 I a f v a l e n r e i n i g i n g

21 I z o r g s c a l a

Scholen in Poort nemen deel
aan zwerfafval inzamelactie

Keuze-stress in de praktijk

44 I g e b i e d s k a n t o o r p o o r t

Bewoners denken mee over
ontwikkelingen Almere Poort

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

Pomonastraat

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

34 I p o o r t e n a a r m e t p a s s i e

Van de herfst genieten
met volle teugen!

Eerste ‘Walk of Peace’ in Poort
22 I b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n

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

Nieuwe bewonersvereniging
Zandpoort opgericht

Winterlicht op Pampus
23 I g e b i e d s o n t w i k k e l i n g

Nieuw in Almere Poort

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

“Samen verzetten we veel werk”

Altijd een goed moment voor
een bezoek aan HarborHouse

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

Meer dan 20.000 streams van
Noa’s debuutsingle H.U.G
31 I G r o e n

22 I b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n
12 I a l m e e r d e r s t r a n d

Huisartsen gezondheidscentrum
Vizier goed op elkaar ingespeeld

20 I p r i j s w i n n a a r

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

Maak kans op kaarten voor
het nieuwe theaterspektakel
van Vis à Vis

41 I z o r g s c a l a

30 I j o n g t a l e n t
19 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

Artist in residence schreef
visie op het Almeerderstrand

Boekpresentatie Annemarie op
8 december in ‘Het Witte Huis’

Voortuin aan de A6, het
visitekaartje van Almere

Uniek decoratieschilderwerk
van Aukje Verkuyl

46 I s h o pp e n

35 I b o u w e n

Bije gezichten op zonovergoten
markt bij de Homerusmarkt

De Alliantie laat wensen
senioren uitkomen in Poort

47 I c o l u m n

Dagboek van een huisarts
37 I p o o r t e n a a r m e t p a s s i e

15 I d i e r e n z i e k e n h u i s

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

De gevaren tijdens de feestdagen

Nieuws uit het Cascadepark

Joyce maakt bellypaints
als bijzondere herinnering

Uitgave I Studio Breedveld

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

26 I v r i j e t i j d

38 I g e b o r e n

info@almerepoortnieuws.nl

Voeding en stress -- deel 2

Een supergeslaagde Burendag

Geboren in Almere Poort

www.almerepoortnieuws.nl
FB: breedveldpoortnieuws

1 APK EN
WINTERCHECK

GRATIS
VOOR POORTENAREN

GRATIS

BOLSIUS THEELICHTEN

IN VERSCHILLENDE
KLEUREN
VERKRIJGBAAR

pistolet
gerookte zalm
+ verse jus
d’orange

* Geldig t/m 31 december 2018

VERLOTING
GRATIS BELLYPAINT

E6,35

10%
KORTING
OP ETEN

GRATIS
KOP KOFFIE
BIJ GEBAK

Entree
Sauna
€ 15.Coupon PoortNieuws 45x45 mm.indd 1

R:
IN DECEMBE
E 2,50 korting
op kerststuk
vanaf E 15,-

IN JANUARI:
E 2,50 korting
bij bloemen
vanaf E 20,-

01-11-18 15:13

Bring a friend:

breng iemand mee
naar een yoga-les!
De introducé
ontvangt 50% korting
op 1 losse les.

GRATIS GEVULDE KOEK
Bij een kopje koffie, thee of cappuccino
tegen inlevering van deze kortingsbon
Geldig t/m 30 april 2019

Gratis plantje bij je bezoek!

Winnen!

KORTING op
activiteiten van
Stad & Natuur

Maak kans op een
compleet CND Vinylux
Polish pakket t.w.v. €35,-!

30 minutes
woman only workout

G ra tis pr oe fle s

uar i 201 9
gel dig t/m 31 jan

Check de website voor openingstijden:
Goldengirlscreativestudio.nl
goldengirlscreativestudio@gmail.com
Denemarkenstraat 78 Almere Poort

Inhoud: nagelontvetter, 'Rouge Red' lak, Topcoat

SHAOLIN KUNG FU
少林功夫

PROBEER NU

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

www.leukvanlieke.nl
GRATIS bezorgd in Almere Poort.

E 1 korting op
1 brood naar keuze
bij bakkerij ‘Het Zonnelied’
Homerusmarkt, Almere Poort
geldig tot 1 april 2019

3 GRATIS PROEFLESSEN!

3

GRATIS PROEFLESSEN

Tai Chi

3 GRATIS PROEFLESSEN

Qbeauty

Editiestraat 10, t.o. Gamma

30% korting op alle
gezichtsbehandelingen
Decleor, Carita, GJ
Eenmalig per persoon, geldig tot 31-3-2019

WINTERAANBIEDING

warme
chocomel
voor maar

E1

ook om mee te nemen

stoelmassages
2e persoon gratis

geldig t/m 31 januari 2019

GRATIS

BOLSIUS THEELICHTEN

IN VERSCHILLENDE
KLEUREN
VERKRIJGBAAR

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

* Geldig t/m 31 december 2018

036-525 7988 / 06-1426 9252
Hefbrugweg 12, unit 21 - Almere
www.justincarservice.nl

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

Coupon PoortNieuws 45x45 mm.indd 2

Almere Poort

geldig tot:
31 maart 2019
niet geldig op: maandag,
feestdagen, icm andere acties

geldig tot: 31 maart 2019
niet geldig op feestdagen
en icm andere acties

Marinaweg 4
1361 AC Almere Poort
036 - 536 90 61
www.harbor-house.nl

Marinaweg 4
1361 AC Almere Poort
036 - 536 90 61
www.harbor-house.nl

01-11-18 15:13

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

Zwembad Almere Poort
Pierre de Coubertinplein 6
1362 LB Almere
036-5405346
almerepoort-receptie@optisport.nl
www.optisport.nl/almerepoort

coupon geldig in januari 2019

Mail 'VINYLUX WINNEN' naar
winnen@ladamenails.nl
Uiterlijk 14 februari 2019
Prijswinnaar wordt eind
februari bekend gemaakt

Doe mee met de activiteiten van
Stad & Natuur, waaronder bij het
Klokhuis! Doe mee aan proefjes,
techniekworkshops en rondleidingen!
De activiteiten worden via
www.stadennatuur.nl aangeboden.
Kortingscode: PoortNieuws2019
Geldig van 1 januari tot 1 april.

www.ladamenails.nl
Gigantenstraat 6, Almere Poort
06-20813736
jeannette@ladamenails.nl

Geldig tm 31 maart 2019

LESTIJDEN
Wo 19.30 - 20.30

Tai Chi

Vul hieronder naam en gegevens
in van de Poortenaar voor wie je
de bellypaint wilt winnen. Lever
de coupon vóór 1 februari in bij
Espressobar Take a Break. Succes!
naam:
e-mail:
06:

Europalaan 818 • Almere Poort

Europalaan 818 • Almere Poort

036 844 48 44 • www.jeniffersbloemen.nl

036 844 48 44 • www.jeniffersbloemen.nl

Gratis plantje bij je bezoek
Kom gezellig langs in onze Concept
store en krijg tijdelijk een plantje in
een uniek, gerecycled potje cadeau.
In onze veelzijdige winkel vind je de
beste cadeaus voor de feestdagen
en nog veel meer moois. Check de
website voor openingstijden. Deze
actie loopt van 1 december tot en
met 28 februari 2019. Op = op!
Goldengirlscreativestudio.nl
goldengirlscreativestudio@gmail.com
Denemarkenstraat 78 Almere Poort

n
G e e e ld
h r ij fg

in s c

alleen voor vrouwen
persoonlijke begeleiding
sporten op eigen niveau
Freyjaplantsoen 1
1363 WB Almere Poort
Tel: 036 73 70 140

www.hartforher.nl

GUAN YU MARTIAL ARTS ACADEMY

关羽武术学院

Lestijden:

Ma:

18.00 - 19.00 kids

Wo:

18.30 - 19.30 kids

Vr:

17.30 - 18.30 kids
18.30 - 19.30 kids
19.30 - 20.30 Volwassenen

太极拳

WWW.SHAOLIN-ALMERE.NL

www.taichi-almere.nl

GELDIG TM 31 MAART 2019

geldig t/m 21 maart 2019

ladies only sauna & massage
Europalaan 919, 1363 BM
06-102 746 15
www.she-time.nl
info@she-time.nl

GRATIS
KOP KOFFIE
BIJ GEBAK

alleen geldig in december 2018

Het actietarief is per persoon en alleen
geldig van maandag t/m donderdag
tegen inlevering van de originele
coupon in de periode december 2018
t/m april 2019. Maximaal 4 personen per
coupon. Niet geldig in de kerstvakantie
en i.c.m. andere acties.

10%
KORTING
OP ETEN

alleen geldig in januari 2019

Thermen La Mer – Day Spa
Scoutingpad 3
1351 GN Almere Haven
036-5386888
www.thermenlamer.nl

geldig t/m 31 januari 2019

* ACTIE GELDIG
TEGEN INLEVERING
VAN DEZE COUPON EN TOT
1 MAART 2019

WING FLOW
ZELFVERDEDIGINGSLESSEN

LESTIJDEN

Wo 20.30 - 21.45
www.wingflow-almere.nl
GELDIG TM 31 MAART 2019

Qbeauty

Editiestraat 10, t.o. Gamma
Afhalen en bezorgen van
belegde broodjes, panini’s,
tosti’s en meer.
Lunchtijd
Het adres voor bedrijfslunches
Alseïdenstraat 20-2
06 - 416 012 38
www.lunchtijdalmere.nl
zie website voor openingstijden

Wellness dag arrangement
& gezichtsbehandeling
Brons of Zilver
inclusief lunch, drankjes en hapjes

2e persoon gratis!
Eenmalig per persoon, geldig tot 31-3-2019

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

www.leukvanlieke.nl
GRATIS bezorgd in Almere Poort.

E 1 korting op
1 brood naar keuze
bij bakkerij ‘Het Zonnelied’
Homerusmarkt, Almere Poort
geldig tot 1 april 2019

januari

06	Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30
09 Start nieuwe Z
 en cursus @bc De Ruimte
10	Workshop servies decoreren, Golden Girls
11	Lenny Schröder boekpresentatie, pag. 8
11-12 Open Huis VMBO Aeres Almere
17 Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte
17 Open Dag MBO College Poort, 16:00
19 Women Connected naar Anne Frank Huis
19 Start Havana the Musical @UDA
23 Open middag/avond Arte College 17:00
26 Nieuwjaarsvoorstelling UDA @Aeres
30	Expeditie-middag Poort, havo en mavo
31 LAB Surprise Night @Poortdok, pag. 11

februari

01	Vrijdagmiddagborrel bij Artesjok 16:00
03	Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30
05 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort
07	Workshop kintsugi, Golden Girls
08-09 Aeres MBO Almere: informatiedagen
19	Mozaieken, buurtcentrum Amerika 19:00
21 Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

maart

01	Vrijdagmiddagborrel bij Artesjok 16:00
03	Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30
05 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort
09 Open Dag MBO College Poort, 10:00
19	Workshop slingers maken, Golden Girls
21 Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte
28 Aeres MBO Almere: informatieavond

april

02 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort
05	Vrijdagmiddagborrel bij Artesjok 16:00
07	Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30
09	Schilderen op pallethout, Golden Girls
13	Poort met Passie @Homerusmarkt 12:00
13	Paasbingo, buurtcentrum Amerika 20:00
13	Voorstelling Havana, van UDA

Advents-couponpagina
Het is pas de tweede keer in de zevenjarige geschiedenis
van PoortNieuws dat er een decembernummer verschijnt.
Of je nu wekenlang in de weer bent met decoraties en
recepten en geen genoeg kunt krijgen van de feestdagen,
of het liefst naar een tropisch eiland zou willen om pas
weer terug te komen als alles weer zijn gewone gangetje
gaat: aan deze uitgave ga je plezier beleven. Je vindt een
breed palet aan onderwerpen, waar je ook in het nieuwe jaar nog iets aan zult
hebben. Zelf ben ik helemaal verguld met adventskalenders, in alle soorten en
maten. Vierentwintig keer een deurtje open maken. Zo kwam ik op het idee van
de advents-couponpagina, met 24 leuke actiecoupons. Rest mij jullie een fijne
decembermaand toe te wensen en houdt het geluksgevoel heel 2019 vast!
Suzan Breedveld, uitgever n

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

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

info@almerepoortnieuws.nl

Evenementen Poort 2018-2019

december

01	Pietenband bij de Homerusmarkt
02	Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30
03	Elke 1e mndg: Massage Monday, She-Time
04 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort
04	Poorthuis: Pietenfeest 15:00
06	Kerstmozaieken, buurtcentrum Amerika
06	Culturele Broedplaatstour StrandLAB
07	Vrijdagmiddagborrel bij Artesjok 16:00
08	Boekpresentatie Annemarie, pag. 29
09 Studio MK Music: Lazy Sunday concert
10 Start weggeefwinkel @gc Vizier
12	Zen cursus, gratis proefles @bc De Ruimte
12	Expeditie-middag Poort, havo en mavo
12 Golden Girls Concept store: koopavond
13 Aeres MBO Almere: informatieavond
14 Jeniffersbloemen: workshop kerststuk
15 Buurtmarkt in kerstsfeer met muziek
15 Open Dag Flex-Fit Fitness
15 Poker-avond, Take a Break 19:00
15 No Budget Restaurant, bc De Ruimte
16 Pretty Xmas women event, Zen Company
17-21 Zwerfafval inzamelactie scholen, p. 32
17-19 Gratis dansworkshops @UDA
18 Jeniffersbloemen: workshop kerststuk
18-21 Levende kerststal in parkeergarage
19 Workshop @Style & Fun Events
21 Buurtkerstdiner bij de levende kerststal
22 Kerstbingo, buurtcentrum Amerika
23 Kerstfeest @bs De Kleine Wereld 16:00
26 Kerstbrunch @bc De Ruimte

kunst en cultuur

Kunstenaarsduo Hugo Naber
en Krista van der Niet in hun
element in Almere Poort

door heel Nederland. We maken ruim
van tevoren de campagnebeelden voor
de verschillende theatervoorstellingen.
Samen met de artistiek directeur van het
gezelschap zetten we een lijn uit voor
de beelden. Krista fotografeert en ik doe
de eindvormgeving. We leveren dus een
compleet afgerond product”.

Het gele huis
Het is nu ruim een jaar geleden dat Hugo
Naber en Krista van der Niet vanuit
Watergraafsmeer gingen kijken naar een
ruimere woning in Almere Poort. En niet
zomaar een huis – het gele huis aan de
Aresstraat, dat is gebouwd door ‘zelfbouwers’ die nu in Oosterwold opnieuw aan
het bouwen zijn. Hugo: “We waren op
slag verliefd op dit huis. We woonden in
Amsterdam krap, op 68 vierkante meter,
met onze twee jongens. Nu hebben we
drie maal zoveel woonoppervlak”. Krista vult aan: “We hebben geen moment
getwijfeld of we wel in het Homerus
kwartier wilden wonen. Het woonplezier
is enorm, en voor onze werkzaamheden
is het een uitstekende uitvalsbasis. We
pakken zo de Sprinter naar Amsterdam,
Utrecht of Den Haag. In de buurt wordt
druk gebouwd, dat is leuk om te volgen,
en het resultaat mag er zijn. Tegenover
ons worden prachtige loftwoningen in
New Yorkse stijl gebouwd. De toename
van het aantal bewoners brengt ook
meer reuring in de wijk. Je merkt dat
bijvoorbeeld de nieuwe markt op zaterdag goed bezocht wordt. En vrienden uit
Amsterdam? Die zijn alleen maar verrast: ‘Ik wist niet dat je er zó snel bent!’
horen we vaak”.

Culturele leven
Hugo en Krista zien het Homerus-kwartier als thuisbasis van waaruit ze de wereld ingaan. Ze hechten echter ook veel
waarde aan het culturele leven in het
stadsdeel zelf. Hugo: “Er is een leuke,
diverse kunstenaarskring die elkaar regelmatig opzoekt. De contacten met andere creatieven en beeldend kunstenaars
zijn zo gelegd. De lijnen met het Cultuurfonds Almere zijn kort. Sinds kort is
er een samenwerking tussen Cinecrowd
en het Cultuurfonds Almere, waardoor
Almeerse filmmakers en financierders
worden ondersteund en de Almeerse
filmproductie wordt gestimuleerd. Een
stimulans voor jong talent uit Almere”.

6 I POORTNIEUWS

Expositie
Hugo werkt drie dagen per week in een
studio in Amsterdam. “Het is heerlijk om
na een dag werken uit de trein te stappen
in Almere Poort en weer uit de hoofdstad
te zijn”. Hugo is art-director en filmmaker en Krista is fotografe. Beiden studeerden zij aan de Rietveld Academie, maar
de vonk sloeg pas later over. Hugo: “We
zaten op verschillende afdelingen, en
Krista was eerder afgestudeerd. Bij een
expositie van een gezamenlijke vriend in
Haarlem zag ik in een vitrine haar reflectie en werd verliefd”.
Campagnebeelden
Nu vullen Krista en Hugo elkaar perfect
aan, ook op de werkvloer. Hugo: “We
hebben ieder onze eigen projecten, zowel vrij werk als in opdracht, en Krista
geeft ook les op de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten in Den Haag.
Maar er zijn ook vaste opdrachtgevers
voor wie we echt als team samenwerken.
Sinds 2015 werken we voor Toneelgroep
Oostpool in Arnhem, met voorstellingen

redactie n

1

kunst en cultuur

2

3

4

5

6

7
8

Scene-stills nieuwe korte film ‘Kissinger, The Last Hurrah’ 3 4 Posters film ‘The Dog Lies Buried’
‘Orchidee’, voor ING-kunstcollectie 6 ‘Dior-Hommes’, werk in opdracht voor l’Officiel Hommes 7 ‘Hand’, vrij werk 2015
Campagnebeeld Toneelgroep Oostpool, toneelstuk ‘Demonen’, te zien in september 2019 in Amsterdam

1 2
5
8
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kunst en cultuur

Kunstenares Lenny Schröder presenteert
bijzonder kunstenaarsboek, met muurbijou
Binnenkort presenteert Lenny
het boek, dat ze de afgelopen maanden heeft ontwikkeld vanuit haar atelier in het
project ‘Ithaka’. Op 11 januari
is de vriendenpresentatie in
Poort en vanaf eind januari
zal het werk in Galerie Phoebus in Rotterdam te zien zijn.
Het boek, dat in gelimiteerde
oplage wordt gedrukt en op
zichzelf een kunstwerk is,
wordt verkocht met een keramische ‘muurbijou’.
Lenny Schröder aan haar keukentafel met een dummy, drukvellen en een muurbijou

De linkshandige kunstenares voelde zich
behoorlijk ‘onthand’ toen zij begin dit
jaar door een ongelukkige beweging een
pees scheurde in haar linkerschouder.
Lenny was gewend om kunstwerken te
maken uit materialen zoals glas en metaal, waar zwaar vakwerk bij komt kijken. Met dit kunstboek, ‘Lenny Schröder
2018, A colourful pilgrimage’, laat Lenny
zien dat het haar gelukt is om haar passie in een andere vorm te gieten.
De muurbijou, met een doornede van
ongeveer 21 centimeter, wordt handmatig afgedrukt in een bronzen mal, daarna
gekleurd in verschillende lagen en airpaint tot zes monochrome kleuren. Het
boek heeft twee delen, samengebonden

keramische muurbijou
in warmgeel

in een Z-vorm. De omslag is iriserend,
met een selectieve druk in zijdeglans. Het
binnenwerk van het ene deel wordt in
zwart-wit gedrukt, en het andere in kleur.
Kunsthistoricus Ans van Berkum – in
Almere bekend als directeur van CASLa
tot eind 2014 – schreef de teksten over
Lenny’s werk. Ook de Engelse vertaling is
afgedrukt. Het in zwart-wit gedrukte deel
van het boek heeft pagina’s die naar binnen toe korter worden, in verhoudingen
volgens de ‘reeks van Fibonacci’. Tussen
de witte pagina’s zijn Lee-filters in zes
heldere kleuren meegebonden. Hierdoor
ontstaat een bijzondere kleurenbelevenis
bij het omslaan van de pagina’s.
Lenny is erin geslaagd kleur en licht
op dezelfde manier te laten werken als
in haar eerdere werk, waarbij in haar
ruimtelijke installatie ook de raampartij van de tentoonstellingsruimte door
Lee-filters een verglijdende licht/ruimte
werking laat zien. Lenny haalde haar
‘werkmanshart’ op in boekbinderij Patist
in Den Dolder, waar men de traditionele
kunst van het boekbinden in verschillende bindtechnieken verstaat. Voor Lenny’s
boek wordt de ‘singersteek’ toegepast.
redactie n

Dummy van het boek, te zien zijn de verschillende maten pagina’s en de Lee-filters
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e-mail: l.s@lennyschroder.info

onderwijs

In 2019 bestaat het Arte College tien jaar. De enige brede kunsten cultuurprofielschool in Almere en omstreken gaat dat uitbundig vieren. Rondom de zomervakantie zullen de projectweken
die dan georganiseerd worden, bol staan van optredens, voorstellingen en tentoonstellingen voor en door leerlingen én de
wijk. Almere Poort zal nooit meer hetzelfde zijn!

Arte College viert tweede lustrum
Tien jaar vernieuwend onderwijs in Almere Poort
Onderwijspioniers
Het Arte College startte in 2009 in twee
lokalen bovenin de Columbusschool. De
kleine groep onderwijspioniers die van de
Almeerse Scholengroep de opdracht kreeg
om een nieuwe school te gaan ‘bedenken’
in Almere Poort, wilde dat heel eigenzinnig gaan aanpakken. En in de traditionele
omgeving van een basisschool werden
direct al de principes van het nieuwe onderwijs in praktijk gebracht: samenwerkend leren, vakoverstijgend leren en een
grote samenhang tussen cultuurvakken
en andere vakken. Maar het was voor de
200 leerlingen en het team toch wel een
verademing toen na een jaar het nieuwe
gebouw aan de Oostenrijkstraat betrokken
kon worden. Een school speciaal gebouwd
voor het tweeledige concept van het Arte
College: onderwijs op leerpleinen en veel
ruimte voor kunst, muziek en theater.
Voorbeeldschool
In de jaren die volgden, vonden steeds
meer leerlingen vanuit heel Almere én
daarbuiten hun weg naar het Arte College. Het docententeam breidde uit en
men werkte hard aan het neerzetten van
uniek onderwijs. Dat men daarin slaagde,

blijkt wel uit het feit dat de school binnen de vereniging Cultuurprofielscholen
als een voorbeeldschool geldt. Ook de
Stichting Leerplanontwikkeling nam het
Arte College twee jaar geleden op in een
boek met inspirerende voorbeeldscholen.
In al die jaren is het Arte College uitgegroeid tot een vaste waarde binnen
het Almeerse onderwijspalet. Vooral het
feit dat de school breed is opgezet, dus
onderwijs aanbiedt in de niveaus vmbo-kbl, vmbo-tl, havo en vwo, is in de
huidige onderwijswereld bijzonder. Daar
waar scholen juist vaak hun aanbod van
opleidingen beperken, blijft het Arte College een brede scholengemeenschap. Ook
dat is een bewuste keuze van het management.

tenmanagement. Voor de theoretische
richtingen (vmbo-tl, havo, vwo) biedt
het Arte College een uitstekende voorbereiding op het algehele pakket aan
vervolgopleidingen. Want leerlingen die
geleerd hebben samen te werken, geleerd
hebben probleemoplossend en creatief te
denken en die ook zelfstandig hun eigen
leerlijn kunnen bewaken, blijken zeer
succesvol te zijn in hun verdere carrière.

Voor alle leerlingen
Voor alle leerlingen die affiniteit hebben
met kunst en cultuur, en die in een stimulerende omgang met anderen samen
willen leren, is er plaats op het Arte College. Voor de beroepsgerichte vmbo-leerlingen biedt de school een vooropleiding
voor kunst- en cultuurgerichte vervolgopleidingen zoals het grafisch lyceum, of
bijvoorbeeld een opleiding in evenemen-

Partner van de wijk
Het Arte College behaalt de laatste jaren
prima resultaten en zwaait steeds meer
leerlingen met een diploma uit. De school
is een trotse partner van de wijk en van
Almere als stad, en hoopt de komende
tien jaar die waardevolle samenwerking
verder uit te bouwen. Wil je in contact
komen met het Arte College? Kijk dan op
n
de website: www.artecollege.nl.

School voor vwo, havo en vmbo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort
(036) 767 07 00, www.artecollege.nl
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De in Almere opgegroeide schrijfster Liane Wilke was afgelopen
zomer een van de drie ‘artists in residence’ – schrijvers, kunstenaars en onderzoekers die tijdelijk in de caravan van StrandLAB
op het Almeerderstrand woonden en werkten. Op deze pagina
kun je fragmenten lezen uit ‘Een dagje Almeerderstrand’.

Artist in residence schreef
visie op het Almeerderstrand
Ik word geboren aan de
overkant, want daar is een
ziekenhuis. ‘Naarden’ staat er in mijn
paspoort, maar ik ben een Almeerder.
Ons huis staat aan het water in Almere
Haven. Op de grachtjes, die door het
oudste stadsdeel van Almere slingerden,
bracht ik zomers en winters door. Met de
kano voeren we naar ‘het onbewoonde
eilandje’ om daar te kamperen. Op de
schaatsen haalde ik vriendjes op om samen naar school te gaan. Zomeravonden
brachten we door op een van de stranden
van de stad, waar we fikkie stookten en
stiekem bier dronken. We waterskieden,
we zeilden, we fietsten, we wandelden.
Ik groeide op in de natuur.

1985

Op een bord langs de snelweg staat aangekondigd dat
op 29 maart de 100.000ste inwoner is
geboren. Boven onze huizen cirkelen
vliegtuigjes met sleepteksten en er klinken loeiende sirenes. De heipalen kunnen de snelle groei van de stad maar
nauwelijks bijbenen. Nieuwe woonwijken ontstaan uit het niets. In het niets. Ik
herinner me het verjaardagsfeestje van

1994

Lees het hele verhaal op:
www.strandlab-almere.nl
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een vriendinnetje waarbij we een dag
lang speelden op de bouwplaats, waar
hun nieuwe huis zou worden gebouwd.
“Meisjes van dertien, er net
tussenin”, zong Paul van Vliet
ooit. Ik ben dertien en bevind me ergens
tussen servet en tafellaken. Hoewel Almere negen jaar ouder is dan ik, lijken
we op elkaar. Beide zijn we op de piek
van onze groeispurt en beide zijn we op
zoek naar een eigen identiteit.

1998

Ik ga studeren in Amsterdam.
Goed en wel geïnstalleerd in
mijn studentenhuis wordt Theo van Gogh
voor de deur neergestoken. Een week later kan een vriend mij net op tijd voor
een tram op de Dam wegtrekken. De
grote stad Amsterdam is overweldigend.
Mijn akkefietje met de tram liet me zien
in wat voor veilige omgeving ik was opgegroeid.

2004

Nederland verkeert in een diepe recessie. De krimpende economie treft Almere hard. In een stad waar
het percentage huisbezitters gemiddeld

2010

hoger is dan in de rest van Nederland
worden fluctuaties in woningwaarde en
hypotheekrente direct gevoeld.
De warmste zomer sinds 1976
ligt net achter ons. We hebben de klimaatverandering in het gezicht
gekeken, zo wordt vaak gezegd. Iedereen
weet en voelt dat er ‘iets’ moet gebeuren,
maar we blijven lethargisch. Het gevoel
dat je op individuele schaal maar weinig
kunt betekenen overheerst en daarom
wordt er hoopvol naar het bedrijfsleven
en de overheid gekeken. Hoe kunnen zij
ervoor zorgen dat de volgende generatie niet in een ondergelopen Nederland
komt te wonen?

2018

Mijn herinneringen aan het
Almeerderstrand zijn nog levendig. Ik heb het gebied in veel gedaantes leren kennen: van een uitgestorven
plek waar mensen alleen kwamen om de
hond uit te laten tot een vol evenemententerrein. Dan besef ik dat ik nu naar
Almere 3.0 kijk. Een uitgebalanceerde
stad. Ik zie levendigheid en rust, ik zie
ongepolijst en mooi, ik zie natuur en
wonen. Aan Almeerders werd tien jaar
geleden gevraagd hoe zij wilden dat dit
gebied zou worden. De boodschap was
duidelijk: een plek waar Almeerders elkaar tegenkomen en waar niet-Almeerders het echte Almere leren kennen.
Een gebied dat verbindt. Waar mensen
in cubicals aan het strand kunnen flexwerken, maar waar je ook in de schaduw
van de oude berken een boek kunt liggen
lezen. De leegte van het Almeerderstrand
is gevuld, zonder de ruimte te zijn kwijtgeraakt. Alleen met in het achterhoofd
de ontwikkeling die Almere
in de afgelopen vijftig jaar
heeft doorgemaakt, kun je
dit gebied op waarde schatten en betekenis geven. n

2028

fotografie: Fotostudio87

Almere

almeerderstrand

Maak kans op kaarten voor
het nieuwe theaterspektakel
van Vis à Vis
In maart dit jaar is StrandLAB
Almere gestart met het testen van culturele, sportieve
en recreatieve initiatieven op
en rond het Almeerderstrand,
zoals Gluren bij de Buren, de
Awesome Almere Pitch Night,
artists in residence, Strand
Safari en UrbanCampsite.
StrandLAB test hiermee wat het beste
past bij het gebied en hoe er een ‘buitenlaboratorium voor cultuur’ op het strand
kan ontstaan. StrandLAB wil eraan bijdragen dat het Almeerderstrand en de
omgeving hiervan een bruisend gebied
wordt. Een gebied dat voor iedereen
aantrekkelijk en toegankelijk is én dat
Almere als culturele bestemming op de
kaart zet. Dit ambitieuze plan wil het samen met bewoners, ondernemers, kunstenaars en bestuurders realiseren.

Jouw mening telt!
Wat vind jij als lezer van PoortNieuws
van StrandLAB Almere? Ga naar de site:
strandlab-almere.nl, vul de enquête in en
maak kans op kaarten voor het nieuwe
theaterspektakel Robot van Vis à Vis bij
het Almeerderstrand vanaf mei 2019. Het
zijn vijf vragen en het invullen duurt
nog geen minuut.
n

Kimberley Vonk

Kom 31 januari naar de eerste
LAB Surprise Night bij Poortdok

In januari start StrandLAB Almere
met een reeks van LAB Surprise
Nights, met de verhalen van Almere in de hoofdrol. Het zal elke keer
anders zijn, maar zeker is dat het
in intieme setting op het Almeerderstrand is. StrandLAB werkt hiervoor onder meer samen met het
Erfgoedhuis en Theatergroep Suburbia. De eerste avond is op 31 januari
2019 bij strandrestaurant Poortdok
en de entree is gratis. Houd de website of Facebookpagina van StrandLAB Almere in de gaten voor het
programma.
Voorafgaand aan deze eerste LAB
Surprise Night is er een nieuwjaarsborrel voor omwonenden en belanghebbenden in het gebied waarbij de
stand van zaken en de plannen van
StrandLAB voor het ‘buitenlaboratorium voor cultuur’ worden gepresenteerd. Iedereen is van harte welkom.

INTRATUIN ALMERE
Almere

DEELT KERSTCADEAUTJES UIT

KIJK VOORIN DIT BLAD

ELKE
ZONDAG

OPEN Intratuin Almere Euphoniumweg 5,

036-5387020. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
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Voor een bezoek aan HarborHouse, het restaurant bij de jachthaven van Almere Poort dat zeven dagen per week is geopend,
is het altijd een goed moment. Laat je ook op de kerstdagen
verwennen door het ambitieuze team met toegewijde chefkok.

Altijd een goed moment voor
een bezoek aan HarborHouse

Sinds augustus 2017 is HarborHouse de
thuishaven van Ellis en Jason Krijger, die
hiervoor zeventien jaar lang met passie
en plezier Bistro Mama's Vollen Pot in
Harderwijk runden.
Eigenaresse Ellis vertelt ons over de
plannen voor de kerstdagen. “Wij zijn
beide kerstdagen vanaf elf uur geopend.
Voor diner is het aan te raden te reserveren. We hebben er bewust voor gekozen om geen vast kerstmenu op te stellen, maar ons normale à la carte menu te
houden. Door het jaar heen weten onze

gasten precies wat ze graag eten en drinken, dus waarom zouden ze met Kerst
niet van hun lievelingsgerechten bij ons

mogen genieten? Uiteraard zullen er op
het krijtbord enkele seizoensgerechten
staan, zoals heerlijke wildgerechten, die
uitstekend passen bij de feestdagen”.
Metamorfose
Onlangs onderging het interieur van
HarborHouse een metamorfose. Ellis:
“De bar heb ik zelf ontworpen en laten
bouwen. Deze past perfect bij het plaatje
dat ik voor ogen had”. Het laatste onderdeel zijn de nieuwe tafels, die inmiddels
zijn gearriveerd. Het zou zo maar eens
kunnen dat Ellis en Jason als volgende
het terras gaan aanpakken.
Waardering
Steeds meer inwoners van Almere Poort
weten HarborHouse te vinden. Ellis:
“Mensen waarderen het dat er zich een
restaurant als het onze in hun eigen
stadsdeel bevindt. Het maakt dat een
wijk als Duin niet alleen huizen te bieden heeft, maar ook een plek om even
aan de hektiek van alledag te ontsnappen of een avondje uit te gaan.
Afgezien van het feit dat dit het algehele woongenot in een wijk verhoogt,
is het ook gewoon handig dat niemand
de Bob hoeft te zijn. Na afloop van een
avond bij ons, wandel je rustig de dijk
over naar huis”.
Jason en Ellis hopen je gauw te zien.
Vergeet bij je bezoek aan HarborHouse
niet de leuke actiecoupons uit deze
PoortNieuws te gebruiken.
redactie n

TAXSUPPORT
belastingconsulenten

Belastingen en administraties,
Voor al uw belastingzaken.
Voor al uw aangiften.
VERGADERING | FEEST | PARTIJ | BRUILOFT

sales@harbor-house.nl

Marinaweg 4
1361 AC Almere Poort
036 - 536 90 61
www.harbor-house.nl

• Voor particulieren, ZZP en MKB.
• Fiscale begeleiding bij echtscheiding.
• Persoonlijk contact, begeleiding 		
en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.
tel.: 036-536 94 90
Neptunussingel 76
1363 VV Almere Poort
info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl
Lid: Register SRFA
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a l mee r d e r s t r a n d

EVENEMENTEN
STRAND & DUIN 2018-2019

Winterlicht op Pampus

donderdag 6 december
Culturele Broedplaatstour StrandLAB

donderdag 6 december
Winterrestaurant Winterlicht op Pampus
Avontuur met mooie seizoensgerechten
18.00 uur vertrek Marina Muiderzand

dinsdag 25 + woensdag 26 december
HarborHouse open vanaf 11:00 uur
voor koffie en lunch. Diner à la Carte.
Reserveren gewenst!

donderdag 31 januari
LAB Surprise Night bij Poortdok
met voorafgaand een nieuwjaarsborrel

zondagen in februari en maart
Catamaran clinics Sail Today
Met eigen of gehuurde catamaran

vrijdag en zaterdag in februari en maart
Winterrestaurant Winterlicht op Pampus
Avontuur met mooie seizoensgerechten
18.00 uur vertrek Marina Muiderzand

Enkele vrijdag- en zaterdagavonden in februari en maart is fort
eiland Pampus geopend als pop-up restaurant. Pak je kans om
bij één van deze exclusieve Winterlicht-avonden te zijn. Laat je
inschepen op Marina Muiderzand.
Ooit met een kistje vol lekkers door een
fort gestruind? Ooit geproefd van heerlijke wijnen en ambachtelijk bier in
ruimtes waar vroeger soldaten werkten
en leefden? Ooit onder een sterrenhemel
gestaan met uitzicht rondom en genoten
van de flonkerende lichtjes van Almere,
Amsterdam en het Gooi? Als het antwoord daarop nee is, pak dan je kans om
op één van de exclusieve Winterlichtavonden te zijn op forteiland Pampus.
Enkele vrijdag- en zaterdagavonden in
februari en maart is het eiland geopend
als pop-up restaurant. Vaar erheen met
de veerboot vanuit Marina Muiderzand,
Muiden of Amsterdam en geniet van
prachtige seizoensgerechten gecombineerd met een stoer eiland vol historische verhalen. Zie pampus.nl/winterlicht
voor boeken en informatie.
Nieuw vanaf april: ballonvaart
over de Stelling van Amsterdam
Pampus gaat vanaf april van start met
het nieuwe seizoen én met een nieuwe
attractie! Naast de Pampus Xperience,
waar je als bezoeker door middel van
beeld en geluid wordt meegenomen in

de bijzondere geschiedenis van het door
mensen gebouwde forteiland, komt er
ook een ballonvaart over de Stelling van
Amsterdam. Stap in de gondel van de
luchtballon, zweef over alle forten rondom de hoofdstad en kijk je ogen uit! n

zaterdag 9 maart
DUIN MTB Beach Classic 2019

maandag 11 - vrijdag 15 maart
Winterschool elementen natuur: studenten
van ArtScience Interfaculty doen onderzoek
op het Almeerderstrand. strandlab-almere.nl

zaterdag 6 april
Vechten op de Vecht, eerste
sloeproeiwedstrijd van het seizoen

vanaf april
Pampus gaat van start met het nieuwe
seizoen én met een nieuwe attractie:
Ballonvaart over de Stelling van Amsterdam!

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

www.autobedrijfvandervlugt.nl
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Zonnelied open is, weten Poortenaren de
winkel goed te vinden en de waardering
is groot. Ga dus ook gauw langs met de
coupon uit PoortNieuws en probeer het
brood dat jou het lekkerst lijkt met een
euro korting!

Biologisch brood van Het Zonnelied
Homerusmarkt
Begin november opende biologische
bakkerij Het Zonnelied een winkel in de
Homerusmarkt. Het Zonnelied bakt al
jaren biologisch vanaf zorgboerderij de
Zonnehoeve in Zeewolde. Diana Christenhuis staat in de winkel. Zij heeft een
leven lang ervaring met biologische producten. “Ik heb altijd al een liefde gehad
voor biologische voeding”, zegt ze. “Ik sta
heel bewust in het leven en heb daarom
voorkeur voor voeding die zo min mogelijk bewerkt is”.
Het Zonnelied biedt dat. “Vroeger was
biologisch brood altijd heel zwaar”, vertelt Diana, “heel veel zuurdesem brood,
waarbij voor het rijzen geen gist wordt
gebruikt”. In de winkel zie je echter heel
veel soorten brood liggen. “Allemaal biologisch”, lacht Diana. “Er is ook witbrood en gewoon bruinbrood, brood
met zonnebloempitten of andere zaden,
speltbrood. Er zijn ook gevulde koeken
en heerlijke vruchtenbroodjes. In Sinterklaastijd is er speculaas en rond kerst
zijn er vaak amandelstaven en overheerlijk kerstbrood”. In de paar weken dat het

Kinderfysiotherapie in Poort
FysioHaven, Trojestraat 60A
Kinderfysiotherapeut Beatrice King’oriRoes, verpleegkundige van oorsprong,
is gespecialiseerd in de behandeling van
kinderen en jongeren in de leeftijd van
0 tot en met 18 jaar. “De eerlijkheid van
kinderen maakt elke dag verrassend leuk”,
vertelt Beatrice. “Daarom heb ik ervoor
gekozen om me te specialiseren in kinderfysiotherapie”.
Sinds mei werkt Beatrice twee dagen
per week samen met – en vanuit - Huisartsenpraktijk Homerus, al is voor een
afspraak geen doorverwijzing nodig.
Omdat Beatrice het allerliefst met kinderen werkt, is Almere Poort een logische
keus. Er wonen immers veel jonge gezinnen in Poort.
Beatrice behandelt vooral problemen
met de motoriek en klachten aan het

30 minutes, women only workout

wij krijgen je
fit in 30 minuten

Ook
verkrijgbaar
als cadeaubon,
leuk verpakt
met cadeautje
I 38,50
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bel of m
voor ee

Om mee
te doen moet
je in het bezit
zijn van een
B-diploma!

ail

n
proefles

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

www.hartforher.nl

houdings- en bewegingsapparaat. Zo
werkt ze onder meer met kinderen die
prematuur, dus vroeg, geboren zijn en
met kinderen bij wie de grove – of juist
fijne – motoriek wat achterblijft, waardoor ze bijvoorbeeld moeite hebben met
meedoen tijdens de gymles of met schrijven. Voor tieners maakt Beatrice gebruik
van een app. “Met behulp van deze
app kan ik hen motiveren door via een
video
chat hun vorderingen te volgen”.
Kinderen onder de twee jaar behandelt
Beatrice het liefst thuis in de voor hen
bekende en vertrouwde omgeving.
Omdat Beatrice ook oedeemtherapeut is,
kunnen ook kinderen bij haar terecht die
bijvoorbeeld na een oncologische ingreep
last hebben van oedeem: zichtbare, overmatige ophoping van vocht.
Beatrice: “Kinderen staan aan het begin
van hun leven en het geeft mij zo veel
voldoening om bij te dragen aan een goede start! Zo kunnen ze zich goed ontwikkelen en meedoen met hun leeftijdsgenoten. Dat wil toch ieder kind?”

Karate in Sterrenschool De Ruimte
Karatedo-Zendokan, Nimfenplein 1
Elke maandag- en woensdagavond zijn er
in De Ruimte karatelessen van KaratedoZendokan. De dojo – de sportzaal waarin
karateles wordt gegeven – staat onder
leiding van karateka’s Sensei Saoedi
Bouchar en Sempai Rob Deys. In 2003
begon Karatedo-Zendokan met karatelessen in Almere en sinds kort ook in Poort.
“Karate is van oorsprong een Chinese
vechtkunst”, vertelt Saoedi, “maar deze is
al snel overgewaaid naar Japan. Karate is
een Japans woord en betekent ‘lege hand’
en gaat over verdedigen zonder wapens”.
Saoedi is al 30 jaar bezig met karate. Hij
begon ermee toen hij zes jaar was. “Zo
rond mijn twintigste vroeg mijn sensei –
leraar – mij of ik meer met karate wilde
gaan doen. Toen begon ik met lesgeven,
volgde opleidingen hiervoor en startte
uiteindelijk mijn eigen karateschool”.
Bij Karatedo-Zendokan wordt de ka-
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ratestijl kyokushinkai van karate-grootmeester Mas Oyama beoefend. Daarom
staan in de dojo zijn kernwaarden centraal: discipline, doorzettingsvermogen,
respect, zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Saoedi is nog altijd heel enthousiast
over karate. “Het is een prachtige beweegkunst en het geeft veel voldoening
om er les in te geven. Vooral aan kinderen. Die zijn volop in ontwikkeling en je
ziet hoe karate bijdraagt aan hun zelfvertrouwen. Karate zorgt voor weerbaarheid
en je ontwikkelt discipline en doorzettingsvermogen. Het werkt bij heel verlegen en rustige kinderen, maar ook juist
bij heel drukke kinderen. Laatst sprak ik
een ouder van een heel verlegen jongetje,
dat nu trots en zelfverzekerd een boekbespreking hield voor zijn klas. Dat zijn de
dingen waar je het voor doet”.
Op dit moment zijn er in Poort alleen
lessen voor kinderen. Saoedi: “Vanaf
5-jarige leeftijd kunnen kinderen karatelessen volgen. De dojo staat open voor
iedereen en een proefles is altijd gratis.
Goed om te weten is dat wij zijn aangesloten bij het Jeugdsportfonds, dus als
ouders minder te besteden hebben, zijn
er middelen om hun kind toch karatelessen te laten volgen.”
Karatedo-Zendokan is van plan om
ook een volwassenengroep te starten in
Almere Poort “Er is geen leeftijdsgrens”.
Saoedi lacht. “Mijn oudste leerling is 68
jaar oud en hij is één van de soepelste en
fitste mensen die ik ken”.

Lactosevrije muffins op bestelling
www.sjmuffins.nl
Sangeeta Jessurun is in oktober gestart
met een parttime onderneming vanuit
haar huis in Europakwartier, SJ Muffins.
“Ik ben dit jaar tot de ontdekking gekomen dat ik lactose-intolerant ben. Bij het
maken van de eerste plantaardige muffins – appelkruimel – bedacht ik al dat ik
daar ook anderen blij mee wil maken. Na
enthousiaste reacties ben ik doorgegaan
met bakken en ontstond SJ Muffins. Het

liefst zie ik overal producten voor mensen met een intolerantie”.
De muffins worden bereid met liefde
en 100% plantaardige ingrediënten. De
muffins zijn heerlijk voor iedereen, en
geschikt voor mensen met lactose-intolerantie, een ei-allergie en voor veganisten.
Naast de oorspronkelijke appel-kruimel
biedt SJ Muffins veel keus in smaken:
citroen, carrot, frambozen-pistache, banaan-walnoot en red velvet oreo.
Sangeeta: “De consumptie van muffins
maakt deel uit van het dagelijks leven.
Als traktatie voor een verjaardag, lekkernij bij een bijeenkomst, tussendoortje in
de koffiepauze en vul zelf maar in... Alle
bestellingen en leveringen zijn in overleg en ik denk graag met je mee”. Voor
inwoners van Almere Poort en omgeving
stelt ‘She-Time’ aan de Europalaan 919
zich open als afhaalpunt van bestellingen. Op korte termijn wil Sangeeta met
SJ Muffins op de wekelijkse markt bij de
Homerusmarkt staan, zodat meer mensen kennis kunnen maken met de muffins en de verschillende smaken”.

Een klus of (ver)bouwproject?
www.offertes.direct
Sinds Kevin van der Peet in 2016 met zijn
gezin in Almere Poort is komen wonen,
doorstond hij het hele proces van bouwen, verbouwen en klussen. “Wij von
den het oriënteren, vergelijken en uitzoeken van bijvoorbeeld een badkamer,
stukadoor, dakkapel en vloerverwarming
een tijdrovende opgave, naast werk en
gezin. Vanuit mijn gedachte: ‘Hoe kan
dit eenvoudiger, sneller en goedkoper?’
ontstond www.offertes.direct. Hier kun
je gratis en vrijblijvend in één keer meerdere klus-offertes uit eigen regio aanvragen. Na ontvangst van offertes kun je
deze vergelijken”. De website bestaat nu
twee jaar en beschikt over meer dan 40
klusprojecten. Van regio
nale hoveniers
en elektriciens tot aan dakkapel-leveranciers en aannemers.

De gevaren tijdens de feestdagen
De feestelijkste tijd van het jaar is weer
begonnen. Voor velen van ons is december een maand waarin veel lekkers gegeten wordt en het huis extra mooi wordt
versierd. Ook onze huisdieren worden
vaak uitgebreid verwend. Echter is deze
periode voor onze trouwe viervoeters
niet geheel zonder gevaar, houd daarom
rekening met een aantal zaken.
Tijdens de feestdagen zijn lekkernijen
vaak in overvloed aanwezig. Helaas is een
groot deel hiervan giftig voor onze huisdieren. Laat je huisdier nooit alleen met
chocolade-pepernoten, -letters, -kerstkransjes of kerststollen en oliebollen met
rozijnen. Ook planten zoals dennentakken – en de naalden hiervan, hulst en
kerststerren zijn giftig voor huisdieren.
Houd deze buiten bereik en zorg ervoor
dat de voer- en drinkbakjes niet onder de
kerstboom staan. Vergeet tenslotte niet
om rondvliegende champagnekurken
direct weg te gooien, deze kunnen voor
ernstige verstoppingen zorgen.
Kerstbomen zijn volgens veel katten
een geweldige klimtoren. Zet je boom
stevig vast en kies voor onbreekbare versieringen. Haal verlichting uit het stopcontact wanneer je het huis verlaat en pas
goed op met kaarsjes en kaarsvet, deze
kunnen nare brandwonden veroorzaken.
Veel huisdieren vinden vuurwerk erg
vervelend en kunnen van schrik wegrennen. Houd je kat rondom de jaarwisseling
binnen en laat je hond enkel aangelijnd
naar buiten. Is je huisdier erg bang, overweeg dan vuurwerktraining. Dit kan met
behulp van speciale cd’s, maar hiervoor
zijn ook veel filmpjes op YouTube te vinden. We zijn terughoudend met kalmerende medicijnen, maar indien echt nodig zijn er verschillende opties die je met
je dierenarts kunt bespreken. Bespreek
deze opties ruim van tevoren, zodat er
een goed plan kan worden opgesteld.
Dan wensen wij jou en je huisdieren
tenslotte vrolijke en vooral veilige feestdagen!
Dierenziekenhuis Almere n

redactie n
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Voeding en stress -- deel 2
In de vorige editie
van PoortNieuws gaf
ik je in deze column
een heleboel tips over
voeding die je volgens
de eeuwenoude yoga
vedas kunt eten om je
energieker en meer in balans te voelen.
Dit ‘geweldloze’ yogadieet of eigenlijk
deze levensstijl zorgt ervoor dat je agni
= vuur, je stofwisseling, blijft branden en
je lichaam de juiste energie krijgt. Deze
keer geef ik je een opsomming van zaken
die je beter kunt vermijden. Uiteraard
mag je jezelf verwennen tijdens de feestdagen, maar geniet je niet veel meer van
alles om je heen als je lekker in je vel zit?
Koffie is, net als zwarte thee, cola en
energiedrankjes, een opwekkend middel. Cafeïne stimuleert de aanmaak van
het stresshormoon catecholamine. Om te
óntstressen, drink je beter kruidenthee,
vruchtenthee of water met bijvoorbeeld
citroen, munt of gember.
In stressvolle periodes grijpen we snel
naar een snelle, suikerrijke hap. Maar suiker is slecht voor de bloedsuikerspiegel:
na een energie-opstoot ga je je snel moe
voelen. Zorg liever voor snackgroentes.
Velen van ons zien fastfood als comfort
food. De waarheid is echter dat fastfood
bijzonder veel eiwitten, vetten en koolhydraten bevat, maar amper of geen vitale
mineralen en vitamines. Helaas werkt dit
stress in de hand. Studies hebben bovendien aangetoond dat men minder snel
vet verbrandt wanneer men gestresst is.
Stress en fastfood zijn dus geen goede
combinatie.
Los van de suiker, is cola of andere priklimonade niet de beste keuze wanneer je
onder druk staat. Heb je stress, dan kan
een ophoping van kooldioxide en lactaat
in het lichaam resulteren in acidose, een
abnormale verzuring van het bloed. Kooldioxide werkt stress bovendien nog extra
in de hand.
Een fris pintje of een glas wijn kan
deugd doen na een stressvolle week.
Maar overdrijf niet, want alcohol heeft
een slechte invloed op het zenuwstelsel.
Eet en drink smakelijk, verstandig en
zonder geweld voor jezelf. Geniet van de
feestdagen en een stressvrij nieuwjaar!
Amanda de Bruin, Zen Company n
www.zencompany.nl
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Instituut voor Huidtherapie
verhuist naar salon in Poort
Cora den Hartog verruilde haar huis in Amsterdam Noord voor
een appartement in het Homeruskwartier, op een steenworp
afstand van haar dochter en kleinkinderen. De salon aan huis
verhuist mee. “Ik zou mijn werk voor geen goud willen missen!”
Trends volgen
Cora is een Anbos gediplomeerd schoonheidsspecialist met vier decennia ervaring en volgde tal van opleidingen. “Ik
volg de trends en raak nooit uitgeleerd”.
Cora biedt een breed palet aan behandelingen. Ze noemde haar salon niet voor
niets ‘Instituut voor Huidtherapie’.
“Naast de gebruikelijke schoonheids
behandelingen bied ik permanente makeup, glycolzuurpeelings, coagulatietherapie, couperose-behandelingen, iontoforese
en mesotherapie. Een deel van de behandelingen komt in aanmerking voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar.
Denk daarbij aan elektrisch ontharen, laseren en camouflage. Elke drie maanden
komt de cosmetische arts voor botox”.
Cora verwacht mij in haar appartement,
waar ze een kamer heeft ingericht als
professionele salon. Ik fiets een paar
keer de Gigantenstraat op en neer, tot
ik me realiseer dat ik bij de lichtblauwe
flat met de golvende balkons moet zijn.
Bij een goede kop koffie doet Cora haar
verhaal. Na maar liefst vijftig jaar in het
pand in Amsterdam Noord keek ze uit
naar een appartement dichter bij haar
dochter en haar gezin.
Om de hoek
Cora: “Mijn dochter is Angelique, de
mondhygiënist met tandartspraktijk aan
huis aan de Homeruslaan. Dat is hier
letterlijk om de hoek. Ik ben nu 71 en
ik kan best wat rustiger aan gaan doen,
maar ik pieker er niet over om te stoppen
met werken. Ik houd van mijn vak en
het werk geeft mij veel plezier. Klanten
komen uit de wijde regio en vinden het
geen probleem om naar Almere Poort te
komen. Per 1 januari werk ik hier. En uiteraard vind ik het leuk om ook Poortenaren in mijn salon te ontvangen”.

Opbloeien
Tevens heeft Cora veel soorten massages
geleerd – massages van het gezicht, nek,
rug en schouders, lymfedrainage en acupressuur massage. “Ik heb klanten enorm
zien opbloeien, een ander mens zien worden. Het is een heel dankbaar beroep”.
Cora werkt met de biologische producten van Dr Eckstein. Mensen kunnen
bij haar op de stoel ontspannen en erop
vertrouwen dat ze in goede handen zijn.
En daarbij kunnen ze ook nog eens hun
verhaal kwijt.
redactie n
Instituut voor Huidtherapie Cora
Gigantenstraat 25 · 1363 TB Almere Poort
afspraken: 036-525 11 11 · 06-471 925 12
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Iedereen kan zijn gezonde, natuurlijke gewicht bereiken. Esther Meulstee helpt mensen daarbij als
voedings- en gewichtscoach. Ze schrijft geen dieet
voor, maar ontwikkelt samen met jou een leefstijl
die bij jouw leven past, waarbij je je goed en fit
voelt, en die je zekerheid geeft over je lichaam.
Esther Meulstee is één van de eerste bewoners van Almere Poort. Ze woont er al
vanaf 2008, samen met haar man Robbert. “We zagen een mooie, nieuwe wijk
in ontwikkeling, een heel mooi huis en
we waren wel in voor een klein avontuur”. Een avontuur was het zeker, want
in de eerste jaren was het nog pionieren
in Poort: geen supermarkten, amper wegen die af waren, schaars openbaar vervoer. Esther: “Leuk is dat je als bewoners
in die tijd heel makkelijk contact maakt.
Iedereen is nieuw en dat geeft een band”.
Esther en Robbert hebben geen spijt van
hun keuze. “Poort is nu een volwaardige wijk en voor onze kinderen is het
heerlijk toeven, we hebben hier vrienden
gemaakt en ons huis heeft een geweldig
uitzicht over het Cascadepark”.
Patronen doorbreken
Esther was altijd al bezig met voeding en
beweging. “Ik hield van bewegen en van
lekker eten. Ik had een goede balans nodig, waardoor ik altijd bezig was met gezond én lekker eten, dat bovendien paste
bij hoe mijn leven eruit zag”. Enige jaren
geleden volgde Esther een erkende opleiding tot voedings- en gewichtscoach en
haar consults worden door de aanvullende verzekering geheel of deels vergoed.
“Als coach wil ik mensen inspireren
en motiveren om af te vallen en ze begeleiden in het vinden van een nieuwe
leefstijl”, vertelt Esther. “Mensen ervaren
zoveel belemmeringen door de inrichting
van het leven: druk met werk, kinderen,
sociale verplichtingen”. De kunst is om gezond eten daarin te integreren. Daarvoor
moet je patronen doorbreken en dat is niet
gemakkelijk. Esther brengt de patronen in
kaart en door langzaam kleine veranderingen door te voeren wordt een blijvend
resultaat bereikt. “Dat betekent niet dat iedereen er dan uitziet als een supermodel”,
vult Esther aan. “Onderdeel van dit alles is
dat je je lichaamsbouw accepteert en dat je
weet hoe je daar het beste uithaalt”.

Naar een gezonde leefstijl
met Esther Meulstee
Natuurlijk gewicht
“In wezen is het eenvoudig om een natuurlijk gewicht te realiseren en te behouden”, vertelt Esther, “Dan geniet je
meer van lekkere en gezonde voeding, je
zit goed in je vel en je voelt je fit”. Esther vindt niets zo fijn als dat lukt. Voor
zichzelf, maar vooral de mensen die ze
daarbij ondersteunt. Op Facebook zagen
we een lovend bericht van Joyce en we
vonden haar bereid om haar ervaring
ook in PoortNieuws te delen. “Half mei
dit jaar ben ik bij Esther gestart met als
doel flink af te vallen. Door haar positieve aanpak en goede begeleiding is dit
meer dan gelukt. Dit was een cadeautje
voor mezelf voor mijn veertigste verjaardag. Vanaf het begin hield Esther rekening met ons drukke gezin. Het geheim
is het geleidelijk opbouwen van het zelf
doen. Dus eerst weekmenu’s volgen en
dan stap voor stap zelf invullen aan de
hand van recepten en snacklijst. Twee à
drie keer per week een uur stevig sporten

– ik koos voor fitness. Een goede planning. Je went aan de manier van eten en
je dag indelen. En volhouden. Resultaat
is, naast Esthers enthousiasme, de beste
motivatie".
‘Fit met Esther’
Binnenkort verschijnt Esther’s e-book
‘Fit met Esther’ met heerlijke recepten en
fijne tips. Je kunt bij Esther terecht voor
een meting, analyse en een eerste adviesgesprek en je bepaalt zelf hoeveel begeleiding je vervolgens nodig hebt. Esther
coacht je in ieder geval met plezier en dat
werkt aanstekelijk!
redactie n
www.esthermeulstee.com

Esther biedt PoortNieuwslezers in
januari een voedingsanalyse/advies
+ e-book met 4-wekenplan voor E 89
voor een goede kick-off in 2019!
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Mali en Fatma runnen sinds vier jaar met veel plezier Zonne
studio Sunsitive aan de Europalaan in Poort. Twee jaar geleden
breidden zij de zaak uit door het pand ernaast erbij te voegen.
In december hopen zij aan de toenemende vraag vanuit Almere
Haven tegemoet te komen door opening van een tweede zaak.

Zonnestudio Sunsitive breidt
uit naar Almere Haven
Uitbreiding
Voor de modernste Ergoline zonnebanken ben je bij Zonnestudio Sunsitive op
het juiste adres. Sunsitive is sinds haar
vestiging in Poort in 2014 niet alleen
de meest populaire zonnestudio van Almere en de wijde omgeving, maar ook
de enige met gratis parkeergelegenheid
pal voor de deur. Fatma: “We merkten
dat veel klanten vanuit Almere Haven
bij ons kwamen zonnen. Hen willen we
tegemoetkomen door ook in Haven een
zonnestudio te openen. Op dit moment
wordt de laatste hand gelegd aan de oplevering, we hopen dat we begin december open kunnen gaan. Het nieuwe per-

soneel wordt op de vestiging in Almere
Poort alvast ingewerkt, zodat alles straks
ook in Haven meteen op rolletjes loopt.
De te verwachten decemberdrukte kunnen we straks goed aan!”
Doktersadvies
De zonnebank is al lang niet meer alleen
goed voor het verkrijgen van een mooi
kleurtje. Fatma: “We horen steeds vaker
dat onze klanten op doktersadvies bij
ons komen om een zonnebankje te pakken. Sommige van onze klanten komen
om hun winterdepressie te verminderen,
anderen voor een problematische huid.
Vitamine D helpt bij tal van klachten.

Wij zien hier mensen met depressie en
vermoeidheidsklachten, zwak immuun
systeem, reuma, fibromyalgie en acne”.
Met de tijd mee
Fatma: “We gebruiken de modernste
zonnebanken en deze worden goed onderhouden. Bovendien krijg je bij ons
specialistisch advies over welke zonnebank en zonnecosmetica het best bij
jouw huidtype en jouw wensen passen.
Zelfs met één zonnesessie zie je duidelijk resultaat! We zorgen ervoor dat onze
klanten met een goed gevoel en een
mooi kleurtje vertrekken”.
n
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prijswinnaar

Cafetaria Top 100: Grandfetaria
beste cafetaria van Flevoland

“Brouwer is niet alleen chefkok, maar ook een prima gastheer. Mijn complimenten voor
zijn bevlogenheid en de service die hij verleent. De passie
van de eigenaar zie je terug in
de gerechten”.

Free
Wifi

De Snackkoerier, het landelijke vakblad
voor cafetaria-houders, heeft een jaarlijkse Top 100, waarvoor genomineerde
cafetaria’s door een jury ‘undercover’
worden bezocht en beoordeeld. Vorig
jaar eindigde Harald Brouwer met zijn
Grandfetaria in het Homeruskwartier in
Almere Poort al veelbelovend op nummer 78. Dit jaar staat hij te stralen op
nummer 27, en hij sleepte de provincieprijs binnen. Het oordeel van de vakjury:
‘Een bedrijf met heel veel potentie’, zo
schreven we vorig jaar over Grandfetaria in Almere Poort. Ons vakjurylid bleek
over voorspellende gaven te beschikken.
Grandfetaria is namelijk Provinciewinnaar van Flevoland.
‘Veel meer dan een cafetaria’, klinkt de
slogan, en dat heeft er vast mee te maken
dat eigenaar Harald Brouwer van origine

“Grandfetaria”

Beste “cafetaria” van de
Provincie Flevoland!
En 27e(!) van de 100 beste
van Nederland! 2018/2019

rand etaria®

Véél meer dan een cafetaria!
T. 036 - 848 1234

www.grandfetaria.nl
(Voor openingsjden zie FB/website)
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chef-kok is. ‘Buiten word je al verlekkerd door het bord met de gehaktballen
en ook binnen zie je mooie, eigen foto’s
op de menupresentatie’, zo lezen we over
Grandfetaria.
Brouwer is niet alleen chef-kok, maar
ook een prima gastheer. ‘Mijn complimenten voor zijn bevlogenheid en de
service die hij verleent. Zeer vriendelijk,
actieve bijverkoop zonder opdringerig te
zijn en volop aandacht voor de gast.’
De huisgemaakte gehaktbal blijkt een
‘uitstekende keuze’ en de friet is heerlijk.
‘De passie van de eigenaar zie je terug in
de gerechten.’
Harald is met recht apetrots – en wij op
hem – en ook heel blij met zijn personeel
en... zijn gasten. “Zonder jullie allemaal
was dit niet gelukt, we doen dit met zijn
allen!”
n

zorgscala

zijn. Het is tenslotte jammer om in gave
kiezen of tanden te boren.

De tandtechnicus bepaalt de kleur om een fraai passende kroon te vervaardigen.

Keuze-stress in de praktijk
Als tandarts word je dagelijks geconfronteerd met patiënten
met de meest uiteenlopende vragen, pijnklachten en kwesties
als ‘wat moet ik met mijn gebit op langere termijn’. Bij deze
laatste vraag zou ik even stil willen staan, want het is tegenwoordig best lastig om als patiënt een keuze te maken tussen
al die kronen, implantaten en bruggen.
Zoals je merkt benoem ik nu oplossingen
die er vooral op gericht zijn om het gebit
lang te kunnen behouden, en laat ik de
uitneembare voorzieningen buiten beschouwing. Was een kunstgebit vroeger
de normaalste zaak van de wereld, soms
zelfs al rond je vijftigste, tegenwoordig
staat behoud van het eigen gebit hoog in
het vaandel en zijn de omstandigheden
en mogelijkheden hiertoe enorm verbeterd en niet alleen voorbehouden aan de
‘rich few’.
Behoud van het gebit
Regelmatig komt een patiënt binnen met
een afgebroken kies of tand en is er direct de vraag of wij als tandarts nog mogelijkheden zien om alles te herstellen.
Vanuit onze medische achtergrond willen wij het eigen gebit zo lang mogelijk
behouden, temeer omdat het gebit een
belangrijke rol speelt in ons dagelijks
functioneren. Vanuit die optiek proberen wij – doorgaans door middel van het
plaatsen van een composietvulling – de

schade te herstellen. Het kan echter ook
zo zijn, dat we aanlopen tegen de beperkingen van het vulmateriaal, waardoor
vullen slechts een noodgreep is en voor
de lange termijn gedacht moet worden
aan een andere oplossing.
Lange termijn
Vaak is een kroon een goede oplossing,
maar dit moet wel in het gebit passen. De
tandarts beoordeelt de verdere staat van
het gebit, de gezondheid van het tandvlees en de mondhygiëne van de patiënt.
De reden hiervoor is, dat wij graag een
voorspelbare oplossing willen aanbieden, die voor zeer lange termijn goed
kan functioneren in de mond. Tenslotte
is een kroon geen goedkope oplossing.
Een kroon plaatsen kan uitsluitend als
de eigen wortel van de tand of kies nog
aanwezig is. Als die verloren is gegaan,
kunnen wij denken aan een implantaat
of een brug, afhankelijk van de locatie
in de mond en het feit of de pijlers van
de brug in het verleden ooit behandeld

Porselein
Als de keuze voor een kroon gemaakt is,
werken wij tegenwoordig voornamelijk
met porselein. In vergelijking met vroeger is dat een stuk beter, omdat er bijna
geen metaal meer onder de kronen zit,
zodat de grijze randen langs het tandvlees verleden tijd zijn. De kroon kan
van 100% geperst porselein zijn of opgebakken op zirconium dioxide. Dat is ook
weer afhankelijk van de plek in de mond
en dan vooral het effect van de keuze op
de esthetiek. Dit gebeurt vaak in overleg
tussen de tandtechnicus en de tandarts,
om voor jou het mooiste resultaat te behalen. Voor de voortanden is het aan te
raden om de kleur door de tandtechnicus te laten bepalen, zodat deze een fraai
passende kroon kan vervaardigen.
Een kroon is een mooie oplossing en is
op dit moment niet weg te denken uit
de tandheelkunde. Het is weliswaar een
investering, echter een perfecte oplossing voor langdurig behoud van je eigen
tanden en kiezen.
Als je hier vragen over hebt, stel deze
dan gerust aan onze tandartsen in gezondheidscentrum Vizier.
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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bewonersinitiatieven

Op 16 september werd er in Almere Poort een ‘Walk of Peace’
gelopen. Voor ‘De Schone Poort’ was het de eerste keer dat zij
deze organiseerde. In ons jonge stadsdeel zijn geen oorlogsmonumenten te vinden. Daarom heeft de organisatie de wandeling iets anders ingekleurd. Het resultaat was inspirerend.

Eerste ‘Walk of Peace’ in Poort
Vredesorganisatie PAX riep alle inwoners van Nederland op om in september
tijdens de landelijke week van de Vrede
in beweging te komen voor vrede en gerechtigheid wereldwijd.
Bettie Woord vertelt: “Onze wandeling
startte in het labyrint, een meditatietuin
in het Cascadepark. Een labyrint is het
symbool van een levensweg. Vrede in jezelf vinden. Als je vrede in jezelf hebt,
kun je het ook uitdelen in de wijk.
Vervolgens gingen we naar de Okerhof
in Europakwartier. Een opgraving van
oker. Oker werd voor het begin van de
jaartelling meegegeven aan de overlede-

nen om in het leven hierna in vrede te
leven. Ook kwamen we langs opgravingen van scheepswrakken. Deze schepen
lagen voor pampus en gingen voor anker
om het goede getij af te wachten tot ze
verder over de zee konden varen. Onderweg om handel te drijven, soms om
nieuwe werelddelen te ontdekken.
Al lopend door het Columbuskwartier
stonden we stil bij alle gevolgen van
het ontdekken van nieuwe werelddelen.
Want wat gebeurde er met natuurvolkeren? Deze oorspronkelijke bewoners
moesten plaats maken voor de westerse
idealen. En denk eens aan al die slaven

Geertfotografeert.nl

die over zee vervoerd werden. We passeerden het Oranjehuis, een plek voor
slachtoffers van huiselijk geweld. Zij
vinden hier vrede en kunnen in alle rust
werken aan een nieuwe start. Ook de
pleinzonnewijzer werd bewonderd.
Daarna liepen we het Homeruskwartier in, naar het Poorthuis. Drie gezinnen
wonen rond het gezamenlijke Poorthuis,
waar vier extra appartementen zijn gecreëerd voor jongeren in de knel.
Volgend jaar hopen we nog meer mensen in beweging te krijgen voor vrede in
Almere en wereldwijd!”
redactie n

Nieuwe bewonersvereniging
Zandpoort opgericht

Meer dan Marketing

In Zandpoort wordt nog volop
gebouwd, maar de eerste bewoners zijn nu al actief bezig
om de nieuwe wijk ook in de
toekomst leefbaar en veilig te
houden.
Met de oplevering van de eerste woningen is meteen een handtekeningenactie
gestart voor de oprichting van een be-
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wonersvereniging. Na ontvangst van
ruim voldoende inschrijvingen en steunbetuigingen is de bewonersvereniging
Zandpoort opgericht.
Danny Hopman is één van de initiatiefnemers. “Zowel kopers als huurders
in onze wijk hebben de mazzel om hier
te mogen wonen. Wij bevinden ons in
een nieuw gebied met moderne huizen
vlakbij het station, rijden zo de snelweg
op richting Amsterdam en hebben twee
stranden op loopafstand. Maar zoals in
elke wijk is er kans op verloedering, als er
geen aandacht wordt besteed aan de leefbaarheid of veiligheid. Daarom lijkt het
ons het beste om vanaf het begin welwillende bewoners een extra oogje in het zeil
te laten houden”. De bewonersvereniging
zal zich zowel gaan bezighouden met het
vertegenwoordigen van behoeften in de
wijk als het uiten van gedeelde onvrede.

De bewonersvereniging zal vaste contacten houden met woningcorporaties,
de gemeente en politie om op de hoogte
te blijven van alle ontwikkelingen. Deze
worden vervolgens teruggespeeld naar
de bewoners. Ook wordt er een buurtpreventieteam opgericht, al kost dat meer
tijd. “Wij hebben een aantal bewoners
bereid gevonden, maar we leven in een
tijd dat iedereen druk is met zijn eigen
leven. Het buurtpreventieteam zal daarom laagdrempelig zijn en voornamelijk
gesteund worden door buren die toch al
naar buiten gaan, bijvoorbeeld om hun
hond uit te laten”.
Mocht je meer informatie willen ontvangen over het initiatief, dan kun je
mailen naar contact@dannyhopman.nl
of langsgaan bij Jesse Owenstraat 40 in
Zandpoort.
redactie n

gebiedsontwikkeling

Voortuin aan de A6, het
visitekaartje van Almere

Rijd je net als duizenden mensen per dag
via de A6 Almere binnen of verlaat je de
stad? Als je uit het raam kijkt zie je het
gebied De Voortuin, de strook tussen de
A6 en de Elementendreef.
Samen werken aan de stad
Wist je dat we zijn begonnen om in samenwerking een visie op dit ‘visitekaartje’ van Almere op te stellen? Op welke
manieren kunnen we de Voortuin inrichten, wat moet er komen... Omdat wij jullie input daarvoor nodig hebben, zijn in
november 2018 twee inspiratieworkshops
georganiseerd, waarvoor Poortenaren,
maar ook andere Almeerders waren uitgenodigd. Tijdens deze workshops hebben we samengewerkt met bewoners, ondernemers, scholen, (sport) verenigingen
en lokale organisaties om mee te denken
over De Voortuin.

Bij het binnenrijden of verlaten van Almere richting Amsterdam
kijk je uit over De Voortuin, de strook tussen de A6 en de Elementendreef. Graag willen we samen met de stad dit gebied
uitstraling geven, zodat De Voortuin ‘het visitekaartje’ wordt
van Almere. Een gebied waar we als stad trots op zijn.

Scenario’s
Wat komt er niet? Woningbouw. Wat dan
wel? Vanuit de ideeën worden ‘bouwstenen’ geformuleerd die – fysiek – haalbaar zijn voor een ontwikkelingsvisie.
Afhankelijk van de ‘bouwstenen’ worden
scenario’s uitgewerkt die de basis gaan
vormen voor een ontwikkelingsvisie. Een
ontwikkelingsvisie is een richtinggevende
invulling van dit gebied, het gaat dus nog
niet om concrete plannen of uitwerking
van een idee. Ben je benieuwd naar de
‘bouwstenen’ of heb je vragen, kijk voor
meer informatie over de plannen voor het
gebied op: almere.nl/devoortuin.
gemeente Almere n

gratis

Vraag naar de voorwaarden. Geldig t/m 31 maart 2019.

SomFY connexoon bij
aanschaf 3 rolluiken

ALLE LUXAFLEX RAAM

DECORATIES EN HORREN

10% KORTING

gratis

SOMFY connexoon bij
aanschaf 3 screens
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O N S C ascadepark

SFEERIMPRESSIE

Kleurrijk en Modern

beleef het totaal

Nieuw speeltoestel
bij ‘Natuurlijk Spelen’
Wie vanaf begin december gaat spelen in
de speeltuin in het Cascadepark, zal daar
een leuk nieuw speeltoestel vinden. De
gemeente Almere wilde de kinderen van
Almere Poort hiermee verrassen. Wij vinden de verrassing helemaal geslaagd! n
© eibe Benelux B.V. Alle rechten voorbehouden. Dit document is wederrechtelijk beschermd en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden
vermenigvuldigd of gekopieerd, noch aan derden worden doorgegeven of toegankelijk gemaakt. Wederrechtelijk gebruik is strafbaar en verplicht tot
schadevergoeding Let op! Deze presentatie dient als sfeerimpressie. Getoonde texturen, kleuren en dimensies kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Geslaagde Halloween
Disco in het Cascadepark
Op de meest herfstachtige dag van de
herfstvakantie maakten jonge Poortenaren hun opwachting in het Cascadepark,
waar zij in een griezelig versierde tent
mee konden doen aan een Halloween
Disco. Ook halloween-liefhebbers van
ver buiten Almere Poort bezochten deze
disco. Het initiatief voor dit evenement
kwam van Ons Cascadepark in samenwerking met United Dance Almere en gesteund door gemeente Almere. Sara Neys
en Eline Pater van United Dance Almere
en Serina Samuels van Ons Cascadepark
bundelden de krachten en zorgden samen voor een onvergetelijke avond. Er
waren grote ‘griezels’ die zorgden voor
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een spookachtige sfeer, maar vooral zelf
gezellig meedansten. Eerder op de avond
dreigde het feest nog letterlijk in het water te vallen toen één van de tenten door
een windvlaag gegrepen werd. Gelukkig stond de hoofdtent als een huis en
vanaf 18.00 uur kwamen enkele honderden deelnemertjes prachtig maar gruwelijk versierd en verkleed naar het feest.
Kleintjes die het iets te spannend vonden, konden zich even terugtrekken in
het Klokhuis om een herfstknutsel in stijl
te maken onder de vakkundige leiding
van de Kunstbus. De wachtende ouders
hoorden het feestgedruis (en gegil) aan
vanuit een speciale oudertent onder het
genot van een kopje koffie, thee of soep.
Al met al, een compleet geslaagd evenement dat voor herhaling vatbaar is. n

Sint Maarten: een
hartverwarmend feest
Donkere wolken drijven over het Cascadepark, gelukkig blijft het droog. De ‘Kerk
op wielen’ staat vlakbij het ‘Klokhuis’ geparkeerd. Aan de geluidsinstallatie wordt
druk gewerkt. De fakkels staan klaar om
aangestoken te worden. Ondertussen is
het paard gearriveerd. Pieter stapt als
Sint Maarten op het paard. Vele honderden kinderen staan met hun lampionnetjes te wachten. Met Sint Maarten voorop
zet de langgerekte stoet met fakkels en
lampionnen zich in beweging. Kinderen
zetten de liedjes van Sint Maarten in. En
de moeders vallen bij. Dan is het Klokhuis bereikt. De kinderen komen met een
wijde boog om Sint Maarten heen staan.
Want die gaat vertellen over wat hem als
soldaat van de god Mars is overkomen.
Sommige kinderen zitten helemaal in
het verhaal en denken dat het echt hier
in Poort is gebeurd. De kinderen zijn het
roerend met Sint Maarten eens, je kunt
beter vrede hebben en zorg en liefde voor
de mensen om je heen, dan dat je als soldaat oorlog voert. Alle kinderen krijgen
na het geweldige verhaal een krentenbol
en een pakje chocolademelk. Vervolgens
gaat de langgerekte rij de wijk in en mogen de kinderen het licht laten schijnen in
de donkere wijk. Even later zijn de liedjes
over Sint Maarten in heel Almere Poort te
horen. Met plezier wordt alles opgeruimd,
en tevreden kijken we terug, en natuurlijk
n
vooruit naar volgend jaar!

12.000 bloembollen
in de grond in Poort
Gemeente Almere stelde maar liefst
12.000 bloembollen ter beschikking om te
planten in en rondom het Cascadepark en
Homeruspark. Leden van Scouting Novo
Mundo, burengroepen uit de Pygmalionstraat en de David Living
stonestraat,
vrijwillige medewerkers van de VLA-tuin,
het labyrint en de fruittuin hebben ze
met vele handen in de grond gezet. Dat
wordt vast prachtig in het voorjaar! Met

het planten van bollen van tulpenkwekers uit de Flevopolder wil gemeente Almere de Floriade Almere 2022 ook in de
woonwijken zichtbaar maken. ‘Almere in
bloei’ is een initiatief van gemeente Almere in samenwerking met onder meer
de KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) en
tulpenkwekers uit de Flevopolder. Een
ander onderdeel van ‘Almere in bloei’
is een bloemen- en bijenlint dwars door
heel Almere. Doel is om een groene en
gezonde stad te zijn.
n

EVENEMENTEN 2018
CASCADEPARK 2019
zondag 2 december 13.00
Klokhuislab: werken met warmte
(7-12 jaar)
vrijdag 7 december 14.00
Open Klokhuis: kerstkaarten
maken, Lego bouwen, glijden,
pannenkoeken of pizza bakken
vrijdag 14 december 14.00
Open Klokhuis: origami,
pannenkoeken bakken
zondag 16 december 13.00
Bakken in het Klokhuis
vrijdag 21 december 14.00
Open Klokhuis: spel en creatief,
pannenkoeken bakken
vrijdag 4 januari 14.00
Open Klokhuis: knutselmiddag,
Lego bouwen en pannenkoeken
zondag 6 januari 13.00
Activiteit Stad & Natuur
vrijdag 11 januari 14.00
Open Klokhuis: origami en
pannenkoeken bakken
vrijdag 18 januari 14.00
Open Klokhuis: spel en creatief,
pannenkoeken bakken

Maandelijks Open
Podium bij het Klokhuis
De groep enthousiaste Poortbewoners die
onder de naam ‘Open Klokhuis’ op vrijdagmiddagen en tijdens schoolvakanties
leuke gratis activiteiten voor kinderen
organiseert, heeft ook ruimte geschapen
voor muziek in Poort. Om te beginnen
met iedere vierde zondag van de maand,
van twee tot vijf 's middags. Iedereen –
jong en oud – is welkom om te komen
spelen, zingen of dansen. Open Klokhuis
zorgt voor het podium. Limonade, koffie
en thee verzorgen zij. Drankjes komt Ruben van Take a Break brengen. Er staat
een microfoon met versterking. Diverse
artiesten hebben het al uitgeprobeerd,
het klinkt goed. In oktober en november

Facebook: Ons Cascadepark

luisterden we naar Adinda en Band en
in januari komen leerlingen van het Arte
College hun muzikale kunsten ten gehore brengen. Als het concept aanslaat, kan
het worden uitgebreid. Dan kan Poort
een eigen muziek-adres krijgen...
n

zondag 20 januari 13.00
Activiteit Stad & Natuur
vrijdag 25 januari 14.00
Open Klokhuis: spel en creatief,
pannenkoeken bakken
zondag 27 januari 14.00
Open Podium, Klokhuis
zondag 3 februari 13.00
Activiteit Stad & Natuur
maandag 18 tot vrijdag 22 februari
Voorjaarsvakantie-activiteiten
Playground

Adinda en Band in het Klokhuis
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vrije tijd

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
Koffie-inloop • ouders
14.30 - 16.00 uur

Een supergeslaagde Burendag
bij buurtcentrum Amerika
Na een maandenlange voorbereiding door vrijwilligers en
andere betrokkenen startte
op zaterdag 22 september om
twaalf uur de grote Burendag
bij buurtcentrum Amerika.
Deze dag begon frisjes, maar al snel werd
het druk en was iedereen dit al weer vergeten. Buiten waren twee grote tenten
opgezet voor optredens en een buitenbar. Ook een springkussen, oud-Hollandse spellen en een foodtruck met Indische
hapjes sierden het buitenterrein op.
Verschillende groepen enthousiaste
kinderen van Dansstudio Roxanne gaven
met enorm plezier spetterende optredens
voor veel bezoekers en ouders.

Aansluitend hierop waren er twee bijzondere optredens van Marvin Timothy,
die bekend is van zijn deelname aan The
Voice. Veel toehoorders zwijmelden toen
hij mooie soul, dance en funky nummers
liet horen. Even waande iedereen zich in
een mooi en warm land.
Tussen de optredens door gaf Tamanna
een Brasil Danca workshop, die voor diverse bezoeksters een spetterende work
out opleverde. De sfeer zat er goed in!
Ook binnen waren activiteiten zoals
kinderknutselen, schminken, rommelmarkt en yoga. Natuurlijk werd ook de
binnenbar veelvuldig bezocht.
Na alles weer helemaal opgeruimd te
hebben, konden medewerkers en vrijwilligers ’s avonds tijdens een heerlijke
maaltijd met elkaar nagenieten van een
supergeslaagde burendag. Iedereen kan
trots zijn op deze mooie prestatie.
n

Computerles • volwassenen
10.00 - 12.00 uur

vrijdag

zaterdag

Yoga • volwassenen
10.00 - 11.00 uur

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

Scouting Novo Mundo • 5+
10.00 - 12.00 uur

Taal in de Wijk • volwassenen
11.00 - 12.00 uur

Dansles in verschillende stijlen • 5+
14.30 - 18.30 uur

Brazil Danca • volwassenen
19.00 - 20.00 uur

Koffie-inloop • ouders
14.30 - 18.30 uur

Inloopspreekuur juridische
ondersteuning • volwassenen
11.00 - 12.00 uur

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

Teakwondo • 8+ en volwassenen
18.30 - 20.30 uur
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welzijn

Meet the Parents: project voor
alleenstaande ouders in Poort
In Poort zijn veel eenoudergezinnen die elkaar via Meet the
Parents ontmoeten tijdens het ‘koffie uurtje’ in buurtcentrum
De Ruimte. Ervaringen worden gedeeld en praktische tips
uitgewisseld. Daarnaast wordt er elke week gesport én zijn er
nog meer activiteiten en workshops.
We organiseren leuke en zinvolle activiteiten
voor eenoudergezinnen. We bieden een
koffie-uur, spel- en sportactiviteiten,
workshops en uitjes naar bijvoorbeeld een
attractiepark of zwembad. Voor informatie
en advies kun je ook bij ons terecht.
De Schoor, Welzijn in Almere
Haagbeukweg 153
036-527 85 00
1318 MA Almere
MTP@deschoor.nl
Postbus 1220
www.deschoor.nl
1300 BE Almere
MTPAlmerePoort
Silvia: smorren@almere.nl | 06 - 132 987 12

Bootcamp voor
alle Poortenaren

Meet the Parents Almere Poort is mogelijk gemaakt
dankzij een bijdrage van Fonds NutsOhra en maakt
deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere.

Vanwege het mooie weer waren de eerste bootcamplessen lekker in de buitenlucht

Koffie uurtje
Het koffie uurtje is dé kans om ervaringen en tips uit te wisselen en je netwerk
uit te breiden. Tijdens het koffie uurtje
is er oppas voor de kinderen, dus het is
een moment van rust en ontspanning. Je
kunt in een vertrouwde en veilige omgeving je hart luchten en je vragen stellen.
maandag van 10.30 tot 11.30 uur
woensdag van 11.00 tot 12.00 uur
• locatie: buurtcentrum De Ruimte

Zen lessen voor alle Poortenaren
Pieker je veel? Weet je niet hoe je kunt
ontspannen en heb je geen tijd voor jezelf? Dan heb je Zen nodig! Vanaf januari start een sessie ontspanningslessen
waardoor je sneller tot rust komt, beter
kunt omgaan met stress en meer energie
ervaart. Op 12 december is er een gratis
proefles door Jan, de ervaren Zen-docent.
voor meer informatie:
smorren@almere.nl, 06-132 987 12

Bootcamp voor alle Poortenaren
Ben je vaak moe? Wil jij ook weer fit
worden? Doe dan mee met de bootcamplessen! De lessen zijn voor alle niveaus
toegankelijk. Nadine, onze gecertificeerde trainer, heeft er zin in, dus kom
van de bank af en doe lekker mee! In de
herfst waren de eerste lessen in de buitenlucht vanwege het mooie weer. Nu
vinden de lessen plaats in buurtcentrum
De Ruimte en als het weer het toelaat,
gaan we opnieuw naar buiten.
woensdag van 10.00 tot 11.00 uur
• spiegelzaal, buurtcentrum De Ruimte
(met kinderopvang)
vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur
• groene gymzaal, bc De Ruimte
zondag van 12.00 tot 13.00 uur
• groene gymzaal, bc De Ruimte
voor meer informatie:
smorren@almere.nl, 06-132 987 12
nadine.de.ruiter@gmail.com

Terugblik op Herfst Party
Met de ouders hebben we een gezellige
avond in de herfstvakantie georganiseerd. We zijn gestart met voorlichting
over mediagebruik door een MTP-partner van stichting Tactus. De kinderen
kregen ondertussen spel en sport aangeboden door de sportieve stagiaires van
het MBO college. Vervolgens zijn de kinderen geschminkt, ze konden cupcakes
versieren en er was een circuit met Hollandse spelletjes – blik werpen, koekhappen, voeldozen, sjoelen en zaklopen. We
hebben gesmuld van het lekkere buffet
dat we met elkaar hebben verzorgd. De
avond is afgerond met een swingende
disco. Het was top!
n
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Ellen schreef ‘Bundeltje Gemis’

Ellen Ruperti-Ribbers vertelt
openhartig over het ontstaan
van ‘Bundeltje Gemis’, een
dichtbundel voor hen die een
kindje tijdens of tot één jaar na
de geboorte hebben verloren.
We spreken elkaar bij Take a Break. Ellen
woont al tien jaar in het Europakwartier
en in deze tijd breidde haar gezin zich
uit met een zoon en een dochter. “Vanuit
Schagen ben ik voor de liefde naar
Almere gekomen. We wonen hier heel
mooi, met uitzicht over het Cascadepark
en een afgesloten binnentuin voor de
kinderen om te spelen. Ik ben hier echt
gelukkig”. Het besef dat het ook anders
kan gaan, kwam in juni 2016 hard binnen. “In het Sophia Kinderziekenhuis
werd mijn neefje Josha geboren. Het was

spannend, omdat hij tijdens de zwangerschap onvoldoende vruchtwater had en
dit een negatief effect kon hebben op
zijn longontwikkeling. We dachten dat
hij het zou halen, maar toen hij tijdens
de beademing een klaplong kreeg, konden de artsen niets meer voor hem doen.
Hij is na 25 uur in de armen van zijn
ouders overleden”.

om over een tijdje een tweede bundel te
realiseren. “Ik wil ook het boekje ‘Stilte’
uitgeven, specifiek voor mensen die te
maken hebben gehad met een stilgeboorte. Gelukkig zijn de mogelijkheden
om afscheid te nemen van een kindje al
veel uitgebreider dan vroeger, maar het
aanbod van dingen waar mensen steun
bij ondervinden is beperkt”.

Gevoelens op papier
Ellen, die altijd al graag gedichtjes
schreef om haar gevoelens op papier
vorm te geven, schreef ook nu prachtige,
gevoelige gedichten, om stil te staan bij
Josha’s korte leventje. Toen bleek dat
zijn vader en moeder, Ellens nicht, hier
troost in vonden, besloot Ellen deze gedichten te bundelen in een boekje. “Het
eerste boekje was een persoonlijk albumpje, met foto’s van Josha erin, dat ik bij
Albelli voor zijn ouders liet drukken.
Bundeltje Gemis werd een editie voor
iedereen die zo vroeg een kindje heeft
verloren”. Ellen stak al haar spaargeld in
de uitvoering. “Er is veel vraag naar mijn
bundel. Mensen sturen me foto’s van het
hoekje dat zij hebben ingericht voor hun
kindje, mét Bundeltje Gemis erbij. Daar
doe ik het voor”.

Floppy disks vol
Daarnaast schrijft Ellen ook graag gedichtjes over haar eigen kinderen. Deze
zijn te lezen op lieveliefde.com. “Van
jongs af aan wilde ik schrijfster worden.
Op de basisschool klom ik al in de pen
voor schrijfopdrachten. En thuis had ik
hele floppy disks volgeschreven met gedichten”. We lachen bij de gedachte aan
dit prehistorische opslagmedium.
“Josha’s ouders hebben inmiddels een
dochter gekregen. Ze genieten elke dag
van haar, maar ze zal nooit de leegte
vullen die Josha heeft achtergelaten. Hij
zal altijd een speciaal plekje hebben in
onze harten”.

Tweede boekje in de maak
Ellen heeft zelf een marketingcommunicatie achtergrond en vond een collega
uit de tijd dat ze bij Yepp – van de fietszitjes – werkte, bereid om de vormgeving
op zich te nemen. Bundeltje Gemis is te
bestellen via www.bundeltjegemis.nl.
Inmiddels zijn 60 exemplaren verkocht
en Ellen zet de inkomsten hiervan opzij

Mijn bundeltje liefde
Zo mooi, zo bijzonder, zo zacht
Mijn kleine hummeltje
Ik denk aan je, dag en nacht
Mijn lief mooi mensje
Ik droom je dicht tegen me aan
Mijn prachtig kindje
In mijn hart laat ik je nooit meer gaan
www.bundeltjegemis.nl
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Buiten regent het dat het giet
Maar dat weerhoudt mijn peuter niet
Jas goed dicht en regenlaarzen aan
En als een malle door al die plassen gaan
Mama kijkt mee achter het glas
Want je dacht toch niet dat ik gek was
www.lieveliefde.com

redactie n

verschenen

Dit boek “Lijden in stilte” vertelt het
waargebeurde verhaal over
mijn leven. Een onvergetelijk verhaal,
de immense wilskracht
van een mens om door te gaan en geestelijk
sterk te blijven.

Het boek geeft een aantal inzichten hoe
je jezelf op vele
manieren kunt ontplooien voor een
gelukkig leven.
Wat ik meegemaakt hebt wens ik niemand
toe: van seksueel
misbruik, in aanraking komen met een
sekte, depressie,
zelfmoordpoging tot de diagnose borstkanke
r.

Lijden in stilte

Annemarie Ongolesono, eigenaresse van restaurant en afhaal
Jawa City aan de Europalaan, schreef een boek over haar eigen
leven. Zij hoopt hiermee andere mensen te kunnen helpen.
“Het is zeker geen makkelijk verhaal, maar ik wil ermee laten
zien hoe ik ondanks alles wat ik heb meegemaakt toch vrede
in mezelf heb gevonden en gelukkig kan worden in het leven”.

Door vele obstakels de draad weten
op te pakken, alles op alles
zetten voor een beter en gelukkig bestaan.
Op een dag een
impulsieve beslissing te nemen en vanuit
het niets een stabiel
financieel leven weten op te bouwen.

Hoe je stap voor stap, uit een heel diep
dal, jezelf omhoog kunt
trekken door nooit en te nimmer op
te geven. Mijn ervaring wil
ik graag delen met de wereld, voor mijn
medemens, voor jou.

Boekpresentatie Annemarie op
8 december in ‘Het Witte Huis’
ISBN: 978-94-6323-426-9

Diagnose borstkanker
Net toen Annemarie afgelopen zomer de
laatste hand wilde leggen aan haar boek,
dat een positief einde had kunnen hebben, kreeg ze de diagnose uitgezaaide
borstkanker. Voor ze het wist lag ze op
de operatietafel in het Universitair Ziekenhuis in Gent, en nu wordt ze dagelijks behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek Instituut in Amsterdam. “Zeker
had ik me het moment van de afronding
van mijn boek anders voorgesteld. Maar
het heeft me wel nog meer gesterkt in
mijn besluit niets uit te stellen en door
te gaan met wat ik het liefste wil: andere
mensen helpen door mijn verhaal te vertellen. De boekpresentatie komt er. Ik heb
‘Het Witte Huis’ gereserveerd, een prachtige locatie niet ver van Almere Poort.
Het wordt heel feestelijk, uiteraard met
hapjes van onze eigen catering, en iedereen is uitgenodigd om deze gelegenheid
samen met mij te vieren”.
Het maximale uit je leven halen
Annemarie gaf haar boek ‘Lijden in
stilte’ uit via het Boekengilde. Het zal
te bestellen zijn via boekwinkels en bol.
com en je zult het kunnen lenen bij de
bibliotheek. Daarnaast hoopt Annemarie er zelf mee langs blijfhuizen te gaan
om de vrouwen daar een hart onder de
riem te steken. “Wat ik heb meegemaakt,
wens ik niemand toe. Op een dag nam
ik een impulsieve beslissing, liet alles
achter en bouwde vanuit het niets een
stabiel financieel leven op. Ik was erg
depressief en wilde een einde aan mijn
leven maken. Tegelijkertijd besefte ik
dat het leven niet zomaar iets is dat je
‘even’ moet doen. Het leven is zoveel
meer. Juist nu ik erg ziek ben, heb ik een

enorme drive om vrouwen te inspireren
om het maximale uit hun leven te halen”.
Paramaribo
De schrijfstijl van Annemarie is prettig
leesbaar. Ze schrijft in de ik-vorm en
vertelt chronologisch haar verhaal, in
haar eigen woorden, recht vanuit het hart.
De tekst is zorgvuldig gecorrigeerd op
taalfouten en vakkundig vormgegeven.
Het verhaal begint in Paramaribo, waar
Annemarie werd geboren en de eerste
negen jaar van haar leven doorbracht.
Lees het boeiende fragment hieronder.

Paramaribo is mijn geboortestad. Mijn
ouders waren door mijn grootouders
vanuit Java, Indonesië mee naar Suriname
genomen. Daar ontmoetten ze elkaar,
trouwden en stichtten een gezin. Een
groot gezin, ze kregen drie zoons en drie
dochters – één van mijn zusjes overleed
toen ze twee jaar was. We woonden in een
eenvoudig, grijs stenen huis met grote,
brede ramen waar door je uitkeek op de
weg met bussen en auto’s. We hadden geen
eigen kamer, er was maar één slaapkamer
voor het hele gezin. Daar sliepen we met
zijn allen bij elkaar, soms sliepen we in
de woonkamer. Het was gewoon zo, we
wisten niet beter, maar achteraf vroeg ik
me wel af waarom een vrijstaand huis
maar één slaapkamer had.
We hadden ook geen tafel waar wij met
zijn allen gezellig aan tafel konden eten.
Mijn moeder gaf ons allemaal te eten uit
één groot bord waar we met de hand uit
aten. Een eigen bord had je niet. Dat vond
ze makkelijk, geen afwas, geen gedoe. Zo
simpel was het leven. We kregen meestal

Annemarie Ongolesono

Ik was erg depressief en wilde een einde
aan mijn leven maken.
Bijna ging het mis. Ik besefte steeds
meer en meer dat het
leven niet zomaar een leven is dat je
‘effe’ moet doen. Het leven
is zoveel meer. Nu ik me realiseer dat
ik erg ziek ben, zal het
mij niet langer weerhouden om vrouwen
te inspireren om het
maximale uit hun leven te halen.

Lijden in
stilte
Annemarie Ongolesono

witte rijst met kip en verschillende soorten
groenten zoals amsoi, tajerblad en sopropo.
Dat laatste lustte ik eigenlijk niet, maar
we moesten eten wat de pot schafte.
Mijn vader had een vaste baan bij een
bedrijf in de stad. We zagen hem amper,
hij was altijd aan het werk. En mijn
moeder had een eigen horecaonderneming
– aan de voorkant van het huis had ze
ruimte gemaakt voor een afhaalzaakje
met Surinaams eten. Elke dag ging ze met
de bus inkopen doen voor de zaak en nam
mij of soms mijn zusje of jongste broertje
mee. Ze had vrijwel geen voorzieningen
om haar zaak draaiende mee te houden.
Het ging er primitief aan toe: in het bos
achter ons huis sprokkelden we hout, dat
we naar huis sjouwden. Daar werd dan
een vuur gestookt waarop mijn moeder
voor haar klanten kon koken. Het was
eenvoudig om een eigen zaak te beginnen,
een vergunning was niet nodig, en ook
was er geen controle vanuit de voedselen warenautoriteit.
Mijn moeder had het immens druk
met het combineren van haar zaak en de
opvoeding van haar vijf kinderen. Ze had
een mooie klantenkring opgebouwd; met
name haar nasi en bami met gestoofde
kip waren zeer geliefd en verkochten erg
goed. Doordat mijn ouders vrijwel altijd
aan het werk waren, kregen wij nooit
de aandacht, die ik ondanks dat ik nu
zelf een horecazaak heb, toch aan mijn
zoons probeer te geven. Naar de bioscoop,
een pretpark of het zwembad gaan,
dat kenden we niet. We moesten ons
vermaken met de middelen die er waren.
We speelden bijvoorbeeld met van die
grote, zwarte vrachtwagenbanden die we
langs de weg vonden en mee naar huis
n
namen. Speelgoed hadden we niet.
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Meer dan 20.000 streams van
Noa’s debuutsingle H.U.G
De zestienjarige Noa uit Homeruskwartier, ook bekend onder
haar artiestennaam ‘Baby Vicky’, bracht haar debuutsingle H.U.G
uit op 31 augustus dit jaar. Inmiddels zijn er meer dan 21.000
streams op Spotify. H.U.G staat voor ‘Head Up Girl’ en ze schreef
het nummer om andere meisjes meer zelfvertrouwen te geven.
Wat doe je qua school?

Heb je een platenlabel?

Ik zit in vijf havo op het Arte College.
Lekker dichtbij huis dus!

Op dit moment nog niet, maar er zijn wel
platenlabels die contact met mij hebben
gezocht. Ook veel artiesten en producers
overigens.

Zing je al lang en krijg je les daarin?
Sinds ik me kan herinneren zing ik
graag. Ik schrijf mijn eigen teksten en
speel zelf mijn liedjes in. Ik volg al negen jaar piano
lessen bij muziekschool
CKV Almere, in de schouwburg.
Waar was je nog meer te zien?
Ik heb veel geacteerd, zoals in de VPROserie ‘Eng’ en in verschillende musicals.

mijn nummers hebben allerlei invloeden.
Wie inspireren jou?
Heel veel artiesten, mijn moeder, maar
vooral: ikzelf!

Kunnen we nog meer van je verwachten?

Wat zijn je toekomstplannen?

Zeker weten! Ik werk nu al aan nieuwe
liedjes, ook Nederlandstalige. Op mijn
verjaardag kun je misschien iets verwachten...

Het liefst wil ik doorgaan met zingen,
en actrice worden. Na de havo ga ik de
studie Sociaal Pedagogisch Werk doen,
want behalve zingen en acteren ligt mijn
passie bij mensen helpen. Ik wil graag
anderen inspireren, in zichzelf laten geloven.

Hoe omschrijf je je muziekstijl?
Multi! Ik vind veel soorten muziek goed,

Aan welke doelgroep denk je?
Ik zou bijvoorbeeld mensen die uit de
gevangenis komen willen helpen met
een nieuwe start, of alleenstaande moeders. Eigenlijk iedereen die in een moeilijke situatie zit en wel een oppepper kan
gebruiken.
Heb je deze drive al lang?
Toen ik op de basisschool zat, ging ik na
schooltijd naar seniorenhuizen om oude
mensen blij te maken. Ik word er zelf ook
blij van!
Hoe zie jij jezelf over tien jaar?
Ik hoop dat ik mezelf dan helemaal heb
gevonden en mijn moeder kan geven
wat ze verdient!
Waar kunnen mensen je vinden?
H.U.G is te beluisteren op Spotify, Apple
Music en Deezer. Als je op de hoogte wilt
blijven, kun je me ook volgen op Instagram: @noavictorias
@atlasphotographic
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@yoeltheboy n

groen

“Samen verzetten we veel werk”
Het is vrijdagmorgen half tien. De koffie is op. Tien beheervrijwilligers springen in èn achterop de terreinwagen van Jan. Eén
keer in de twee weken gaat een groep mannen en vrouwen de
Lepelaarplassen en het Wilgenbos in om de paden vrij van takken te maken, maaiwerkzaamheden te verrichten en het waterpeil te controleren.

Het Flevo-landschap kan de inzet van
vrijwilligers goed gebruiken, of het nu
gaat om maai-, snoei-, schilder- of reparatiewerkzaamheden. Ook in stadsbos
Pampushout willen we graag samen met
natuurvrijwilligers aan de slag. Dus: ben
jij graag buiten bezig en ben je geïnteresseerd in de natuur? Of vind je het leuk
om met mensen om te gaan? Hieronder
een greep uit de diverse vacatures die
Het Flevo-landschap in Almere heeft. n
Beheervrijwilliger natuurgebieden
en bezoekerscentrum
Maaien in stadsbos Pampushout, de
vogelkijkhut bij de Lepelaarplassen
repareren of een pad onderhouden
in het Wilgenbos en soms weer een
klus rondom bezoekerscentrum De
Trekvogel. Je weet als geen ander
hoe je dit aan moet pakken. Je staat
er niet alleen voor, want we gaan
gezellig met een groep op pad.

Corinne Groenenberg

Vandaag gaan er kwasten en potten
groene verf mee de auto in. “We gaan de
vogelkijkhut schilderen”, legt vrijwilliger
Hans Steinhart uit. Ieder pakt de rol die
hem of haar het best ligt. De één veegt
het hout schoon, een ander mengt de
verf en weer iemand anders bekijkt waar
ze het beste kunnen beginnen.
“Het is leuk om samen met anderen
buiten bezig te zijn. We hebben lol en
gaan samen lekker aan het werk. In weer

Natuurwerkdag
Tijdens de landelijke Natuurwerkdag in
november hebben vrijwilligers ook flink
de handen uit de mouwen gestoken. Zaterdagochtend stonden de scouts van
Novo Mundo en leden van bootcampclub Run4Free al vroeg klaar om nieuwe
snipperpaden aan te leggen in stadsbos
Pampushout en om het jonge plukbos
vrij te maken van wat er niet tussen de
appel- en notenbomen hoort te groeien.

en wind. Als het te nat of te koud is kunnen we altijd in het bezoekerscentrum
aan de slag. Het is lekker om in beweging te zijn en om een uurtje of één moe,
maar voldaan naar huis te gaan”, vertelt
hij enthousiast.
Teruggekomen bij het bezoekerscentrum kloppen ze hun laarzen uit en praten nog even na. “We hebben het gezellig
met elkaar en samen verzetten we veel
werk!”, concluderen ze.

Gastvrouw en gastheer bij
bezoekerscentrum De Trekvogel
Ben je gastvrij, vind je het leuk om
de winkel te runnen en informeer
je graag bezoekers over de gebieden van Het Flevo-landschap? Dan
is deze functie wellicht iets voor jou.
Informatie en aanmelden:
www.flevolandschap.nl/vrijwilliger
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afval en reiniging

AFVAL in december
Cadeaupapier
Wist je dat cadeaupapier in de afvalbak voor papier en karton mag?

Aangepast rooster
In de weken rondom Kerst en Oud
en Nieuw zijn de openingstijden
van het recyclingperron aangepast.

Inhaaldagen
Er worden inhaaldagen gepland
voor het legen van de bakken.
Raadpleeg voor de actuele dagen
de krant en de (gratis) Almere Afval
App, te vinden in de Appstore of de
Playstore.

Scholen in Poort nemen deel
aan zwerfafval inzamelactie
Almere Poort Schoon is een vrijwilligersinitiatief van Poort
bewoner Hennie Tibben, met als doel het samen voorkómen
van zwerfafval. “Een rommelige plek trekt afval aan, dus het
begint bij opruimen. Ik heb een plan bedacht, waarmee met
wat inzet van iedereen veel resultaat wordt bereikt”. Naast
bewoners zijn dit najaar ook scholen gestart.

Kerstboominzameling
Traditiegetrouw is er na de feestdagen een grootscheepse kerstboominzameling. Houd hiervoor
de Facebookpagina en Twitter van
gemeente Almere in de gaten.

Bladkorven
In heel Almere, en dus ook in
Poort, staan bladkorven. Hier kun
je de bladeren van de straat en het
snoeiafval uit je tuin in kwijt. De
locaties van de korven vind je op
www.almere.nl/bladkorven. De
bladkorven worden vanaf half
december weggehaald en na half
maart weer teruggeplaatst. Je kunt
snoeiafval altijd naar de recycle
perrons brengen.

Vastvriezen
Daalt het kwik onder nul graden?
Dan kan de klep van de afvalbak of
het afval zelf vastvriezen waardoor
we deze niet kunnen legen. Leg
een krant onderin je bak, dat voorkomt vastvriezen in de bak zelf.
Ook kun je bijvoorbeeld een stukje
hout tussen de klep en de afvalbak
plaatsen. Als je een schuur hebt,
is het een idee om de bak tijdelijk
daar te plaatsen in plaats van buiten. Ook de ondergrondse container kan soms vastvriezen. Dus als
de opening vastzit, kom dan terug
om het later nogmaals te proberen.
Mocht het probleem langer aanhouden, maak dan een melding via
onze website almere.nl.
Stadsreiniging gemeente Almere n
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Leerlingen van Sterrenschool De Ruimte in actie tijdens de week voor de herfstvakantie

Aan de slag
Hennie: “Iedereen kan elke dag zwerfafval voorkómen. Maar ook bij scholen
gaat dat niet vanzelf. En een rommelige
plek trekt afval aan. Dus om het schoon
te houden en steeds meer zwerfafval te
voorkomen, moeten we eerst aan de slag.
Het plan ligt er, de gemeente helpt mee,
en de eerste scholen zijn al aangesloten.
Ik streef ernaar om álle scholen in Poort
mee te laten doen”.
Het concept is heel eenvoudig: vijf
keer in het schooljaar is er een ‘inzamelactieweek’. Dit is altijd de laatste week
voor een schoolvakantie. Van de scholen
wordt gevraagd om tijdens deze week 25
leerlingen gedurende 25 minuten 25 meter rondom school zwerfafval op te laten
ruimen. Hennie: “Wij regelen tijdens de

actieweken samen met gemeente Almere
de materialen: grijpers, afvalzakken en
handschoenen. Na afloop van de week
haalt de gemeente de volle zakken op”.
Deelnemende scholen
De eerste actieweek vond in oktober
plaats, voor de herfstvakantie. De scholen die zich meteen hadden aansloten,
zijn Sterrenschool De Ruimte, Basisschool De Kleine Wereld, de Columbusschool op beide locaties en Aeres vmbo
Almere. Inmiddels is ook Montessorischool Cascade aangehaakt.
De tweede actieweek staat gepland
voor de week voorafgaand aan de kerstvakantie, en scholen kunnen zich nog
steeds aanmelden. Hennie: “Aanmelden
kan heel eenvoudig via de website”.

hennietibben.nl/almere-poort-schoon-scholen-opruimactie-2018-2019

Snoeproute
De basisscholen wordt gevraagd om
zwerfafval in te zamelen in de directe
omgeving van de school. Alles wat je
tegenkomt, zoals blikjes, flesjes, plastic, piepschuim. Het voortgezet onderwijs zamelt ook zwerfafval in langs de
‘snoeproute’ – meestal tussen school en
supermarkt, snackbar, bushalte of treinstation of langs het fietspad.
Conciërge Coen Lucke: “Bij Aeres vmbo
Almere proberen we de leerlingen op te
leiden tot duurzame burgers. In veel lessen zit afval scheiden en wat het doet
voor je eigen leefomgeving verwerkt.
Eens per jaar houden we schoon schip en
ruimen met de leerlingen van het eerste
leerjaar de wijde omgeving op. Er ligt genoeg zwerfvuil, op weg naar de bushalte
bijvoorbeeld, om het vaker te doen”.
Plastic soup
Coen vervolgt: “Zo vlak voor de herfstvakantie is een uurtje buiten uitwaaien
best welkom. Docente Marie Tromp, die
ook voor EcoSchools bezig is met afval,
bood aan om haar klas 2vC in te zetten
bij deze actie. De klas werd herinnerd aan
de ‘plastic soup’ en Boyan Slath, de dode
albatrossen met hun magen vol plastic.
En dat het zwerfvuil uit Poort via het
Gooimeer zo in de oceaan terecht kan
komen. De leerlingen werden er stil van”.
Tegen scholen, die nog over de streep
moeten worden getrokken, wil Coen zeggen: “Het is de manier om je leerlingen
van een andere kant te leren kennen. Tijdens het afval rapen komen er andere gesprekken dan in de les. Maak er een wedstrijd van, de jongens tegen de meiden”.
Dieuwke Fokkema, IKC regisseur van
Sterrenschool De Ruimte, zei als eerste
‘ja’ toen haar school werd uitgenodigd
deel te nemen. “Met weinig inspanning
bereik je een groot resultaat. Het is gewoon een kwestie van een rooster maken
en doen! De kinderen zijn enthousiast en
verbazen zich over wat mensen allemaal
op de grond gooien. Vooral blikjes en
flesjes”.

Fotostudio87

straatnamen homeruskwartier

Pomonastraat
Als je denkt dat Pomona iets met appels
heeft, dan ben je dicht bij de waarheid.
Het Franse woord ‘pomme’, voor appel,
hangt samen met deze godin van de
fruitbomen, notenbomen en boomgaarden. Het Latijnse woord voor boomfruit
is ‘pomum’.
Pomona was dol op tuinen, planten en
bomen. Haar vaste attribuut is het snoeimes, soms de hoorn des overvloeds. Ze
was de hele dag aan het planten en gieten, aan het snoeien en enten, en had
geen oog voor iets anders. Mannen? Interesseerden haar niet, die kwamen er bij
haar niet in. Maar Vertumnus, de god van
de herfst, was verliefd op haar en verzon
een list. Hij nam de gedaante aan (hij had
al van alles geprobeerd) van een oud wijs
vrouwtje dat met Pomona een gesprek
aanknoopt over de wijnrank: die heeft
een boomstam nodig, bijvoorbeeld die
olm daar, om tegenop te klimmen, toch?
Anders komen er nooit druiven. Pomona
geeft toe: dat is waar. Nou dan! Als je als
vrouw wilt bloeien, moet er ook een man
zijn om tegenaan te leunen. Goh, ja, daar
zit ook wel wat in. Dan laat Vertumnus
zien wie hij werkelijk is – een jonge god,
blakend van levenslust – en springt de
vonk alsnog over.

Vertumnus hebben we van de Romeinse
dichter Ovidius (die leefde rond het jaar
nul). Allerlei beeldend kunstenaars wierpen zich erop. Je kunt tekeningen en
schilderijen van Pomona tegenkomen in
het Rijksmuseum in Amsterdam, in het
Centraal Museum in Utrecht en in Boymans van Beuningen in Rotterdam. Soms
als een jong meisje met een schaal fruit.
Dat leuke schilderij uit 1590 van Giuseppe
Arcimboldo, van die man die uit allerlei
vruchten bestaat: dat is Vertumnus. Dat
hangt in het Skokloster Kasteel in Zweden, een beetje uit de buurt.
Wellicht het indrukwekkendste kunstwerk van Pomona en Vertumnus werd
gemaakt door Camille Claudel, de assistente en muze van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin. Die had in 1886
‘De Kus‘ gemaakt. Vervolgens produceerde Claudel ook drie beelden van een liefdespaar onder de titels: Shakuntala (een
mytische Indische koningin), de Verlating
(l’Abandon), en Vertumnus en Pomona.
Je kunt deze beelden, in terracotta en
marmer, zien als de feministische variant
op De Kus: de lust van de vrouw zal in de
versies van Claudel eerder worden bevredigd dan die van de man.
De Pomonastraat is maar een korte straat
voor zulke weidse mijmeringen...
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

Pomona en Vertumnus schijnen van Etruskische oorsprong te zijn, door de Romeinen overgenomen. Er is een tempel voor
haar op de weg van Rome naar Ostia.
Over Pomona zijn verder geen verhalen
in omloop; de liefdesgeschiedenis met

Brede aanpak
Hennie: “Uiteindelijk wil ik bereiken dat
we met zijn allen onze schouders eronder
zetten. Bewoners mét gemeente, bedrijven, bouwers, scholen en organisatoren
van evenementen in ons woongebied”.
redactie n

Vertumnus en Pomona, Camille Claudel

Vertumnus, Giuseppe Arcimboldo
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Uniek decoratieschilderwerk
van Aukje Verkuyl
Aukje Verkuyl kon eerder tekenen dan
schrijven. “Dat zegt mijn moeder altijd”,
lacht Aukje. Toch heeft ze er heel lang
niet veel mee gedaan. Tot een sanitairbedrijf waar ze werkte vroeg of ze de gietijzeren baden op pootjes kon decoreren.
“Ik kreeg meteen de smaak te pakken
en ben toen met mijn eigen decoratieschilderwerkbedrijfje gestart”. Inmiddels
maakt ze krijtborden voor bedrijven, ge-
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boorteborden, airbrush-schilderijen voor
tienerkamers, ze beschildert muren en
meubels, noem maar op. “Ik vind alles
leuk”, zegt Aukje. “Het is mijn passie om
alles wat los en vast zit te beschilderen.
Als het maar afwisselend is. Ik houd er
ook van om verschillende technieken
te combineren. Airbrush is bijvoorbeeld
een heel bijzondere techniek en het geeft
een leuk effect als je die combineert met

bijvoorbeeld tekenen of acryl verf. Als
je allerlei materialen gebruikt in één
schildering, krijg je een heel apart resultaat”. Aukje werkt met name op verzoek.
“Mensen hebben zelf vaak een idee voor
decoratie. Dat bespreken we dan en vervolgens werk ik het uit. Zo heb ik al heel
veel decoratieschilderingen gemaakt.
En omdat ik houd van variatie, zijn alle
nieuwe ideeën welkom”.
n

bouwen

Op woensdag 21 november kreeg mevrouw Binken als eerste
bewoner van Zandpoortveste aan de Liselott Linsenhoffstraat
van woningcorporatie de Alliantie de sleutels van haar woning.
Het is het eerste seniorenwoongebouw in de jonge wijk Zandpoort, gelegen tussen Duin en station Almere Poort.

De Alliantie laat wensen
senioren uitkomen in Poort
Mevrouw Binken is blij met haar nieuwe
plek in Zandpoort. “Het is nu nog een
beetje pionieren, want de wijk is nog
niet af. Maar dat maakt het juist zo leuk.
We beginnen hier met z’n allen en zien
de wijk groeien. Ik wil dichter bij mijn
dochter wonen, maar wel het liefst vlakbij het strand en het station. Deze plek
is voor mij echt ideaal”. Door de 23 sociale huurappartementen aan te bieden
aan 55-plussers kon de Alliantie hun
wens om dichterbij hun (klein)kinderen
te wonen, laten uitkomen. Ook was het
de woningcorporatie te doen om een gevarieerde leeftijdsopbouw in de wijk.
Ontwerp
Het ontwerp van architectenbureau
Change is eerder in Almere gebruikt door
de Alliantie. Zo staan er vergelijkbare
gebouwen met dezelfde architectuur aan
de Noorwegenkade. Ook al vraagt elk
project om net een andere invulling, de
uitstraling blijft hetzelfde. Het glooiende

landschap rond de gebouwen zorgt voor
een herkenbaar beeld. Om nadruk te leggen op de groene omgeving is er gekozen voor een ingetogen architectuur. Een
dikformaat gevelsteen die stootvoegloos
is gemetseld met een diepe lintvoeg zet
de toon in de gevels.
Zandpoort
Zandpoort in Olympiakwartier West is de
nieuwste wijk van Almere Poort. De wijk
ligt tussen Duin en station Almere Poort.
In de wijk komen in totaal 550 huizen
met een gevarieerd aanbod van huur-,
koop- en zelfbouwwoningen. De Alliantie bouwt de sociale huurwoningen
– 102 eengezinswoningen en 60 appartementen – verdeeld over verschillende
deelprojecten. De eengezinswoningen
zijn al opgeleverd. De 23 appartementen
van Zandpoortveste zijn nu ook een feit.
Aan het Stationsplein wordt nog een appartementengebouw ontwikkeld met circa 40 appartementen.
n

Mevrouw Binken is blij met haar
nieuwe plek in Zandpoort.
Over de straatnaam: Liselott Linsenhoff was een West-Duitse amazone,
die gespecialiseerd was in dressuur.
Linsenhoff maakte haar olympische debuut in Stockholm tijdens de
Olympische Zomerspelen 1956, en
behaalde toen de bronzen medaille
individueel en de zilveren in de landenwedstrijd. bron: Wikipedia

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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Joyce maakt bellypaints als
bijzondere herinnering
Joyce van Scherpenzeel is een bekend gezicht in Almere Poort.
Op donderdag en vrijdag werkt ze bij espressobar Take a Break.
De rest van de week is ze druk met haar gezin én haar eigen
bedrijf: Joybodypainting. Joyce biedt professionele schmink en
grime voor evenementen. Speciaal zijn ook de bellypaints.
Schot in de roos
Op haar twintigste was Joyce al zwanger en nog volop bezig haar weg te
vinden in het beroepsleven. Ze
begon aan een opleiding voor
interactief vormgever, maar
vond deze te technisch. Op
een dag reisde zij naar Breda om een professionele
schminkset aan te schaffen. Dat bleek een schot
in de roos, want hiermee
kon Joyce haar creativiteit kwijt en door veel
te oefenen bekwaamde
zij zich in het vak. “Met
bellypaint ben ik begonnen toen ik een andere
zwangere dame tegenkwam
in het ziekenhuis. Ik beloofde
haar een bellypaint zodra we
het ziekenhuis uit zouden zijn, en
heb haar deze ook kunnen geven.
Sindsdien volgden er meer. Geen enkele
is hetzelfde. Meestal hebben mensen vrij
duidelijke wensen over wat ze op hun
buik geschilderd willen hebben. Het is
een mooie manier om de bijzondere periode te vereeuwigen. Een foto van de bellypaint wordt vaak door de aanstaande
ouders op allerlei manieren gebruikt –
soms voor het geboortekaartje of de babykamer. Bellypaints worden ook cadeau
gegeven bij babyshowers of ik geef een
demonstratie tijdens een ‘Mama Café’
van de Zorggroep of een beurs”.

Joyce geeft een bellypaint weg
aan een zwangere in Almere Poort!
Maak gebruik van de coupon voorin
deze PoortNieuws om mee te loten.

Compleet kinderfeest
Joybodypainting is ook in te huren voor
een compleet kinderfeest. “Er is heel veel
mogelijk. Ik kan een feest op maat organiseren, heb ook een poule van freelance
collega’s die inzetbaar zijn. Zo staan we
soms met zijn vijven tegelijk te schminken. Ook kan ik het schminken aanbieden in combinatie met bijvoorbeeld
een ballonnenclown, een luchtbellenkunstenaar, een goochelaar of een cupcake-workshop. Mijn netwerk hiervoor
is heel uitgebreid en ik neem je graag
de organisatie uit handen. Overigens
maak ik niet alleen kinderen heel gelukkig tijdens feestjes en events. Ook bij
een themafeest van volwassenen kan
schminken ontzettend leuk zijn. Of
ik nog tijd overhoud om mijn
eigen kinderen te schminken?
Zeker weten! Als ze willen,
mogen ze bij gelegenheid
geschminkt naar school.
Ze zijn apetrots op mij en
dat maakt het helemaal
goed dat ik soms druk
aan het werk ben. Kinderen vinden het overigens erg leuk om zelf
ook aan de slag te gaan
met de schmink. Deze
workshops zijn ook een
mogelijkheid”. We gaan
zeker nog veel van Joyce
zien in Almere Poort!
redactie n
www.joybodypainting.com

Halloween
Behalve het maken van bellypaints en
heel veel blije kindergezichten schminken, biedt Joyce ook Special FX makeup. “FX staat simpelweg voor ‘effects’,
Special Effects dus. Vooral vóór Halloween is hier veel vraag naar. Ruim van
tevoren spreek ik de wensen door. Dit
is nodig, omdat ik eerst nog op pad ga
om de benodigde spullen te kopen. Dit
kan een rits zijn, een blikje, een spijker
– noem maar op. Dit wordt dan levensecht in je gezicht verwerkt en het zorgt
gegarandeerd voor veel bekijks op een
griezelfeest! Afgelopen maand had ik het
er heel druk mee. Onder meer bij Take a
Break had ik diverse boekingen”.
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geboren

Geboren in Poort -- gefeliciteerd!
Ook geboren in Poort? Stuur foto, voornaam en geboortedatum naar:
geboren@almerepoortnieuws.nl -- en maak kans op een fotoshoot bij Fotostudio 87!

3 augustus 2018
Kai

1 oktober 2018
Naud

11 augustus 2018
Thygo René

16 augustus 2018
Dani Mike

4 september 2018
Niek

18 september 2018
Jayden

20 september 2018
Safa

20 september 2018
Milo

20 september 2018
Thijs

29 september 2018
Sofia

9 oktober 2018
Finn

9 oktober 2018
Izabella

11 oktober 2018
Victoria Yaa

28 oktober 2018
Lucas

Origineel Kerstcadeau nodig?
Geef een foto(shoot) cadeau!
Winterdeal:
Nu met E 50,aan foto’s
cadeau!

2 november 2018
Ivey

3 november 2018
Mae Roza
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Fotostudio 87 | 036 303 00 16
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
www.fotostudio87.nl | info@fotostudio87.nl
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leen ter ondersteuning van de moeder,
maar ook in zijn (of haar) rol als ouder
na de geboorte. Een kindje krijgen is een
enorm impactvolle verandering voor alle
betrokkenen”.

Feenstra Fotografie

De Eerste Stap biedt persoonlijke
en complete verloskundige zorg
Persoonlijke aandacht en volledige verloskundige zorg staan
voorop bij de vijf verloskundigen van De Eerste Stap. Sinds enige jaren hebben ze een derde praktijkruimte in Almere, aan de
Poseidonsingel in het Homeruskwartier. Veel zwangere vrouwen
en hun partners hebben de weg naar De Eerste Stap al gevonden.
“Ik geloof dat alle verloskundigen graag
goed voor hun cliënten willen zorgen”,
verklaart Angela Klaassen, één van de
initiatiefnemers van De Eerste Stap.
“Waar wij ons in onderscheiden, is dat
wij een zo compleet mogelijk pakket
aanbieden en dat uitbreiden als het nodig is. Daarnaast is een warme relatie
met de cliënten én de goede sfeer binnen
ons team heel belangrijk”.
Mooie herinnering
Een kindje krijgen is een heel bijzondere
gebeurtenis. Bovendien is het een moment
waar je bij iedere verjaardag aan terug
denkt. Dan is het belangrijk dat het een
mooie herinnering is. Daar willen de verloskundigen van De Eerste Stap aan bijdragen. “In de basis is het doel natuurlijk
altijd: gezond zwanger, gezonde moeder
en een gezond kind”, vertelt Marieke Molendijk, één van de aan de praktijk verbonden verloskundigen. “Maar die goede
verstandhouding met de toekomstige ouders, het vertrouwen dat je opbouwt, het

op maat begeleiden, dat helpt enorm bij
het creëren van een mooie herinnering”.
Betrokken partners
Ook de partners worden betrokken bij de
voorbereiding op de geboorte. Marieke:
“Ook al ben je niet zelf zwanger, de rol
van de partner is heel belangrijk: niet al-

Ook echo’s en anticonceptie
Omdat het vertrouwen zo belangrijk is, is
het extra prettig dat De Eerste Stap een
compleet pakket kan leveren. Je kunt in
de praktijk van Poort namelijk ook je
controle-echo’s (en je pret-echo’s) laten
maken. Het scheelt een tochtje naar het
ziekenhuis en je hoeft niet te wachten op
de uitslag. Die krijg je direct. En dat is
fijn, want zelfs als de uitslag niet goed
is, wil je dat toch zo snel mogelijk weten.
Daarnaast verzorgt De Eerste Stap anti
conceptie, ook voor vrouwen die (nog)
niet zwanger zijn geweest. “Anticonceptie is sowieso een onderdeel van de voorlichting die verloskundigen geven”, licht
Angela toe. “Wij zullen altijd eerst goed
je wensen in kaart brengen. Vervolgens
geven we je advies over bij jou passende
anticonceptie. Tot slot kunnen wij je een
recept geven voor bijvoorbeeld een anticonceptiepil, of een spiraaltje plaatsen”.
Compliment
Dat de verloskundigen plezier hebben in
hun werk, zie je meteen. Angela: “Iedereen is anders, elke zwangerschap is anders, elke geboorte is anders. Het is zo’n
belangrijk moment in het leven. Het is
heel mooi om daar deel van te mogen
uitmaken”. Marieke beaamt dit: “Het
mooiste compliment is als een cliënt zich
bij een volgende zwangerschap weer bij
ons aanmeldt. Dan hebben we het goed
gedaan”.

• persoonlijke verloskundige zorg
• alle echo’s gemaakt door je eigen 		
verloskundige

• informatie-avonden op de praktijk
• het verzorgen van anticonceptie
www.verloskundige-almere.nl

redactie n

• Poseidonsingel 41
1363 TR Almere Poort

• Bartokweg 161
1311 ZX Almere Muziekwijk

• Achterwerf 301 A
1357 DD Almere Haven

POORTNIEUWS I 39

welzijn

Het wijkteam ondersteunt bewoners die ideeën hebben om de
buurt socialer of actiever te maken. Wil jij iets doen in de wijk
of voor jouw buurtgenoten of heb je een goed idee? Neem dan
contact op met Silvia of Marloes van Wijkteam Poort. We kijken
samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

Het wijkteam ondersteunt
diverse bewonersinitiatieven

supergoed. De lijst met geïnteresseerden
groeide aanzienlijk. Vervolgens werd een
informatie-avond georganiseerd. Daar
werden de eerste songteksten gezongen
en het plezier spatte ervan af.
De aanwezigen wilden direct starten
met de kooravonden en zo begonnen ze
al voor de zomer. Gaandeweg ontstond
er ook een muziek-commissie, werd er
een dirigent gevonden en is er een vereniging opgericht. Josine: “Almere Poort
Koor staat voor ‘zingen is verbinden’. Je
hoeft niet goed te kunnen zingen om gezamenlijk iets moois te laten horen”. Het
is een koor waar men naar elkaar omkijkt, dus het sociale aspect is, naast het
lekker samen zingen, van belang.
Doe je ook gezellig mee op woensdagavonden? Geef je op bij Josine om te kijken of vrijblijvend een keer mee te doen.
Josine Carton: 06-421 007 97
almerepoortkoor@gmail.com
Facebook: Almere-Poort Koor APK

Weggeefwinkel
In samenwerking met het team van gezondheidscentrum Vizier organiseert het
wijkteam vanaf 10 december een weggeef-kledingwinkel in de wachtkamer
op de eerste verdieping van Vizier. Kijk
voor meer info op de Facebookpagina
van Wijkteam Almere Poort.
Bij Women Connected wordt lief en leed met elkaar gedeeld en aardig wat gelachen

Workshop koken voor mannen
Op donderdagavond komen mannen
in buurtcentrum De Ruimte bijeen om
onder leiding van chef-kok Harvey een
gerecht klaar te maken en met elkaar te
eten. Ben je achttien jaar of ouder en wil
je graag (nieuwe) gerechten leren koken
en/of vind je het gezellig om als mannen
onder elkaar te praten? Meld je dan aan
via Silvia.
Women Connected
Iedere woensdagavond komt een groep
vrouwen bijeen tussen 19.00 en 21.00
uur in Buurtcentrum de Ruimte. Alle dames vanaf achttien jaar zijn welkom. De
koffie en thee staat klaar en vaak neemt
iemand iets lekkers mee. De vrouwen
praten met elkaar wat af, lief en leed
wordt met elkaar gedeeld en er wordt
ook aardig wat gelachen. Soms wordt er
met elkaar gekookt en gegeten, worden
er gezelschapsspellen gedaan, gewandeld of een uitje georganiseerd.
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Initiatiefnemers Mabel en Bibi: “Heb je
ook zin om te komen? Je bent van harte
welkom. We staan open voor nieuwe
ideeën. Met elkaar maken we er een gezellige avond van!”
Almere Poort Koor
Josine, de initiatiefnemer, klopte bij het
wijkteam aan met het idee om een nieuw
koor op te richten. Met ondersteuning
van opbouwwerker Silvia Morren ging
ze aan de slag. Bij twee wijkbijeenkomsten kreeg Josine de kans om het
koor te promoten. De promotie verliep

Zie ook info over Bootcamp en Zen
lessen op pagina 27.
Wijkteam Poort n

• Silvia Morren: 06-132 987 12
smorren@almere.nl
• Marloes Meulman: 06-243 295 94
mmeulman@almere.nl

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

zorgscala

Huisartsen gezondheidscentrum
Vizier goed op elkaar ingespeeld
Gezondheidscentrum Vizier mag zich gelukkig prijzen met
twee uitstekende huisartsen met passie voor hun vak, die ook
nog eens naadloos samenwerken met elkaar en met het gehele
team. De patiënt is gegarandeerd in goede handen bij de ervaren dokters Jeske van Hoek en Wiebe Jan Lubbers. Maak hier
kennis met hen of nog beter: ontmoet hen live!
longziekten als astma en COPD. Al enige
jaren werkt Wiebe Jan nu met veel plezier in gezondheidscentrum Vizier in Almere Poort.
Ben je als huisarts al een soort van
duizendpoot, Wiebe Jan kan met recht
een miljoenpoot genoemd worden. Naast
zijn werkzaamheden als huisarts bij Vizier draait hij ook GGD-diensten als forensisch arts en werkt hij als accrediteur.
Wiebe Jan: “Een accrediteur is iemand
die praktijken door het hele land bezoekt
om te beoordelen of deze aan de voorwaarden voldoen om het NHG-keurmerk
te mogen dragen. Als accrediteur weet ik
dat de zorg bij de Zorggroep, en dus ook
in mijn gezondheidscentrum Vizier, goed
is georganiseerd en ook kwalitatief op
een goed niveau is. Naast kwaliteit heeft
vooral persoonlijke aandacht voor onze
patiënten onze volledige aandacht. Onze
patiënten zijn in goede handen”.

Wiebe Jan Lubbers
Dokter Wiebe Jan Lubbers werkt al lange
tijd als huisarts bij Zorggroep Almere.
Daarnaast begeleidde hij vijftien jaar
lang praktijkondersteuners in met name

Kennismaken met Wiebe Jan of Jeske
van Hoek? Dat kan. Maak een afspraak
via telefoonnummer: 036 545 4370.

Feenstra Fotografie

Jeske van Hoek
Jeske studeerde biologie in Amsterdam en geneeskunde in Groningen en
woont nu met haar gezin in Amersfoort.
“We draaien ’s ochtends en ’s middags
‘spreekuur’ en tussen de middag vindt
het overlegmoment met de assistentes
plaats, het schrijven van recepten, het
plegen van telefoontjes en de visites. Zo
ziet onze dag er ongeveer uit, maar daarnaast zijn er regelmatig besprekingen
met verschillende groepen hulpverleners
uit het gezondheidscentrum. En dan is er
nog de bijscholing, want als huisarts raak
je nooit uitgeleerd.
Het fijne aan Almere Poort vind ik de
mix van verschillende culturen en de
jonge populatie. Omdat ik zelf kinderen
heb, begrijp ik de zorgen van ouders die
hier komen. Ik neem voor iedereen de
tijd. Dit natuurlijk niet ten koste van de
wachtende patiënten in de wachtruimte”.

redactie 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. R. Ben Mesaoud, POH GGZ
Mw. A. Schade, POH GGZ
Mw. E. Stricker, POH somatiek
Fysiotherapie 545 41 11
Mw. M. ten Napel
Mw. M. de Ruyter
Dhr. B. Scholten
Kinderfysiotherapie 545 48 88
Mw. E. Kuijper
Verloskunde 545 44 40 /
06-515 934 38 (spoed)
www.verloskundealmere.nl
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
545 43 90
MW. M. Benasskar, jeugd VP
Mw. F. Abdessadki, jeugd VP
Mw. S. Verduyn, jeugd VP
Mw. M. Oomkens, jeugdarts
Mw. M. van Bleijswijk, opvoedadviseur
Wijkteam / maatschappelijk werk
via 14036
Kimberley Mulder, Jorien Stevens
Apotheek 545 44 10
Mw. I. Matai, apotheker
Overige diensten
•	Kinderergotherapie Almere
www.kinderergotherapiealmere.nl
036-536 98 81
• Tandzorg Op Maat Almere Poort
www.tandzorgopmaat.nl 			
036-539 78 80
• Psychologenpraktijk Almere Poort		
06-510 121 20
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Aan tafel bij…
Ar tesjok tijdens de VrijMiBo
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de kinderen. Kunnen wij lekker kletsen, terwijl de kinderen zich vermaken”. “Een geweldige manier om nieuwe mensen uit de buurt
te ontmoeten”, vertelt een tafelgenoot.
“Toen ik in Poort kwam wonen, kende ik vrijwel niemand, maar tijdens deze VrijMiBo’s
heb ik veel leuke mensen leren kennen”.
Leon en Marlou zijn druk in de weer om
hun gasten te bedienen. Het inmiddels beroemde ‘patatje Artesjok’ vindt gretig aftrek.
“Het is ons eigen recept”, vertelt Marlou.
“Het kruidenzout mengen we zelf en de kwaliteitsketchup en -mayonaise zijn de finishing
touch”. Ook de tortillachips, en natuurlijk de
bitterballen van Oma Bob, zijn favoriete borrelhapjes. Ondertussen deelt Leon heerlijke,
vegetarische samosa’s rond met pittige Thaise
chilisaus. Dat is er één om te onthouden. En
ook al is Artesjok officieel tot zes uur open,
pas na zevenen stappen wij naar buiten. Ons
weekend is goed begonnen!
n

Talitha Vos Photography

A

rtesjok Food & Drinks is een plek om
heerlijk te relaxen. Elke eerste vrijdag
van de maand luiden eigenaren Leon
en Marlou het weekend in met een VrijMiBo,
een vrijdagmiddagborrel.
Als PoortNieuws op 2 november om vier uur
binnenstapt bij Artesjok, is het er nog rustig.
Al zijn de docenten van het tegenovergelegen Arte College al aanwezig. En natuurlijk
zorgt vaste gast Ed met zijn hondje Boomer
al voor de nodige gezelligheid. Wij nemen
plaats aan de tafel die het dichtst bij de bar
staat. Al hadden we nog kunnen kiezen voor
de verleidelijke lounge-hoek. Een half uurtje
later zit Artesjok bomvol en is er geen stoel
meer vrij.
“Helemaal leuk om zo het weekend te beginnen”, zegt één van de gasten. “Als je de
hele week hebt gewerkt, is het heerlijk om
even te ontspannen bij Artesjok. Doordat er
een fijne speelkamer is, is het ook leuk voor

bewonersinitiatieven

Patrick zet zich in voor meer AED’s in Almere
Poort: “Met een AED kun je levens redden!”
“Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Wanneer binnen
drie tot vijf minuten – nog voordat ambulancepersoneel is gearriveerd – defibrillatie wordt toegepast, stijgt de overlevingskans met 50 tot 70 procent. Hiervoor is het noodzakelijk dat er
op korte afstand in de wijk toegankelijke AED’s te vinden zijn”.
Patrick Simonis uit Columbuskwartier zet
zich in voor de plaatsing van meer AED’s
in de buurt en wil burgerhulpverleners
bij elkaar brengen. “Vorige week was het
tijd voor mijn jaarlijkse herhalingscursus
BHV – Bedrijfs Hulp Verlening. Tijdens
een dergelijke training is een belangrijk
terugkomend onderdeel de reanimatie en
het gebruik van de AED”.
Binnen twee minuten
De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Waarschijnlijk
heb je er in een openbare ruimte weleens
een zien hangen aan de muur. Met behulp van een AED kan een persoon met
een hartstilstand een schok worden toegediend. Door deze schok komt in veel
gevallen het hart weer op gang.
Patrick: “Als binnen twee minuten een
burgerhulpverlener met de AED de eerste stroomstoot toedient, stijgt de overlevingskans tot 80 procent. De kans op
overleven daalt hierna met circa 10 procent per minuut als defibrilleren wordt
uitgesteld”.
Vindbaar en bereikbaar
Zelf is Patrick burgerhulpverlener in
Almere Poort. “Wanneer er ergens in
de wijk bij 112 een reanimatie gemeld
wordt, wordt door de centrale een app
geactiveerd met de locatie. Ik word dan
samen met mede-burgerhulpverleners
opgeroepen om te gaan reanimeren en
zo snel mogelijk een AED te halen. Daarnaast worden er natuurlijk ook zoveel
mogelijk professionele hulpdiensten geactiveerd – zowel de brandweer, ambulance en politie gaan dan rijden.
Dit zette mij aan het denken, want
waar hangen eigenlijk AED’s in de wijk?
Ik ben gaan bekijken waar een AED te
vinden is en ik schrok een beetje van

de uitkomst. Ten eerste zijn er heel weinig AED’s beschikbaar in de avond- en
nachturen en ten tweede zijn de meeste
daarvan niet eens van buitenaf benaderbaar. Ze hangen binnen in gebouwen of
wooncomplexen. Daarnaast heb ik het
idee dat veel AED’s nog niet bekend zijn
op de kaart terwijl ze toch aanwezig zijn
in de wijk. Zo bleek bijvoorbeeld dat de
AED van Albert Heijn Columbuskwartier
in geval van nood opgehaald mag worden en ingezet in de wijk. Deze was echter nog niet vermeld op de kaart. Daarom wil ik graag mensen, bedrijven en
instanties met een AED verzoeken deze
aan te melden bij: hartslagnu.nl/aed en
te controleren of de gegevens kloppen”.
Inzamelingsactie
Via Facebook weet Patrick dat enkele
buurtbewoners al eens een actie zijn
gestart om geld in te zamelen voor een
buurt-AED. “Helaas over het algemeen
zonder succes. De veelal gehoorde opmerkingen hierbij zijn; ‘ja, goed idee’,
‘top dat je dit wilt doen’. Echter als
puntje bij paaltje komt, is niemand bereid hier een bijdrage aan te leveren.
Veel organisaties zoals het Rode Kruis
sponsoren tegenwoordig de helft van het
aanschafbedrag van een AED. Toch zul
je de andere helft toch echt door middel van crowdfunding bij elkaar moeten
zien te krijgen”.
Doneer vijf Euro
Patrick: “Ik zou de bewoners van Almere
Poort daarom ook graag opmerkzaam
willen maken op twee acties die momenteel lopen. Via buurtaed.nl kun je zoeken naar een actie. Als je dan postcode
1363 invoert, zie je dat er op dit moment
funding acties lopen voor de Abel Tasmanstraat, de Scandinavië
kade en de

Ganeshastraat. Voor elk van deze drie is
nog een bedrag benodigd van 1499 Euro.
Dat is een hoop geld als je het zo leest.
Maar als bijvoorbeeld 300 huishoudens
elk 5 Euro doneren, dan heb je al een
extra AED in de wijk!”
‘Het overkomt mij toch niet’, is een
veelgehoorde reactie. Patrick: “Natuurlijk is Almere Poort een nieuw stadsdeel
met veel jonge mensen, maar een hartstilstand kan helaas iedereen overkomen.
Jong, oud, zelfs ook kinderen. Hoe mooi
zou het zijn wanneer we als buurt dan
gezamenlijk snelle en adequate hulp
kunnen bieden en daarmee levens kunnen redden?”
Word ook burgerhulpverlener
Heb je een geschikt diploma en kun je
reanimeren, meld je dan ook aan als burgerhulpverlener via hartslag.nu. Patrick:
“Hoe meer burgerhulpverleners, hoe
beter. Op dit moment zijn er ongeveer
honderd burgerhulpverleners in de wijk
beschikbaar. Weet dat je nooit verplicht
bent om naar een oproep te komen, dus
al mis je een oproep of is het qua afstand toch net iets te ver en daardoor
niet haalbaar, voel je dan niet bezwaard”.
WhatsApp-groep
Graag zou Patrick in contact komen met
andere burgerhulpverleners in Poort
middels een Whatsapp-groep. “Zodat wij
met elkaar in contact kunnen staan voor
het geval dit nodig is. Stuur hiervoor een
sms of WhatsApp-bericht met de tekst
‘burgerhulpverlener’ naar 06-138 603 78
en ik voeg je toe aan de groep”.
donaties: buurtaed.nl
locaties: hartslagnu.nl/aed
whatsapp-groep: 06 -138 603 78

redactie n
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gebiedskantoor poort

Bewoners denken mee over
ontwikkelingen Almere Poort

Een paar honderd Poortbewoners kwamen op 16 oktober
naar Aeres Almere om te praten over de ontwikkelingen in
Almere Poort.
Het was een informatieve en gezellige avond. Dit jaar organiseerde de gemeente voor het eerst twee bijeenkomsten. Ook voor volgend jaar staat dit in
de planning. De volgende avond zal in
april plaatsvinden, de datum volgt nog.
Houd hiervoor de digitale nieuwsbrief en
website in de gaten. Schrijf je in voor de
digitale nieuwsbrief via poort.almere.nl.
PoortPlatform
Wil je naast de inloopbijeenkomsten vaker meedenken over thema’s die leven
in het gehele stadsdeel, zoals verkeer en
groen? Geef je dan op voor het PoortPlatform! Meer informatie hierover vind
je op poort.almere.nl/poortplatform. n

Aan de slag: halverwege 2019

Altijd op de hoogte

De provincie Flevoland maakt de Hogering in Almere klaar
voor de groei van Almere. Vanaf medio 2019 gaat de Hogering
op de schop, tussen de A6 en de Contrabasweg. Er komen
twee rijbanen bij en verkeer op de Hogering kan straks vlot
doorrijden, omdat de kruisingen bij de Herman Gorterweg
en Hollandsedreef er anders uit gaan zien. Aannemersbedrijf
Van der Lee gaat de verbreding van de Hogering aanleggen.
Het bedrijf heeft hier onlangs opdracht voor gekregen.
Van der Lee is momenteel bezig met het maken van een
ontwerp en het opstellen van een planning.

De komende periode zullen we uitgebreid communiceren
over de veranderingen en werkzaamheden aan de
Hogering.

Welke hinder kun je verwachten?

• En volg ons op Twitter: @FlevoWegen en like ons op

Het verkeer op de Hogering krijgt door deze aanpassingen
tijdelijk te maken met werk aan de weg. Er zal overlast zijn,
maar via omleidingsroutes kun je met hoogstens tien minuten
vertraging op jouw bestemming komen. Tijdens de werkzaamheden blijven er op de Hogering altijd twee rijstroken beschikbaar in beide richtingen. In 2022 is de nieuwe weg klaar.
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• Het laatste nieuws ontvang je via onze digitale

nieuwsbrief. Inschrijven kan via de website: 		
www.flevoland.nl/hogering.
• Voor specifieke vragen over de verbreding van de

Hogering kun je mailen naar: hogering@flevoland.nl

Facebook: @ProvincieFlevoland zodat je geen nieuws
mist.

bewonersinitiatieven
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Sinds begin oktober is er elke zaterdag markt in Almere Poort
– een lang gekoesterde wens van veel Poortenaren. En dat is te
merken, want de inwoners van Almere Poort weten de marktkramen goed te vinden. Daarom komen er ook elke keer weer
nieuwe kramen bij.

Blije gezichten op zonovergoten
markt bij de Homerusmarkt

Niet mopperen
De hele maand oktober scheen de zon
volop op zaterdagen, een perfecte aftrap
voor de markt die elke zaterdag rond de
Homerusmarkt plaatsvindt. En dat doet
het humeur van de marktkoopmannen,
vrouwen en bezoekers, maar ook de aangrenzende ondernemers, meer dan goed.
“Ik mag niet mopperen”, zegt de marktkoopman van de uitgebreide groente- en
fruitkraam. “Het is veel drukker dan ik
had verwacht op zo’n nieuwe markt, dus
mijn kraam zullen jullie hier zeker vinden elke zaterdag”.
Op de markt vind je behalve een grote
groente- en fruitkraam, een viskraam.
Je kunt er terecht voor kaas, bloemen,
brood, noten en olijven. Er is een kraam
met huisdierbenodigdheden, een met
beddengoed, een parfumkraam. En natuurlijk ontbreken ook de eetkraampjes
niet.
Vaste prik
Menig bezoeker keert iedere week terug
naar de markt. “Ik ben enthousiast over
de hele markt”, zegt een bezoeker. “Zo
gezellig om op zaterdagochtend even
nootjes te halen, vers brood en lekker
fruit”. “Voor ons is het al bijna een traditie”, lacht een ander. “Zaterdagochtend
wandelen we naar de markt, we doen
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boodschappen en pakken soms een lunch
mee. Het Vietnamese kraampje heeft
heerlijke broodjes met kip of garnalen”.
“De groente- en fruitkraam, daar kom
ik elke week voor terug”, zegt een dame
met een tjokvolle boodschappentas. “Een
poelier erbij, dat zou fijn zijn”, zegt haar
vriendin. “Maar ik blijf sowieso komen
hoor! Mijn kinderen zijn dol op de kokosmacronen van de bakker en ik ben blij
met de lekkere kaas. Smaakt veel beter
dan die van de supermarkt”.
Merkbaar drukker
Ook de Homerusmarktwinkeliers zijn blij
met de markt. “Het geeft reuring, brengt
gezelligheid. Bovendien weten mensen
ons nu ook beter te vinden en dat is natuurlijk ook merkbaar op de andere dagen van de week”.
Veel enthousiaste geluiden dus over de
markt. Als je er nog niet bent geweest, ga
er gauw eens kijken en laat je verrassen

door het grote aanbod en de gezellige
sfeer. Nu maar duimen dat de zon elke
zaterdag weer schijnt.
Feestdagen
Op zaterdag 1 december kunnen kinderen die eerder bij de Homerusmarkt hun
schoentje hebben gezet, dit komen ophalen. Ook komt er een vrolijke Pietenband.
Op zaterdag 15 december zal de markt
extra in kerstsfeer gehuld zijn, met muziek, warme chocolademelk, kerstbrood,
glühwein en meer leuke extra's.
redactie n
marktalmerepoort@kpnmail.nl
Facebook: Markt almere-poort

Per week zijn via loting drie kramen
eenmalig beschikbaar voor buurt
bewoners (niet commercieel en geen
food). Opgeven kan via e-mail.

foto’s: Meer dan Marketing

Z org 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
Mireille Poortinga, POH-GGZ Jeugd
doktersassistenten:
Heidi Splint, Irma Honselaar,
Moniek van Staveren, Yvette Gunning

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
Arian Vojdani, tandarts
Pui-Ming Leung, tandarts
Rachel Tjoe-Sjoe, 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
Melissa Been: Receptioniste

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

036 - 310 07 00

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

(vetbevriezen dmv Cryolipolyse)

Kinderpraktijk Caleidoscoop
Suzanne Bakermans

Mentaal Beter

06 - 363 066 86
Marja Barth

088 - 010 44 80

GZ Psychologen en psychotherapeuten

Prikpost voor Almere Poort

036 - 532 99 88

Medi-Lab

Flevoziekenhuis

036 - 868 88 88

Het is denk ik niemand in Poort
ontgaan dat Medi-Mere onlangs
25 jaar bestond. En van die 25
jaar werk ik hier bijna de helft.
Het lijkt wel gisteren, ware er
niet de getuigenis van de extra
grijze haren, leesbril, groeiende
lovehandels en toenemende gaten in mijn geheugen. Toen ik begon, leerde ik mijn
zoontje het ABC. Nu verwijs ik hem steeds vaker naar
zijn vader, zoals bij het gesprek over de bloemetjes
en de bijtjes. Terwijl ik het goed zou moeten kunnen.
Praten, uitleggen, geruststellen, is namelijk de kern
van mijn vak. Ik praat de hele dag. Elke tien minuten
een ander verhaal. Een mooi, ontroerend, verdrietig of
pijnlijk verhaal. Na tien minuten is mijn tijd op, moet
ik de hulpvraag hebben ontrafeld, de patiënt hebben
nagekeken, een diagnose hebben gesteld, uitleg gegeven, vragen beantwoord en een behandeling gestart.
En dat natuurlijk medisch verantwoord, zonder iets
ernstigs te missen, naar tevredenheid van de patiënt
en goed gedocumenteerd. Niet opgeschreven is namelijk niet gedaan in onze klachten-cultuur. Voor echt
luisteren, een gebaar van medeleven of uitweiden is
geen tijd. Laat staan voor een tweede vraag.
Je snapt het, dit lukt mij zelden. Als ik een keer keurig op schema loop, zijn mijn patiënten lichtelijk van
slag of zelf te laat. Natuurlijk, de zorg moet zinnig en
zuinig zijn en ik begrijp heus wel dat het onbetaalbaar
wordt. Maar als een patiënt op het laagste – lees goedkoopste – niveau niet eens de kans krijgt om zijn of
haar verhaal te vertellen, doen wij, mijns inziens, iets
niet helemaal goed.
Medi-Mere probeert op elk vlak dit probleem aan te
pakken. Patiënten te informeren dat ze maar tien minuten hebben per consult, aan te sporen alvast na te
denken over hun hulpvraag. Bij de triage door de doktersassistent worden vragen gesteld om te beoordelen
of het wel gaat lukken in die tien minuten. En ook
ik moet eraan gaan geloven. Ik moet op cursus ‘efficiënte consultvoering’, misschien wel bij mijn collega
Bart. Want die kan het veel beter dan ik.
Desondanks is mijn vak het mooiste, vind ik de verhalen van patiënten het ontroerendst en krijg ik veel
voldoening door alleen al iets simpels uit te leggen.
En ondanks dat ik uitloop, vind ik dat gebaar van
medeleven toch het mooiste dat ik soms kan geven. Ik
zou niet anders willen. Ja, misschien dat aan het einde
van mijn tijd, niet nog een derde van mijn werk ligt...
Sharda Das, huisarts n

diverse medisch specialisten
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