
kijk gauw 

voorin voor 

12 leuke 

coupons!
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7 I  I n f o r m a t I e

Kom maandagavond 15 april naar de 

informatiebijeenkomst Almere Poort!

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

Vis à Vis speelt ontroerende 

science fiction comedy: ‘ROBOT’

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

Bouw zintuigenlabyrint gestart

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

Naomi Neijssen uit Europakwartier 

startte bedrijf SEEFD in 

Upcyclecentrum

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

Tweede jaargang vmbo-leerlingen 

van het Arte College werkt aan 

A New History

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

Leer Indiase traditionele dans bij 

Nupur School of Performing Arts

13 I  o n d e r w I j s

Academie1014: de brug tussen 

basis- en middelbare school

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

Aandacht voor duurzaamheid 

ook bij GO! Kinderopvang

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

Volle bak bij eerste StrandLAB 

Surprise Night in Poortdok

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

Suburbia in de Buurt werkt aan 

‘Almere mijn Trots‘

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

Dafje Rijden organiseert team-uitjes 

in vrolijke Dafjes

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

In DUIN nieuw zand geleverd voor 

Kop Zuid en Stranddorp

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

Scholieren in Poort trainen 

voor DUIN Triathlon op 17 mei

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

Ultimate Team Challenge: uniek 

sportevenement op het strand

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

André Hazes, Guus Meeuwis, 

Ronnie Flex en Kris Kross Amsterdam 

op vernieuwd Strandfestival ZAND

23 I  o n d e r w I j s

Leerlingen meer betrekken bij 

hun eigen ontwikkeling

24 I  o n d e r w I j s

Aeres MBO Almere 

genomineerd voor Impactprijs 

Groen Onderwijs 2018

25 I  z o r g s c a l a

Kindergebit gezond houden

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

My roots in de Balkan

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

Bij The Washlounge aan de 

Europalaan koop je vrije tijd

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

Christel Jessurun brengt Poort 

positieve vibes met 

Before & After Beauty Bar

28 I  o n d e r n e m e n  I n  p o o r t

Familiebedrijf Schouten Makelaars 

met vierde generatie aan de slag 

29 I  b o u w e n  I n  p o o r t

Ahmadiyya-moskee in Poort 

in gebruik genomen

30 I  b o u w e n  I n  p o o r t

Jelle blikt terug op vijf jaar 

Varenhout Totaalonderhoud

31 I  w o n e n  I n  p o o r t

Vrije sector woning huren in 

Poort? Dat kan bij de Alliantie!

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

Stand ontwikkeling nieuwe wijken 

en afronding bestaande wijken Poort

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

Poort in beweging met buurt -

sportcoach Frank Timmerman

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

Nieuws uit het Cascadepark

38 I  v r I j e  t I j d

Viering Chinees Nieuwjaar

bij buurtcentrum Amerika 

39 I  w e l z I j n

Meet the Parents: project voor 

alleenstaande ouders in Poort

40 I  a r c h e o l o g I e

Inrichting archeologische 

vindplaatsen Europakwartier

41 I  g r o e n

De natuur als fitnessruimte

42 I  a f v a l  e n  r e I n I g I n g

Diya (9) bedacht project om 

sigaretten-peuken in te zamelen: 

‘Plastic Ends’

43 I  p o o r t p l a t f o r m

PoortPlatform informeert 

bewoners en laat ze meepraten

44 I  d I e r e n z I e k e n h u I s

Verstopte tandproblemen

44 I  b o u w e n  I n  p o o r t

Sneak preview bij nieuwbouw-

project ‘De Lage Landen’

45 I  p o o r t e n a a r  m e t  p a s s I e

Poortenaren rijden met allure

door Just-in Car Service

45 I  p o o r t e n a r e n  I n  d e n  v e r r e

Stèphanie verruilde Almere 

Poort voor Nanchang in China

47 I  p o o r t e n a r e n  m e t  p a s s I e

Theesommeliers Sybilla en Kevin

ontwikkelden theelijn: ‘By Trinitea’

49 I  s p o r t  e n  v r I j e  t I j d

Vier kaderleden Aikidojo Poort 

ontvingen op 16 maart hun 

diploma assistent-leraar

50 I  g e b o r e n

Geboren in Almere Poort

51 I  b a b y  &  o u d e r s

Babyclub: uniek, stimulerend 

ouder-kindprogramma in Poort

52 I  a a n  t a f e l  b I j . . .

Poort onder de Plataan

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

Verbreding Hogering Almere

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

Balderstraat

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

Realisatie vrijliggend fietspad 

en brug Achillesstraat

55 I  g e b I e d s b e h e e r

Parkeer- en verkeersaanpak

56 I  o n d e r n e m e n  I n  p o o r t

Total Sound Reinforcement AV

Onderneming van het jaar 2019

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

Plaatsing nieuwe 24-uurs 

AED’s in de wijken van Poort

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

Prachtige Poortenaren 2018 

in het zonnetje gezet

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

Voorjaarsactiviteiten in Poort

60 I  w e l z I j n

Het wijkteam is er voor jou

61 I  z o r g s c a l a

Denk jij met ons mee?

62 I  s h o p p e n

Unieke markt ‘Poort met Passie’
op zaterdag 13 april

71 I  c o l u m n

Dagboek van een huisarts

Uitgave  I  Studio Breedveld

www.almerepoortnieuws.nl

info@almerepoortnieuws.nl

FB: breedveldpoortnieuws

instagram: @poortnieuws

AIKIDO IN POORT 

+31 6 449 549 49 

Zelfverdediging voor volwassenen en jeugd 

www.aikidojopoort.nl 

info@aikidojopoort.nl 

Nimfenplein 1 

Coördinatie 

Zelfvertrouwen 

Weerbaarheid

Ontwikkel je: 

Concentratie 



ACTIE!
1   APK en

zomercheck gratis voor 
poortenaren*

15%
OPENINGSKORTING

op alle behandelingen
eenmalig per persoon
geldig t/m 31 mei 2019

Pedicure | Nagelstyling & Manicure | Waxing
www.ceracurabeautycare.nl

Ravelplantsoen 7  |  Almere Muziekwijk

Tai Chi
3 GRATIS PROEFLESSEN

www.guanyu.nl

E 1

1 portie patat met 
saus naar keuze
voor

deze coupon is goed voor 

1 consumptie
tijdens het event op 22 juni

op het Almeerderstrand

22 juni 2019
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lente schoon! 

20% korting 

op full service 
dekbedden, kussens 

en matrastoppers

europalaan 915 · 1363 BM Almere Poort
www.thewashlounge.nl  · 06-111 452 60 1 
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aanmelden voor de gratis proefles: 
www.hetjkc.nl/agenda

leslocatie: David Livingstonestraat 121
info@hetjkc.nl

1 gratis proefles

1 gratis topping bij je ijsje

tegen inlevering van deze coupon
bij iJspressi iJsbereiding, europalaan 812 

Bij besteding vanaf 125,- 
(excl. bezorging)

2 drankjes gratis!

Zomergevoel bij La Dame Nails!

Speciale zomermanicure mét 
CND Shellac™ slechts €30,-

Deze behandeling is tijdelijk te boeken!



lente schoon! 

20% korting 

op full service 
dekbedden, kussens 

en matrastoppers

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

openingstijden:
ma-za  11.00 - 21.00
zondag 12.00 - 21.00
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Iskurstraat 4
1363 RC Almere Poort
06-28912670
Alleen op afspraak
www.ceracurabeautycare.nl

Pedicure | Nagelstyling & Manicure | Waxing

geldig t/m 31 mei 2019

*ACTIE GELDIG VAN 1 APRIL 2019 TOT 
1 OKTOBER 2019

036-525 7988 / 06-1426 9252
Hefbrugweg 12, unit 21 - Almere

www.justincarservice.nl

Shaolin Kung Fu
3 GRATIS PROEFLESSEN

Ravelplantsoen 7  |  Almere Muziekwijk
www.guanyu.nl

deze coupon is goed voor 

1 consumptie
tijdens het event op 22 juni

op het Almeerderstrand

22 juni 2019
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europalaan 915 · 1363 BM Almere Poort
www.thewashlounge.nl  · 06-111 452 60

aanmelden voor de gratis proefles: 
www.hetjkc.nl/agenda

leslocatie: David Livingstonestraat 121
info@hetjkc.nl

1 gratis proefles

aanmelding via de website

iJspressi iJsbereiding, europalaan 812 
www.ijspressi.nl
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openingstijden: 
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 14:00-21:00
zondag 14:00-20:30

Slowakijeplaats 2 · 1363 BC Almere Poort 

036 - 841 31 83 · www.sushi-hikari.nl
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Deze speciale zomermanicure bestaat uit het verzorgen van 
de nagelriemen, vijlen, Dadi’Scrub, CND Shellac, Dadi’Lotion 

en Dadi’Oil. Én je krijgt een thuisverzorgingsset cadeau!
Bij deze behandeling wordt gewerkt met de 

LUXE verzorgingsproducten van Famous Names. 

Gigantenstraat 6 | Almere Poort
06-208 137 36 | jeannette@ladamenails.nl

Voorwaarden op de website

Meer informatie: www.ladamenails.nl

volg mij!



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

01 Weggeef kledingwinkel gc Vizier tot 19/4

12  Poort onder de Plataan @Homerusmarkt

13  Poort met Passie, Homerusmarkt, 12:00

13  Golden Girls CS, workshop paasdecoraties

13  Paasbingo, buurtcentrum Amerika

15  Informatiebijeenkomst gemeente @Aeres

16  Paasmozaieken, buurtcentrum Amerika

18  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

19 Evening Break Ruben&Ruben TAB

21  Paasviering De Schaapspoort

23 Start cursus Grip op Stress @bc De Ruimte

23 Poorthuis: Kidsbios & patat, 4+ en 9+

24  Buurt Bakje Bus elke woensdag tot 5 juni

24  Koffie-inloop montessorischool Cascade

26  Kinderdisco 8-12 j. Party in Poort 

27  Koningsdag in het Cascadepark

27  Koningsdag @Take a Break
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01 open dag Pencaksilat @Europazaal 17:00

01  Golden Girls CS, Concept Store 12:00

02  Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30

04 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort

11  Mozaieken, buurtcentrum Amerika

11  Golden Girls CS, workshop boho stokken

15  Golden Girls CS, Concept Store 12:00

20  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

21  Poort onder de Plataan @Homerusmarkt

22 PoortBrunch & Festival Poort Sociaal

22 Kris Kras door Almere Poort, fiets-event

25 netwerkbijeenkomst Hart voor Poort

26  Koffie-inloop montessorischool Cascade

29  Poorthuis Zomerspelen en BBQ

29  Golden Girls CS, Concept Store 12:00

29  Kinderdisco 8-12 j. Party in Poort 

02 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort

05 onthulling kunstwerk A new History

06  Eindvoorstelling United Dance Almere

06-07 Eindvoorstelling Dansstudio Roxanne

07  Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30

08-11 Gratis workshopdagen UDA

19  Poort onder de Plataan @Homerusmarkt

27  Kinderdisco 8-12 j. Party in Poort 

28  Aikido demonstraties, Topsportcentrum

06 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort

12-16  Vakantiebijbelclub De Schaapspoort

16  Poort onder de Plataan @Homerusmarkt

26 Gratis workshopweek UDA

26 open dansweken Amy’s Dans Studio
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Wij doen er alles aan om je op je 
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht 
vinden wij belangrijk, evenals een goede 
(mond)hygiëne en preventie.

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

Duitslandstraat 3
1363 BG Almere Poort
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl
www.tandzorgopmaat.nl

Een waarlijk kunstwerkje
De kok zoekt zorgvuldig de beste ingrediënten uit, kijkt 
met een kritisch oog, maakt afwegingen. Vervolgens gaat 
hij vakkundig aan de slag. De rauwe producten worden 
schoongemaakt, gesneden en met souplesse gecombineerd 
tot een waarlijk kunstwerkje. Tongstrelend en een lust voor 
het oog. Eigenlijk verschilt de totstandkoming van een 
magazine als PoortNieuws niet zoveel met het maken van 

sushi. Of ieder ander vakwerk dat met veel passie en toewijding wordt gedaan. 
In deze extra goed gevulde uitgave van PoortNieuws vind je veel interviews met 
bevlogen ondernemers, waarbij het plezier in hun werk er vanaf spat! Al deze 
parels wonen in ons mooie stadsdeel, dat even bijzonder is als zijn bewoners. Ik 
wens jullie veel leesgenot en de coupons hiernaast helpen wellicht voor de trek!

Suzan Breedveld, uitgever n

Nieuw zand in DUIN

w
w
w
.d

e
b
o
e
r
il
lu

s
t
r
a
t
ie
s
.n

l

Jaaa, ein
delijk

kunnen we aan

ons droomkasteel

gaan bouwen.

kavel 402?

03  Vakantiebijbelclub De Schaapspoort

04  Golden Girls CS, moederdagcadeau maken

05  Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30

07 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort

11  Kofferbakmarḱt @Homerusmarkt

14 Poorthuis: Kinderinloop & activiteit

16  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

16  Sushi workshop, buurtcentrum Amerika

17  Koffie-inloop montessorischool Cascade

17  Poort onder de Plataan @Homerusmarkt

18  Golden Girls CS, Concept Store 12:00

22 Vis à Vis speelt voorstelling RoBoT

23 Last minute voorlichting Aeres MBo

25 Kinderdisco 8-12 j. Party in Poort 

28  Golden Girls CS, workshop mixed media

30  netwerkborrel ondernemers @TAB
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Poort
Brunch

poortenaren meld je aan voor de gratis

zaterdag 22 juni 10.30 uur
europalaan

Er is plaats voor 500 Poortenaren 
Aanmelden verplicht via 

poort@almere.nl

Gemeente Almere ° ondernemers uit Poort ° leerlingen MBO College Poort

Europalaan

fotografie: Fred Rotgans

12:00 - 17:00 uur Informatiemarkt 

Braderie* | Kidsground met sport en spel 

Gevarieerd podiumprogramma

17:00 - 19:00 uur Muziekoptredens 

voor de jeugd

www.poortsocIaal.nl

proGraMMa

10:30 - 12:30 uur [Inloop vanaf 10:00]

poortBrunch met 500 poortenaren 
[aanmelden: zie onder]

10:30 Opening door 
Wethouder Jan Hoek

* aanmeldingsformulier voor 
 standhouders is te vinden
 op www.poortsociaal.nl

Ga eens in 
gesprek met je 

buurtgenoten en 
geef je op voor 
de gratis Poort 

Brunch !
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I n F o R M A T I E

Als bewoner van Poort wil je natuurlijk graag weten wat de 

laatste ontwikkelingen zijn in jouw directe leefomgeving! We 

vertellen het je graag tijdens de informatiebijeenkomst. Je kunt 

hier ook je vragen stellen of gewoon gezellig in gesprek gaan.  

Kom maandagavond 15 april naar de
informatiebijeenkomst almere poort!

Bouwen en leven
We blijven de komende jaren bouwen 
in en aan Poort. Ondertussen willen 
we ervoor zorgen dat iedereen die hier 
al woont, zich prettig voelt in een fijne 
omgeving. Tijdens de informatiebijeen-
komst zie en hoor je waar de gemeente 
en anderen in het gebied mee bezig zijn 
of gaan. 

Diverse onderwerpen
Denk aan nieuwbouw, wegwerkzaamhe-
den, veiligheid en beheer van de open-
bare ruimte, het wijkteam, PoortPlat-
form, activiteiten door actieve bewoners 
in het Cascadepark… en zo kunnen we 
nog wel even doorgaan! Zorg dus dat je 
erbij bent. 

 Gemeente Almere n

iNfOrMATieBiJeeNKOMsT

maandag 15 april 2019

19.00 - 21.00 uur  

Aeres college (Heliumweg 1) 

Veel belangstelling tijdens vorige bewonersinformatiebijeenkomst op 16 oktober

Is jouw WordPress 
website echt wel zo 
snel als die kan?

Doe de gratis test op:

ManagedWPHosting.nl

De WordPress-expert uit Almere Poort
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vis à vis speelt ontroerende 
science fiction comedy: ‘rOBOt’ 

van 22 mei tot 14 juli en van 14 augustus tot 22 september speelt 

vis à vis de nieuwe voorstelling rOBOT op het terrein naast 

het Almeerderstrand. rOBOT is een ontroerende science fiction 

comedy, waarin de cybermens al in je huis woont.

Cyberbuur
Bied maar eens weerstand tegen de 
komst van kunstmatige intelligentie, als 
iedereen robots vanzelfsprekend vindt. 
Sterker nog, de aanschaf wordt van ho-
gerhand verplicht gesteld. Maar Betty 
en Aad, een warm stel uit ‘de oude tijd’, 
houden dapper stand; ze hebben genoeg 
aan elkaar. Denken ze. Met humor, liefde 
en inventiviteit verzetten ze zich tegen 
de aankoop van een zorgrobot. Maar 
dan komt Shiny langs. Deze cyberbuur 
blijkt verrassend sympathiek. Voor Betty 
althans. Aads wereld staat op instorten. 

Wonderlijke avond uit
Vis à Vis creëert in haar eigen originele 
buitentheater een wereld vol buiten-
gewone mogelijkheden, humor en ver-
rassingen. Betreed het terrein van Vis 
à Vis en maak je op voor een wonder-
lijke avond uit, compleet met spektakel-
theater, livemuziek en desgewenst diner. 
Na afloop van de voorstelling worden 

de kampvuren aangestoken en kun je 
op het terrein gezellig nagenieten. Deze 
buitenvoorstelling leent zich uitstekend 
voor een zwoele zomeravond, maar ook 
bij weer en wind speelt de crew gewoon 

door en de tribunes zijn overdekt. Via de 
website kun je makkelijk tickets kopen, 
wees er op tijd bij!

De rode Haring
Het unieke restaurant de Rode Haring is 
een gezellige, warme en duurzame plek 
om voorafgaand aan de voorstelling te 
dineren. Je vindt hier decorstukken en 
rekwisieten van oude voorstellingen. Het 
energieneutrale restaurant biedt plaats 
aan 200 gasten, verdeeld over de bene-
denverdieping en de entresol.

sinds 29 jaar
Vis à Vis heeft zich de afgelopen 29 jaar 
een meester getoond in uniek theater-
spektakel in de openlucht. Sinds 1990 
heeft Vis à Vis in tal van producties de 
grenzen van buitenspektakel met succes 
getart en daarmee hebben ze een groot 
publiek van Stockholm tot Wellington 
weten te verrassen. Op de eigen vaste lo-
catie naast het Almeerderstrand maakte 
Vis à Vis sinds 2007 verschillende voor-
stellingen zoals Silo 8, HaRT, PICNIC en 
EXIT. In 2017 en 2018 speelde het gezel-
schap de watervoorstelling MARE. 

Theaterkrant schreef in 2017 over 
MARE: “Vis à Vis bespaart zich geen en-
kele moeite om een uniek en visueel sterk 
spektakel te brengen. In MARE wordt 
alles en iedereen door- en doornat, in een 
magistrale slapstick van water en vuur, 
waarin eigenlijk geen goede mensen zijn, 
maar alleen slechte, in hun eigen belang 
geïnteresseerde individuën". n

www.visavis.nl | 036-820 03 33

SPECIALE POORTNIEUWS-ACTIE:

Derde ticket gratis voor ROBOT! 

Actiecode: POORT2019 geldig voor 

reguliere kaarten voor 2019. Kijk op: 

www.visavis.nl/poortnieuws 

foto: Kimberley Vonk
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Bouw zintuigenlabyrint gestart

Erop of eronder
Eind vorig jaar was de begroting voor 
de bouw van het zintuigenlabyrint voor 
84% rond. “Tijdens een bijeenkomst 
van het kunstkwartier in Poort vertelde 
ik vol trots over het project en hoe ver 
we waren”, vertelt Mira, “Maar ook dat 
als we de begroting voor het eind van 
het jaar niet gedekt zouden krijgen, een 
aantal belangrijke toezeggingen zouden 
komen te vervallen. Hugo Naber, film-
maker uit Poort, opperde toen het idee 
om een crowdfundingdscampagne op te 
zetten om zo het laatste beetje geld bin-
nen te halen”.

Nog geen week later werden de eerste 
filmbeelden voor het introductiefilmpje 
op Voordekunst.nl geschoten. Eind no-
vember ging de campagne de lucht in. 
Met nog exact 33 dagen op de teller, tot 
de jaarwisseling. “De eerste twee weken 
waren zenuwslopend”, vertelt Mira. “We 
moesten tenminste 14.000 euro ophalen 
om te kunnen starten met de bouw.

In totaal hebben 143 mensen een do-
natie gedaan, van een tientje tot hon-
derden euro’s. “Op oudejaarsdag, om iets 
over zes uur ’s avonds, passeerden we de 
magische grens van 14.000. We hadden 
het gehaald! Het was echt bizar span-
nend!”, blikt Mira terug.

Opblaasbare bubbels
Na een toast op deze mijlpaal was het 
tijd om met het hele team de koppen bij 
elkaar te steken en te starten met het 
project. Diverse kunstenaars uit Almere 
en omgeving ontwikkelen onderdelen 
van het labyrint, zoals Linde Gadellaa 
[TASTE], Mark Kirkenier [SOUND], Maze 
de Boer [COLOR] en Jos Rosier [TOUCH]. 
Mira is artistiek leider van het geheel en 
ontwerpt zelf de kamer [SCENT]. Als ex-
tra toevoeging komt er ook een kamer 
[EMOTION & SCIENCE], die wordt ont-

speciaal elixer vol geheime ingrediën-
ten. Linde is deze maand in het Europa-
kwartier komen wonen en zal ook in het 
SensesLAB op het Almeerderstrand te 
vinden zijn. Voor haar installatie heeft 
Linde een aardenwerken ketel gemaakt 
waaruit bezoekers het elixer kunnen tap-
pen en proeven. Misschien word je wel 
een mooie prins of een prinses! 

performances en workshops
Komende maanden zal CitySenses op 
meerdere plekken in de stad te zien zijn 
met pop-up performances, workshops en 
lezingen over de zin van je zintuigen. Op 
de eerste zondagen van juli en augus-
tus kunnen kinderen van 4 tot en met 12 
jaar workshops volgen in het Klokhuis.  

Het Labyrinth of the Senses wordt vrij-
dag 27 september officieel onthuld tijdens 
het UITfestival Almere, in het centrum 
van de stad. n

www.citysenses.nl

wikkeld door Next Nature Network uit 
Amsterdam. Architectenbureau Arc2 ont-
werpt de buitenkant van de inflatable, die 
wordt uitgevoerd door Erik van Dongen. 

Nu, drie maanden later, zijn alle ont-
werpen voor de belevingskamers van het 
zintuigenlabyrint klaar om gebouwd te 
worden. [LotS] wordt een opblaasbaar 
zintuigenlabyrint, in de vorm van aan-
eengeschakelde bubbels met een door-
snede van twee tot zes meter. In elke bub-
bel staat één van de zintuigen centraal. 
Binnen worden bezoekers onderdeel van 
een modern sprookje. Je komt er bewuster 
en gelukkiger uit dan je naar binnen ging.

De smaak van schoonheid
Deze zomer worden in het buiten-
laboratorium op het Almeerderstrand 
onderdelen van het labyrint gebouwd 
en uitgetest met publiek. Linde Gadellaa, 
smaakkunstenaar en ontwerper van de 
kamer [TASTE] gaat op zoek naar de 
smaak van schoonheid en ontwikkelt een 

Na een succesvolle crowdfundingscampagne is de bouw van het 

labyrinth of the senses [lots] gestart. een initiatief van onder 

andere de Almeerse kunstenaars Mira Ticheler en Marcel Kolder. 

[lots] wordt een rondreizend labyrint waar je je zintuigen 

opnieuw leert te gebruiken. eind september zal het worden 

onthuld tijdens het uiTfestival Almere, in het stadscentrum.

Linde Gadellaa [TASTE] werkt aan de 
ketel voor de elixer

Sneeuwwitje-appels uitdelen tijdens 
performances op het Floriadefestival

Erik van Dongen werkt aan de schil
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naomi neijssen uit Europakwartier 
startte bedrijf sEEFD in upcyclecentrum

in het upcyclecentrum aan de steiger in Almere Haven is ruimte 

voor drie startende ondernemingen die afval omzetten tot 

nieuwe, bijzondere producten. Naast seefD vind je er ruiK en 

ruig & Geroest. voor Naomi de kans om een nieuwe weg in te 

slaan. “Nu voeg ik waarde toe aan iets dat als waardeloos was 

bestempeld. en ik kan meer met mijn handen werken”.

altijd weer iets nieuws
“Bij het afvalscheidingsperron mag ik 
vragen wat ik nodig heb. Ik zoek bij-
voorbeeld t-shirts of denim, maar heb 
ook moeilijkere zoekopdrachten, zoals 
leren jasjes, legerkleding en judopakken. 
Soms pas ik de kleding aan, soms kan ik 
het gebruiken zoals het is en hoef ik het 
alleen maar te wassen. Vervolgens druk 
ik met de zeefdrukpers mijn ontwerp 
erop. Tot vier kleuren is het mogelijk. 

Omdat ik uitsluitend met gebruikte 
kleding werk, is geen kledingstuk het-
zelfde. Toch krijg ik bestellingen bin-
nen van bedrijven of events. Ik maakte 
de crew shirts voor het festival ‘Over/
Zicht’ van ‘Groot Wild’ – gelukkig gin-
gen ze akkoord met tweedehands shirts. 
Ik sta met een standje op internationale 
vrouwendag en bij het Right About Now 
festival. Er komt altijd weer iets nieuws! 

delen. Ik heb nooit aan acquisitie hoeven 
te doen. Ik maakte bijvoorbeeld de huis-
stijl voor de Capital Tour, een fietsroute. 
Ook voor de Urban Greeners en het Grow 
Festival, onderdeel van de Floriade, heb 
ik de huisstijlen ontworpen.

Bouwpakket
De zeefdrukpers die ik voor SEEFD had 
besteld, werd als bouwpakket geleverd. 
Mijn vader zette hem in een dag tijd in 
elkaar. Voor tien Euro tikte ik een bu-
reautje op de kop dat als onderstel dient. 
De naam SEEFD komt van van zeefdruk-
ken en ‘saved’. Ik red kledingstukken, 
ze verdienen een langer leven dan een 
seizoen in iemands kledingkast! Ik zie 
het ontwerpen van de opdrukken als een 
vorm van grafische vormgeving, mijn 
vakgebied. En ik houd van het ambach-
telijke van het zeefdrukken, van werken 
met mijn handen. 

Bijzondere vakkennis
Bij SEEFD komen ook dingen kijken 
die compleet nieuw zijn voor mij, zoals 
naaien. Gelukkig werk ik samen met Eve 
Velthuizen, die haar naai-atelier in het 
Homeruskwartier heeft. Ik ben blij met 
zoveel bijzondere vakkennis in de buurt. 
Ook met Sander de Coninck van Heilig 
Boontje ga ik samenwerken, in zijn pop-
up creative hub in Almere Centrum. Bij 
het Upcyclecentrum mogen we geen win-
kel hebben, maar wel workshops geven. 
Ik hoop op beide locaties Poortenaren te 
mogen verwelkomen. Ik weet zeker dat 
ik mijn enthousiasme kan overbrengen, 
en de wereld net een beetje mooier en 
beter kan maken!”

redactie n
www.seefd.nl

verliefd op kledingstuk
Kleding is een wegwerpproduct gewor-
den. Ik zou graag willen dat mensen 
weer verliefd worden op dat ene speci-
ale kledingstuk. Dat dit samen met ze 
op eindeloos veel avonturen gaat en 
onderdeel wordt van hun verhaal. Ik wil 
mensen hiertoe inspireren, door van een 
massaproduct een uniek item te maken. 
Met de SEEFD-look met mijn unieke 
handgeschilderde en gezeefdrukte prints.

Op de fiets
Mijn vriend George was in 2008 één 
van de eerste bewoners van Poort, in 
het complex aan de Hongarijehof. Na 
anderhalf jaar trok ik bij hem in. Sa-
men kregen we Brun, die in april al vier 
wordt en naar de Zeeraket gaat. Ik vind 
dat ik me gelukkig mag prijzen dat ik 
in Almere Poort woon. Fijne scholen, 
goed openbaar vervoer, veel contact met 
buurtbewoners... het voelt zo ‘eigen’ als 
een dorp. Ik probeer zoveel mogelijk op 
de fiets te doen. Het Upcycleperron is 39 
minuten fietsen. 

Huisstijlen
Ik volgde de docentenopleiding aan de 
Hogeschool voor Kunsten Utrecht. Op de 
academie leerde ik de essentie van het 
vak, namelijk een creatief proces te star-
ten en te beoordelen. Toen ik van school 
kwam, was het volop crisis. Ik moest 
echt heel creatief zijn, heb zelfs sollici-
atietrainingen gegeven bj het UWV. Bij 
toeval kon ik aan de slag bij Professional 
Rebel, een startup die zich bezighoudt 
met wat mensen van elkaar kunnen le-
ren op het gebied van duurzaamheid. Na 
een half jaar startte ik mijn eigen bedrijf, 
Ms Fineart, zodat ik zelf mijn tijd in kon 

Naomi in Almere Poort
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School voor vwo, havo en vmbo

Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort

(036) 767 07 00, www.artecollege.nl

tweede jaargang vmbo-leerlingen 

van het arte College werkt aan 

a new History

vorig jaar was op deze plaats te lezen over het kunstproject in 

het cascadepark. Het kunstwerk zal worden gerealiseerd op de 

sleeheuvel naast de Playground Poort. van de dans die tijdens de 

Arte-week is gemaakt, is een videoclip gemaakt. Zo maken leer-

lingen geschiedenis. De derdejaars vmbo-leerlingen van vorig jaar 

hebben het stokje inmiddels overgegeven aan hun opvolgers. 

professionals
De groep is dit schooljaar naar 100 
leerlingen gegaan, dat zijn er 20 meer 
dan vorig jaar. De leerlingen wor-
den begeleid door leerkrachten van 
het Arte en door externe kunstenaars. 
Jephta Hermelink van het Almeerse 
Toneelgezelschap De Bonte Hond neemt 
de dansgroep voor haar rekening, kun-
stenares Harmke Datema-Chang gaat 
met de leerlingen over de ontwikkeling 
en uitvoering van het stalen kunstwerk 
en ook Mira Ticheler, kunstenares uit het 
Homeruskwartier helpt de groep bij het 
creatieve proces en is een kei in het ad-
vies geven voor het omzetten van ideeën 
naar de realiteit.

vmBO in the picture
Dramadocent Door Heijne, tevens pro-
jectleider voor de Arte-weken, is nog 
minstens even enthousiast als een jaar 
terug. “Vorig jaar was al een groot suc-
ces. We hebben de vmbo-afdeling in the 
picture gezet, deze groep leerlingen de 

waardering gegeven die ze verdienen. Dit 
hebben we gedaan door ze veel verant-
woordelijkheid te geven, in de hoop dat 
ze deze zouden gaan dragen en mooie 
dingen neer zouden gaan zetten. En zo-
wel het resultaat als de weg ernaartoe 
oversteeg al onze verwachtingen. Bij het 
onderdeel dans bijvoorbeeld, hadden de 
leerlingen zelf de verantwoording over 
de choreografie, onder leiding van een 
externe dansdocent. 

Culturele achtergrond
Dit jaar heeft het Arte een nieuwe dans-
docent: Aristo Mijnals. Naast dans heeft 
hij een filosofie-achtergrond, waardoor 
er wat meer een theatraal randje aan zijn 
stijl zit. Zijn roots liggen in Suriname. 
Op het Arte vinden we het belangrijk dat 
docenten net als leerlingen allerlei ver-
schillende achtergronden hebben. De Ar-
teweek in februari, waarin intensief aan 
het project werd gewerkt, startte met een 
bezoek aan het Tropenmuseum. Leerlin-
gen kregen de opdracht om onderzoek 

te doen naar hun eigen culturele achter-
grond en erfgoed. Vorig jaar hebben we 
de blauwdruk van het project gemaakt, 
dit jaar willen we er nog meer diepgang 
in brengen.

succesvol
Roxette Capriles is één van de externe 
docenten, die leerlingen van de groep 
‘beeldend’ begeleidt. Zij exposeert mo-
menteel haar eigen werk in Rotterdam 
en is genomineerd voor de Dolf Henkes 
Prijs. We zijn trots dat we onze leerlin-
gen vakdocenten kunnen bieden met 
passie en succes in hun werk, ze dragen 
dit over op de leerlingen. 

presentatie
Op vrijdag 15 februari, ter afsluiting van 
de Arte-week, was er een tussentijdse 
pre sentatie. Naast een expositie van de 
schetsen voor het kunstwerk was er een 
mode-expositie te zien en werden twee 
dansvoorstellingen opgevoerd. Op vrijdag 
5 juli zal het kunstwerk worden onthuld. 
Poortbewoners zijn uiteraard zeer wel-
kom, volg vooral onze Face bookpagina 
om op de hoogte te blijven”.

redactie n
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leer indiase traditionele dans bij 

nupur school of performing arts

Op zondagmiddag geeft lekshmi sasidharan les in indiase 

traditionele dans in buurtcentrum Amerika. “Mensen verwarren 

het vaak met Bollywooddans, maar dat is relatief nieuw. 

De traditionele indiase vormen van dans zijn eeuwenoud – 

stammen uit de derde eeuw’’. lekshmi groeide op in Kerala, 

india, en danst sinds haar derde. 

softwareontwikkelaar
“In 2010 vond mijn partner een baan in 
Amsterdam en nadat ik ook werk had 
gevonden, kwam ik over met onze zoon 
Harinandan, die nu in het eerste jaar 
zit van de International School. In het 
dagelijks leven werk ik als softwareont-
wikkelaar bij Marktplaats. In India gaan 
evenveel meisjes als jongens de kant van 
ITC op, terwijl ik hier toch wel in een 
mannenwereld ben beland.

De eerste zes jaar woonden we in een 
appartement in Almere centrum, en een 
jaar geleden kregen we de kans om naar 
het Homeruskwartier te verhuizen. Dich-
terbij Amsterdam en bij de International 
School. Het eerste dat we hebben veran-
derd aan dit huis, is een wastafel laten 
plaatsen in de eethoek. We eten graag 
Indiase gerechten, en die worden met de 
hand gegeten, dus handen wassen is be-

langrijk. Op het aanrecht staat een soort 
broodbakmachine waar kant en klare 
chapati’s uitkomen. En in de tuin hebben 
we drie kippen.

lessen
Ouders vroegen mij of ik hun kinderen 
de dans kon aanleren. Ik geef les aan 
verschillende groepen kinderen en vol-
wassenen. Alle groepen zijn enthousiast, 
maar toch zou ik wat meer bekendheid 
willen krijgen. Ik wil iedereen de kans 
bieden om deze vorm van dans te leren. 
Een keer komen kijken mag altijd. Ook 
organiseren we optredens, zoals het jaar-
lijkse Dhwani in Corrosia in de herfst. 
Voorafgaand aan een optreden geef ik 
altijd een introductie. Zelfs voor veel 
mensen uit India is het onbekend terrein. 

Je hoeft zeker niet uit India te komen 
en zelfs geen vrouw te zijn om de dans 

te leren. Overigens kun je bij de Nupur 
School of Performing Arts naast dansles-
sen ook muzieklessen volgen, de ‘shruthi 
box’ leren bespelen. Met de leerlingen 
hebben we whatsapp groepen, zodat in-
formatie makkelijk kan worden gedeeld. 
Ik vraag geen hoge bijdrage voor de les-
sen. Het gaat mij niet om het geld, ik wil 
cultuur overbrengen.

Expressie
Ik geef de lessen zittend op de vloer en 
maak gebruik van een muziekinstrument 
– de ‘thattu kolu’. De naam ‘Nupur’ komt 
van de enkelbanden met belletjes eraan, 
die bij de dans horen. Verschillende 
streken in India hebben elk hun eigen 
dans. De dans die ik geef komt uit de Tamil 
Nadu staat in het zuidoosten van India 
en deze dans is heel stijf en vrouwelijk. 
Expressie is belangrijk, er zijn negen 
verschillende emoties die je acteert. Eén 
ervan is ‘shringara’, verlegenheid. Hoe 
beeld je verlegenheid uit? Je moet het 
echt voelen om de emotie uit te kunnen 
beelden. Je leert verschillende ‘mudra’s’, 
houdingen van de hand, net als bij yoga. 
Er hoort ook bepaalde kleding bij. Bij 
een optreden dragen we meer make-up 
en sieraden dan in de lessen.

Overlevering
De overlevering gaat terug naar de tijd 
van de tempels uit de derde eeuw. De 
mensen waren verveeld door de dage-
lijkse routine van werken, eten en sla-
pen. Lord Shiva, de goddelijke persoon-
lijkheid uit het Hindoeïsme die vaak met 
vier armen wordt afgebeeld, schonk de 
mensen drama. Hij leerde de mensen een 
dansvorm en gaf ze hiermee meer invul-
ling van hun leven, cultuur. De dans is 
niet alleen een vorm van bewegen die 
je lichaam goed doet, maar voedt op de 
langere termijn ook je geest.

Voor kinderen probeer ik de lessen 
leuk en uitdagend te maken. Ze niet al-
les tien, vijftien keer te laten herhalen. 
Misschien ga ik nog wel doorleren voor 
mijn mastergraad in de dans. Hoe meer 
je leert, des te meer je voelt dat je minder 
weet! Mijn goeroe vertelde het volgende: 
Het verschil tussen Bollywooddans en 
traditionele dans is te vergelijken met 
fast food en een gezonde maaltijd. Op de 
lange duur voel je je er beter bij”.

redactie n

www.facebook.com/nupurschool
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academie1014: de brug tussen 

basis- en middelbare school

soms hebben kinderen meer tijd en ruimte nodig om zich 

verder te ontwikkelen. Die tijd geven wij. Hiermee vormen we 

de brug tussen het basisonderwijs en de middelbare school. 

Academie1014 geeft de rust, ruimte en tijd aan kinderen om 

zich verder te ontplooien in een veilig leerklimaat.

Wij geloven dat geen leerling hetzelfde 
is. Iedere leerling verdient daarom een 
unieke aanpak om het maximale uit 
zichzelf te halen en een stabiele basis te 
leggen voor een succesvolle toekomst. 

veel moeten
Wij zien dat kinderen vooral heel veel 
moeten vandaag de dag. Ze moeten 
socialiseren. Ze moeten leren. Ze moe-
ten nadenken over wat ze hierna gaan 
doen. Ze moeten een zinnige hobby 
hebben. Ze moeten tegemoetkomen aan 
verwachtingen van hun ouders en van 

zichzelf. Soms hebben kinderen meer tijd 
en ruimte nodig om zich verder te ont-
wikkelen. Die tijd geven wij. 

persoonsvorming
We staan voor een leeromgeving waarin 
we werken aan verdere persoonsvor-
ming, communicatie, samenwerken, cre-
ativiteit, zelfreflectie en onderzoeken. 
Met name dit onderzoeken is belangrijk. 
Dit gebeurt zowel op persoonlijk vlak als 
naar de buitenwereld. Door deze vaar-
digheden samen te brengen binnen the-
matisch onderwijs leren leerlingen hun 

onderzoekende vaardigheden te benut-
ten en uit te breiden. Onderzoekend leren 
maakt onderdeel uit van moderne vaar-
digheden. Bij Academie1014 in Almere 
Poort wordt gewerkt vanuit het prin-
cipe van ‘Living Lab’ waarbij de school 
de omgeving is waarin gelijktijdig door 
leerlingen en docenten onderzocht en 
geïnnoveerd wordt. Academie1014 werkt 
daarom samen met leraren binnen het 
HBO en het MBO om gebruik te kunnen 
maken van de expertise en faciliteiten.

Hoe werkt het
Voor een start bij Academie1014 vindt 
naast een warme overdracht vanuit de 
basisschool, een intakegesprek plaats met 
de leerling en de ouders. De leerling krijgt 
een coach toegewezen die diens leerproces 
volgt en coachgesprekken voert ter onder-
steuning in het voeren van regie op het 
eigen leerproces. Ouders worden betrok-
ken bij de ontwikkelingen. Na de school-
dag zijn docenten van Academie1014 en 
studenten van Teachers College aanwezig 
om de leerlingen te helpen met huiswerk.

Academie1014 n

Geef(t) je 
kind de tijd

Meer weten?
Ga naar Academie1014.nl

Academie1014 is er voor kinderen die eerder of later
toe zijn aan de stap naar het regulier Voortgezet

Onderwijs. Wij richten ons op kinderen van 10 tot 14
jaar en zorgen voor een andere overgang van de

basisschool naar het voorgezet onderwijs. 

Industrieterrein Gooise Kant
Antennestraat 20, Almere
(036) 536 55 35
www.sun-select.nl
www.luxaflexdealeralmere.nl
* Vraag naar de voorwaarden.
Geldig t/m 30 april 2019

AL 28 jAAr een
begrip in ALmere

• BuItenzonwerInG

• terrAsoVerKAppInGen

• rAAmdecorAtIe

• shutters

• rolluIKen Alu & stAAl

• hordeuren

• repArAtIe & onderhoud

beZOeK OOK OnZe
TerrASSen WereLD!

ALLE LUXAFLEX RAAM -DECORATIES EN HORREN10% KORTING*

           LENTE ACTie 

 
GRATIS

 MOTOR INCL. AFSTANDbESDIENING

terrace awning light

26,0°C

?

garage door
swinging gate

25,0°C

living room’s shutter

bedroom’s shutter

24,0°C

terrace awning light

26,0°C

?

bIJ AANSCHAF 3 SCREENS OF ROLLUIKEN GRATIS*SOMFy CONNEXOON*Vraag naar de voorwaarden.  
Geldig t/m 30 september 2019.



14 I POORTNIEUWS

en ontdek jouw nieuwe werkplek
Kom binnen

Onze vacature

Bekijk alle vacatures in de regio Flevoland op  
werkenbij.go-kinderopvang.nl

Pedagogisch medewerker flex
16 - 28 uur, Almere

Ben jij gedreven en enthousiast? 
Ben je de spin in het web die 
graag op alle groepen en met alle 
leeftijden werkt? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!

GO-9006_E.indd   1 14-03-19   15:59
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aandacht voor duurzaamheid 
ook bij gO! Kinderopvang

les of samen met ouders en kinderen 
plastic afval inzamelen en tijdens een 
héérlijke wandeling naar een verzamel-
punt brengen. Het kan allemaal!

Waterkamer
Naast een flink aantal wegen is Rijkswa-
terstaat verantwoordelijk voor de grote 
rivieren, kanalen, meren en zeeën in 
Nederland. Ze zorgen voor voldoende 
schoon en gezond water in onze rivie-
ren, meren en zeeën. Dat betekent water 
zonder afval, dat geschikt is om drink-
water van te maken en waarin plan-
ten en dieren kunnen leven. De oudere 
kinderen hebben het afgelopen jaar een 
rondleiding gehad in de waterkamer. Er 
werd iets verteld, maar de kinderen kre-
gen ook door middel van spelletjes mee 
hoe het nu precies in zijn werk gaat als 
er bijvoorbeeld een storm op komst is. 

Ook duurzaam
Ook met fruit kun je duurzaam omgaan. 
Er zijn locaties die van fruit dat overrijp 
is – maar niet bedorven – fruithappen ma-
ken. De fruithappen worden in voorraad-
bakjes gelabeld en in de vriezer bewaard. 
Op het moment dat er een fruithap nodig 
is, wordt het uit de vriezer gehaald en na 
ontdooiing aan de kinderen gegeven. Heel 
bewust en duurzaam!

In het kader van duurzaamheid is GO! 
ook ‘Supporter van Schoon’. Samen met 
gemeente, bedrijven, scholen, sportclubs, 
buurtbewoners en BSO’s leveren zij een 
bijdrage aan een schone omgeving. 

Denk ook aan investeringen in mooie 
duurzame tuinen, deelname aan projec-
ten, zoals ‘Van zaadje tot soep’, de ‘Fiets 
naar je werk dag’, moestuinen op locaties 
en nog veel meer! n

Duurzaamheid staat bij veel organisaties steeds hoger op de 

agenda. Ook bij GO! Kinderopvang willen we bewuster en 

actiever omgaan met duurzaam ondernemen. Om duurzaamheid 

consequent op de agenda te hebben zijn allerlei medewerkers uit 

de organisatie bij dit onderwerp betrokken. 

Zo kan iedereen een bijdrage leveren 
door mee te denken en te praten, actief 
aan de slag te gaan met een onderwerp, 
maar ook om draagvlak te creëren.

Duurzaamheid is niet alleen het her-
gebruik van materialen en het scheiden 
van papier, glas en plastic. Het gaat nog 
veel verder. Duurzaamheid wordt steeds 
belangrijker in onze maatschappij, en 
ook bij GO! Kinderopvang. We worden 
er steeds bewuster van. Soms heb je het 
niet door, maar op het gebied van duur-
zaamheid gebeurt meer dan je denkt. 

afvalinzameling
Op meerdere locaties bij GO! wordt afval 
gescheiden weggegooid. Er zijn verschil-
lende gekleurde afvalzakken voor papier 
en karton, plastic en blik, glas, etens-
resten, restafval en luiers. Er worden in 
Nederland per jaar 1 miljard babyluiers 
verbrand, terwijl recycling mogelijk is. 
Dit moet anders! Daarom worden ook de 
luiers apart verzameld. Door het recyclen 
van luiers kan een gemiddeld kinderdag-
verblijf ongeveer 35% van het restafval 
reduceren. De medewerkers gooien de 

verschillende zakken in één container 
weg, maar na het ophalen kunnen de af-
valstromen gescheiden worden verwerkt. 
Om te zien wat er met het gescheiden 
afval gebeurt en hoeveel er gescheiden 
wordt ontvangt GO! elk jaar een recycle-
rapport met de geboekte resultaten.

jekko’s
Op alle locaties van GO! hangen Jekko's. 
Hierin wordt klein elektrisch materiaal, 
zoals lampen en batterijen verzameld. 
Wanneer de Jekko vol is, kan deze naar 
het afvaldepot of zelfs de kinderboerderij 
worden gebracht. Dit is leuk om samen 
met de kinderen te doen als duurzame 
activiteit. 

groene Dag van de Kinderopvang
Natuurbeleving en vrij buitenspel in een 
groene omgeving zijn belangrijk voor de 
ontwikkeling en het welzijn van kinderen. 
Op de ‘Groene Dag van de Kinderopvang’ 
wordt hier jaarlijks bewust aandacht aan 
besteed. Ook aan de ‘Dag van de Duur-
zaamheid’ werken we graag mee op de 
locaties. Van afvalkunstwerk tot milieu-

Kom ook kennismaken met de 
opvang bij Het Vlaggenschip

Opvang van 0 tot 12 jaar

David Livingstonestraat 121

kdv 036-202 23 18

bso 036-202 23 19

www.go-kinderopvang.nl
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Bewoners en ondernemers zijn vol enthousiasme om het ge-

bied rondom het Almeerderstrand op de kaart te zetten. Dat 

bleek wel tijdens de strandlAB surprise Night, met de Almeerse 

Theatergroep suburbia als curator en producent van deze eerste 

editie. Het was volle bak met een gemêleerd publiek in strand-

restaurant Poortdok op deze winterse januariavond. 

gedreven bewoners
De bewoners van Almere Poort zitten 
vol plannen. Zo is vanuit het wijkteam 
het Almere Poort Koor gestart met nu al 
zo’n dertig leden. Eén van de bewoners, 
Monique Driessen, schreef een muziekstuk 
op basis van windharpen: ‘Koerikoeloem’. 
Het lijkt haar fantastisch om dat op te 
voeren op het Almeerderstrand. En als 
het aan de familie Geraads van Brouwerij 
Stijl ligt, dan drinken we binnenkort bij al 
deze activiteiten Almeers bier met lokale 
ingrediënten.

meer reuring
Maar het gebied mag nóg levendiger 
worden. Daar wordt hard aan gewerkt. 
Met meer activiteiten het hele jaar door, 
die bovendien de generaties overstijgen. 
Het Programmeursgilde kan zich daar 
goed in vinden. Het organiseert onder 
andere concerten waarbij verschillende 

muziekstromingen met elkaar verbon-
den worden. Ook festival Gestrand, terug 
van weggeweest, zorgt dit jaar voor meer 
reuring.

volop kunst
Als het aan theatermaker Marinke Eijgen-
raam ligt, staan we dit jaar allemaal met 
de voeten in het zand op het Almeer-
derstrand om te onderzoeken wanneer 
we gegrond zijn. Zij werkt van 17 tot 
en met 19 mei op het strand aan haar 
onderzoek en zoekt nog testpubliek. 
Tamar Blom van theatergroep Wild Vlees 
is geïnteresseerd in wat we vinden als 
we graven. Suburbia geeft in juni een 
nieuwe theatervoorstelling op het strand 
en Vis à Vis heeft binnenkort de première 
van hun nieuwe voorstelling ROBOT.

Ondernemend
De ondernemers vinden het fantastisch 
dat er zoveel gebeurt in dit gebied. En 
ook zij zitten niet stil. Zo gaat strand-
restaurant Poortdok uitbreiden, zijn er 
plannen voor bijzondere overnachtingen 
door Marina Parcs en Marina Muider-
zand biedt dit jaar nog meer waterrecre-
atie aan. Er komt een wekelijkse boot-
verbinding naar Pampus, we kunnen 
straks het hele jaar door kitesurfen vanaf 
het catamaranstrand bij Sail-Today en in 
mei is er een groot zeilevenement bij het 
Regatta Center Muiderzand.

Betere bereikbaarheid
Een belangrijk punt van aandacht is de 
bereikbaarheid van het Almeerderstrand. 
Er rijden geen bussen naartoe en de ver-
binding met Almere Haven is slecht. Een 
goede verbinding biedt mogelijkheden 
voor gezamenlijke activiteiten, zoals 
een kunstroute. Keolis is op dit moment 
in gesprek met de gemeente over bus-
verbindingen. Gedacht wordt aan een 
buurtbus, gerund door vrijwilligers, en 
Keobikes bij station Poort. 

Experimenteren
Cultuur verbindt en experimenteren mag 
en kan in Almere. Dat vinden zowel de 
gemeente als de provincie. En dat is pre-
cies waarmee StrandLAB het komende 
jaar verder gaat; verbinden door expe-
rimenteren. Heel spannend, maar met 
zoveel partners, ideeën en enthousiasme 
kan er alleen maar nog meer moois uit 
voortkomen. Op naar de volgende editie 
van de Surprise Night op 13 juni!   n

Almere

volle bak bij eerste strandlaB 
surprise night in poortdok

Tessa Haan van Theatergroep Suburbia: 
“We kunnen ons heel goed vinden in de 
werkwijze van StrandLAB. Wij willen ver-
binding maken met de stad en van daaruit 
nieuwe dingen ontwikkelen. StrandLAB 
geeft de ruimte om te experimenteren en 
anderen te ontmoeten en samenwerkin-
gen aan te gaan. Voor ons was het heel 
interessant om de Surprise Night te orga-
niseren, omdat we daarin onszelf konden 
laten zien, en met anderen konden wer-
ken aan een programma”.

Dromen, ideeën en projecten werden 
met elkaar gedeeld, nieuwe samenwer-
kingen werden opgezet en het publiek 
werd verrast met optredens van onder 
meer Suburbia in de Buurt, Mo Hersi, 
Valentina Eleni en StrandLAB artist-in-
residence Lieke Frielink. 

Nieuwsgierig naar wat 

strandlAB Almere nog meer 

gaat doen dit jaar? Kijk dan 

op www.strandlab-almere.nl.

Mo Hersi was één van de artiesten die over zijn band met Almere vertelde.
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Tijdens de lAB surprise Night 

liet suburbia in de Buurt frag-

menten zien uit de voorstel-

ling ‘Almere mijn Thuis’ waarin 

Almeerders zelf vertellen wat 

de stad voor hen betekent. 

toevallige voorbijgangers
Tessa Haan, projectleider van Suburbia 
in de Buurt, vertelt: “Voor deze voor-
stelling zijn allerlei Almeerders geïnter-
viewd, vaak toevallige voorbijgangers. 
Met tien van hen – tussen de 22 en 74 
jaar – is een voorstelling gemaakt en deze 
is het afgelopen jaar in alle delen van 
Almere gespeeld, onder meer bij buurt-
centra en ook bij buurtfeesten, zoals op 
Poort Sociaal in juni. Niet de traditionele 
theater plekken, maar juist plaatsen waar 
je Almeerders ontmoet die misschien zelf 
niet zo snel naar de schouwburg gaan”.

rollen omgedraaid
Theatermaker Linda Bosch: “Vijftien jaar 
geleden kwam Theatergroep Suburbia 

A L M E E R D E R S T R A n D

suburbia in de Buurt werkt 
aan ‘almere mijn trots’

naar Almere om theater te maken. Door 
de jaren heen hebben we heel wat voor-
stellingen gemaakt en waren wij steeds 
degenen die op het podium onze verha-
len deelden. Sinds 2018 draaien we voor 
drie jaar de rollen om en zijn we op zoek 
naar de verhalen van Almere en zijn het 
Almeerders die de verhalen delen. 

Met het project ‘Suburbia in de Buurt’ 
zoemen we elk jaar in op een ander the-
ma en een andere generatie, om een zo 
volledig mogelijk beeld van de stad en 
haar bewoners te krijgen. We proberen 
uiteindelijk honderden verhalen te ver-
zamelen en deze op allerlei manieren te 
delen.

Naomi: “De allereerste dag dat ik in Al-
mere was, liepen er drie vrouwen langs. 
Ik was aan het bellen met een vriend, 
in het Engels. Ze dachten daarom dat 
ik geen Nederlands sprak en ik hoorde 
ze zeggen: Waarom is hier een AZC? 
Waarom moeten er nu weer vluchtelin-
gen in de stad? En toen zei ik: goedemid-
dag dames, kunt u mij vertellen waar de 
Hema is? Imagine their faces!”

jonge generatie
Veel daarvan kun je terugvinden op onze 
site. Maar we delen deze verhalen niet 
alleen online, ze zijn dus ook inspiratie-
bron voor de voorstellingen die we met 
Almeerders maken. Het project kun je 
zien als een drieluik: Almere mijn Thuis 
(2018), Almere mijn Trots (2019) en Al-
mere mijn Toekomst (2020).

In 2019 werken we aan ‘Almere mijn 
Trots’ en gaan we op zoek naar mensen 
die in Almere zijn geboren. Deze jonge 
Almeerders kennen helemaal geen we-
reld zonder Almere. Zijn zij trots op de 
stad? Zijn ze trots op zichzelf? Maakt de 
stad onderdeel uit van hun identiteit? En 
is er iets waar ze zich voor schamen? In 
juni zal de voorstelling te zien zijn”. n

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

Jouw eetgelegenheid in Almere Poort waar je 
gezellig en betaalbaar een hapje kunt eten.

Veel huisgemaakte producten, royale menu’s en 
belegde broodjes, verse patat en een uitgebreid 
assortiment snacks. Of een kopje fairtrade koffie 

met een stuk appeltaart. Geniet van de tijd…
Tot ziens bij De Heerlijkheid!
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Dafje rijden organiseert
team-uitjes in vrolijke Dafjes

A L M E E R D E R S T R A n D

spontaan
Sebastiaan liep al een tijd rond met 
het idee om naast zijn vaste baan een 
bedrijfje op te zetten. “Het leek mij leuk 
om op mijn vrije dag zelf evenemen-
ten te bedenken en te organiseren. Het 
idee met de Dafjes ontstond spontaan. 
Ik kwam Damiaan met acht van zijn 
Dafjes tegen bij een evenement rondom 
de Floriade in Almere stad. Hij vertelde 
dat hij vanuit Overijssel de noordelijke 
provincies bedient en dat hij de organi-
satie voor Flevoland en het Gooi graag 
aan anderen wilde overlaten. 

pientere pook
We staken de koppen bij elkaar, bespraken 
de mogelijkheden en bleven enthousiast! 
Damiaan heeft een grote loods waar hij 
zijn Dafjes liefdevol onderhoudt, 25 zijn 
rijklaar. Het zijn autootjes uit de jaren 60 
en 70, de enige oldtimers van Nederlands 
fabrikaat. Bijna iedereen heeft wel herin-
neringen aan een iemand die in een Dafje 
heeft gereden. Voor die tijd was de Daf 33 
Variomatic automaat heel modern, uitge-

rust met een ‘pientere pook’. Gas geven 
en remmen is het enige dat je moet doen. 

Compleet arrangement
Om het benodigde aantal van zijn Dafjes 
naar Almere te kunnen vervoeren, heeft 
Damiaan sinds kort een vrachtwagen 
waar er acht tegelijk in kunnen. Voorheen 
moest ik veel vrienden inzetten! Ik heb 
routes uitgestippeld en kan deze met 
opdrachten en stops onderweg geheel op 
maat aanbieden. Start- en eindpunt is 
veelal Marina Muiderzand en voor koffie 
vooraf en diner achteraf maak ik gebruik 
van Harborhouse of één van de andere 
gelegenheden in de omgeving. 

teambuilding
De Dafjes zijn los te huren en worden 
soms ingezet voor trouwerijen, jubilea 
en promotie. Maar de meeste boekin-
gen komen van bedrijven. Groepen tot 
100 personen kunnen bij mij terecht. 
Het arrangement op zich is al een stukje 
teambuilding, je bent toch drie à vier uur 
lekker bezig met elkaar. Ik kan het uit-

Wanneer de Dafjes geboekt zijn, staan ze meestal geparkeerd 

op het terrein van de jachthaven. Met een beetje geluk kom 

je ze deze zomer weer tegen, een stoet originele Dafjes. De 

‘truttenschudders’ toveren een glimlach op ieders gezicht. 

‘Dafje rijden’ speelt in op de trend van gas terugnemen.

breiden met extra opdrachten onderweg. 
Veel bedrijven en instellingen uit Almere 
hebben ‘Dafje Rijden’ al ontdekt. De rou-
tes zijn de Oostvaardersroute langs de 
dijk, de Gooise route door het bos, en 
de Almeerse route: ‘Van dorp tot stad’. 
Andere varianten zijn mogelijk.

Overlevingspakket
Wanneer na koffie en uitleg de groep 
met de auto’s op pad gaat, krijgt elke 
auto een ‘overlevingspakket’ mee voor 
onderweg. De routes zijn 50 tot 70 kilo-
meter lang en uiteraard kan er onder-
weg van bestuurder worden gewisseld. 
Er wordt gespeeld voor de DAF-bokaal. 
Ook mensen die eigenlijk niet zoveel met 
auto’s hebben, bezorg ik een leuke dag. 
Meestal is het vechten wie er in de roze 
Daf mag, deze heeft een grote aantrek-
kingskracht!”

redactie n

www.dafjerijden.nl

autobedrijf 
van der vlugt
APK • ONDERHOUD • REPARATIE 

AIRCO • BANDEN

Josephine Bakerstraat 79
1311 GC Almere 

(tegenover Pampushout / Manege)
tel. 036 - 523 97 34

www.autobedrijfvandervlugt.nl
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in Duin nieuw zand geleverd 
voor Kop Zuid en stranddorp

DuiN is een bijzondere ontwikkeling op een fantastische plek. 

Direct aan het iJmeer, met zicht op Amsterdam, wordt door 

Amvest en de gemeente Almere een uniek stuk stad gemaakt in 

een nieuw duinlandschap. Met echte duinen tot wel tien meter 

hoog, bossen en stranden. Met een jachthaven en een levendige 

centrumgebied met appartementen, winkels en restaurants.

Zandlevering
Om het duinlandschap van DUIN te creë-
ren moeten delen van het gebied worden 
opgehoogd. Momenteel wordt er weer 
zand aangevoerd; 100.000 m3 voor Kop 
Zuid en 200.000 m3 voor Stranddorp. Ter 
visualisatie: 300.000 m3; dat zijn onge-
veer 12.000 vrachtwagens! Na deze leve-
ring is er ongeveer 1,5 miljoen m3 zand 
verwerkt in plan Duin. In totaal zal er 
circa 2,5 miljoen m3 zand in DUIN wor-
den aangebracht.

Het zand dat voor de ophoging ge-
bruikt wordt komt uit de Vaargeul in 
het Markermeer en IJsselmeer tussen 
Amster dam en Lemmer (De VAL). Deze 
vaargeul moet verdiept worden en het 
zand kan dus mooi gebruikt worden voor 
het project DUIN. Eerst wordt de toplaag 

van het zand in de vaargeul verwijderd. 
De laag eronder wordt vervolgens opge-
zogen en in het schip gelost. 

Daarna wordt het zand met schepen 
vervoerd en aan de kust van DUIN ge-
lost met behulp van een graafmachine. 
Het zand gaat dan via een lopende band 
naar twee trechters, waarmee de vracht-
wagens geladen kunnen worden. 

veilig zandvervoer
Om ervoor te zorgen dat het transport zo 
veilig mogelijk en met zo min mogelijk 
hinder verloopt, rijden deze vrachtwa-
gens niet over de openbare weg maar 
wordt er gebruik gemaakt van een route 
die niet toegankelijk is voor ander ver-
keer. Om de Marinaweg te kruisen, wordt 
gebruik gemaakt van een transportband 

die het zand over de weg transporteert. 
Deze transportband is voorzien van anti-
morsschermen om te voorkomen dat er 
zand op de openbare weg of het fietspad 
terecht komt. Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden in mei 2019 afgerond. 

Vanzelfsprekend stelt de gemeente Al-
mere eisen aan de kwaliteit van het zand 
en moet het zand geschikt zijn voor het 
aanleggen van duinlandschap en het bij-
behorende groen. Het zand wordt dan 
ook geleverd met het KOMO certificaat. 
Het zand wordt regelmatig bemonsterd 
om te controleren of het voldoet aan 
deze eisen. 

Ophoging evenementenstrand
Het evenementenstrand aan de zuidkant 
zal ook met nog 200.000 m3 opgehoogd 
moeten worden. Op dit moment vindt 
hiervoor een aannemersselectie plaats. 
De start van deze werkzaamheden staat 
gepland voor het najaar van 2019.

Voor verdere informatie over project 
DUIN kunt je terecht op: www.duin.nl of 
over de zandwinning op onderstaande 
link. 

gemeente Almere n

project DUIN:
www.duin.nl 

zandwinning:
www.mvogroep.nl/nl/projecten/
zand-voor-plan-duin-almere/ 

G E B I E D S o n T W I K K E L I n G

Carel Kramer Fotografie, Rotterdam



van 6 april tot eind oktober 
Met de boot naar Pampus & Muiderslot
elke zaterdag (behalve 27 april), fiets kan mee

van 6 april tot 28 oktober
Pampus viert zijn nieuwe vliegattractie
maak kans op het winnen van een ballonvaart

zaterdag 20, zondag 21, maandag 22 april  
PaasPampus: paaseitjes zoeken, paasbrunchen 
opening Het geheime Wapen van Amsterdam

woensdag 24 april
‘Spring in ’t Diepe’ bij Sun Runners 
netwerkevenement van de Waterburgemeester

woensdag 24 april - 25 september   
Vogels kijken met vogelaars
om de woensdag op forteiland Pampus 

zondag 28 april
KCALB Sunday bij Poortdok netwerkevent
van podiumkunstenaar Mo Hersi
met salsa-, kizomba- en r&B 90s-muziek

zondag 28 april - zondag 5 mei
Piratenweek op forteiland Pampus

dinsdag 30 april 
Atelier buitentheater Pyr
workshop voor jong en oud door speelwildernis

zaterdag 4 - zondag 5 mei
United 4 Muiderzand jeugdzeilwedstrijd

vrijdag 10 mei 
Culturele Broedplaatstour · diverse locaties

zaterdag 11 mei 
Kids Watersportdag 2019 Sail-Today

van 12 mei tot 27 oktober
Zeilschool Muiderzand, Marina Muiderzand
zeillessen en vakantiezeilschoolkampen 6-18 jr.

vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 mei
DUIN Triathlon & Duathlon

vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 mei 
Theatermaker Marinke Eijgenraam 
doet onderzoek voor haar productie ‘in Ogen-
schouw – een bedrieglijke belofte tot gronden’

zaterdag 18 - zondag 19 mei
Almere Regatta 2019

vanaf woensdag 22 mei
Vis à Vis speelt voorstelling ROBOT

donderdag 23 - woensdag 29 mei
Libelle Zomerweek

zaterdag 25 mei 
Extreme Sports Day Sail-Today
catzeilen, windsurfen, suppen en kiten

zondag 26 mei 
KCALB Sunday bij Poortdok netwerkevent
van podiumkunstenaar Mo Hersi
met salsa-, kizomba- en r&B 90s-muziek

EVEnEMEnTEn
stranD & Duin 2019

A L M E E R D E R S T R A n D

leerlingen van drie basisscho-

len in Poort kregen een clinic 

over de DuiN Triathlon. Wie 

enthousiast is geworden, kan 

zich opgeven voor deelname 

aan dit leuke en sportieve eve-

nement. Ook deelnemers – en 

twijfelaars – van andere scho-

len kunnen zich opgeven voor 

twee gratis praktijkclinics.
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scholieren in poort trainen 

voor Duin triathlon op 17 mei
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De clinics worden gegeven door Ange-
lique van Tilburg, combinatiefunctiona-
ris triathlon van De Schoor. Angelique: 
“Vorig jaar hebben 50 kinderen met veel 
enthousiasme deelgenomen aan een 
wedstrijd speciaal georganiseerd voor 
Almeerse basisscholen. Ook dit jaar heb-
ben we zo’n prachtig project opgezet, in 
samen werking met Start2Finish. 

Triathlon is een combinatie van zwem-
men, fietsen en hardlopen die zonder 
pauze wordt afgelegd. Natuurlijk leggen 
kinderen aangepaste afstanden af. Dit 
kan gewoon met hun eigen stadsfiets. 
Tijdens de wissels worden de kinderen 
waar nodig geholpen door vrijwilligers. 

De triathlon is op vrijdagmiddag 17 

mei op en rondom het catamaranstrand 
bij Sail-Today. De deelnamekosten zijn 
m,. 7,50. Elke deelnemer ontvangt een 
goodiebag. Iedereen die de finish haalt, 
krijgt direct na de finish een medaille als 
herinnering aan de geleverde prestatie”. 

De gratis clinics zijn op 10 april: fiet-
sen en hardlopen op het Surfstrand in 
Almere Haven, en 15 mei: zwemmen in 
buitenwater, bij Sail-Today. n

praktijk clinics: avantilburg@deschoor.nl
DUIN Triathlon: www.start-2-finish.nl

La Dame Nails
Zon, zee, strand: vergeet je handen 

en nagels niet te verzorgen!

Maak nu GRATIS een vrijblijvende 
afspraak (15 min.) en laat je adviseren 

over de juiste verzorging en producten. 
Boek je direct daarna een behandeling? 

Dan krijg jij een CND SPA 
thuisverzorgingspakket cadeau!

Gigantenstraat 6 | Almere Poort | 06-208 137 36 
jeannette@ladamenails.nl | www.ladamenails.nl

Voorwaarden op de website

TAXSUPPORT
b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n

Belastingen en administraties,
voor al uw belastingzaken.
voor al uw aangiften.  
 
• Voor particulieren, ZZP en MKB.
• Fiscale begeleiding bij echtscheiding.
•   Persoonlijk contact, begeleiding   

en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.

tel.: 036-536 94 90
Neptunussingel 76
1363 VV Almere Poort
info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl

Lid: Register SRFA



zondag 26 mei 
CitySenses test een belevingskamer 
van het Labyrinth of the Senses

donderdag 30 mei - zondag 2 juni 
Proef Pampus – zomers eilandfestival

donderdag 13 juni
StrandLAB Surprise Night

zaterdag 15 juni 2019 - zondag 16 juni 2019
NK Beach Soccer tour Strandbad Duin

zaterdag 22 juni
Ultimate Team Challenge

zondag 23 juni, 30 juni, 7 juli en 14 juli
Atelier buitentheater Goudhaantje
workshop voor jong en oud door Speelwildernis

zaterdag 29 juni 
Buurtpicknick van 11.30 tot 14.30 
winnaar StrandLAB Awesome Almere Pitch Night

zaterdag 29 juni 
‘Almere mijn Trots’ theatrale wandeling 
Suburbia in de Buurt

van 5 juli tot 30 augustus  
Kamperen op Pampus
slapen op een onbewoond eiland

zaterdag 6 en zondag 7 juli
Free Festival & Summerpark Festival

zaterdag 13 en zondag 14 juli  
Vliegerweekend: de mooiste vliegers van 
het land vliegen dit weekend boven Pampus

vanaf maandag 15 juli
Sail-Today kampweken

dinsdag 16 juli - dinsdag 20 augustus
Zomervakantie kinderactiviteiten
iedere dinsdag in de vakantie, Almeerderstrand

donderdag 18 juli - vrijdag 30 augustus
Zomerlicht: een pop-up restaurant-avontuur 
op Pampus (iedere do, vrij en za)

zaterdag 20 en zondag 21 juli
Gestrand Festival Strandbad Duin

zaterdag 20 juli 
Optimist-on-Tour, Marina Muiderzand

vanaf woensdag 14 augustus
Vis à Vis speelt voorstelling ROBOT

zaterdag 24 augustus
Strandfestival ZAND

zondag 25 augustus
Nickelodeon Familie Festival

zaterdag 24 - zondag 25 augustus   
Sail Pampus – nautisch festival

vrijdag 27 - zondag 29 september
Rondje Pampus – zwemevent

EVENEMENTEN
STRAND & DUIN 2019

a l M E E r d E r s T r a N d

Ultimate Team Challenge: uniek 

sportevenement op het strand

Het event is voor bezoekers gratis, waar-
bij het wel handig is om je aan te mel-
den om verzekerd te zijn van een ticket. 
De organisatie doet er alles aan om jou 
een leuke dag op het Almeerderstrand te 
bezorgen. Denk aan DJ’s, foodtrucks en 
andere leuke kramen.

Teams uit het hele land hebben maan-
denlang vooraf getraind om samen een 
mooie tijd neer te zetten. Zij konden zich 
aanmelden voor de Elite Force Challenge 
of de Warriors Challenge. De teams zijn 
gemengd en de leeftijd is vanaf achttien 
jaar. “We zagen in 2018 ook een groep 
fitte 55-plussers, dat is juist het leuke, 
het evenement is er voor iedereen”, ver-
telt Kim Alkemade, die samen met zijn 
broer Alex en vriend Mark van Hekken 
het evenement heeft bedacht en opgezet. 
De ex-mariniers en regiomanager namen 
zelf deel aan survival runs door het land. 
Kim: “We vonden deze leuk, maar had-
den wel de indruk dat de uitvoering beter 
kon. Toen kregen we het idee om zelf een 
sportief event neer te zetten”. 

Dat het Almeerderstrand hiervoor de 
perfecte locatie is, hadden ze al bedacht. 
“Wat UTC uniek maakt, is de combinatie 
van onderdelen uit verschillende werel-
den – obstacle runs, crossfit en militaire 
training. Dit zorgt voor afwisseling en 
uitdaging”. Voor dit jaar zijn beide klas-
sen al uitverkocht en worden maar liefst 
700 sporters verwacht. De mannen hou-
den het laagdrempelig voor bezoekers. 
“We maken er een geweldige dag van, 
waar voor iedereen iets te beleven valt. 
Publiek uit de buurt is welkom!” n

www.utc.events 

Op 22 juni 2019 wordt de 

tweede editie van de Ultima-

te Team Challenge gehouden 

op het Almeer derstrand. Dit 

sportevenement daagt alle 

deelnemers uit om extreme 

obstakels en een pittig terrein 

te overwinnen.
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       andre Hazes, guus meeuwis, 
ronnie Flex en Kris Kross amsterdam 
op vernieuwd strandfestival ZanD

Op zaterdag 24 augustus 2019 is het alweer tijd voor de twaalfde editie van strandfestival ZAND 

op het Almeerderstrand! ZAND geldt al jaren als de leukste muzikale stranddag van de zomer 

en heeft ook dit jaar weer een top line-up met optredens van onder meer André Hazes, Guus 

Meeuwis, ronnie flex & Deuxperience, Kraantje Pappie, Maan, Tino Martin en Kris Kross 

Amsterdam. Ook is het festival vernieuwd en heeft het voor het eerst drie verschillende podia.

vernieuwde opzet
Naast het vertrouwde hoofdpodium na-
bij het water, zijn er dit jaar twee nieuwe 
podia met een eigen muzikaal thema: 
ZAND Danst, met de hele dag de beste 
DJ’s achter de draaitafels, en ZAND 
Feest, speciaal voor de partygangers. Zo 
wordt ZAND een dag lang heerlijk over 
het strand van Almere lopen en overal 
genieten van verrassende acts, feestjes en 
muziek.

Machiel Hofman van organisator Tribe 
Company over de uitbreiding van het 
festival: “ZAND is al elf jaar een gezellig 
strandfestival voor jong en oud. We mer-
ken echter dat mensen op zoek zijn naar 
meer beleving en verrassing op festivals. 
Daarom hopen we met de nieuwe podia 
en het bredere programma nog meer in te 
spelen op de wensen van onze bezoekers. 
Strandfestival ZAND blijft zon, water en 
strand maar vanaf deze editie krijgt het 
een stuk meer variatie”.

ZanD Hoofdpodium
Op het hoofdpodium staan ook dit jaar de 
beste artiesten van Nederlandse bodem. 
Extra leuk: er zijn enkele bijzondere de-
butanten. Zo staat André Hazes voor het 
eerst op ZAND en ook zangeres Maan en 
rapper Kraantje Pappie maken hun debuut. 
Ronnie Flex was al eerder te gast, maar 
treedt dit jaar voor het eerst op met zijn 
swingende band Deuxperience. Tussen 
al deze nieuwkomers mag uiteraard de 
‘koning van ZAND’ niet ontbreken: pu-
blieksfavoriet Guus Meeuwis staat voor 
de tiende (!) keer op het hoofdpodium. 

ZanD Danst
Speciaal voor de dance liefhebbers is er 
ZAND Danst: een area met de hele dag 
bekende DJ’s en dancemuziek. ZAND 
Danst is met je blote voeten in het zand 
en een cocktail in je hand dansen op pla-
ten van onder meer Charly Lownoise & 
Mental Theo, Lucas & Steve, Tony Junior 
en Kris Kross Amsterdam. Dé ideale plek 

om het ultieme zomergevoel nog één 
keer te beleven!

ZanD Feest
ZAND Feest is dé plek om lekker los te 
gaan. Meezingers, -springers, karaoke 
en vooral heel veel gezelligheid. Hier 
is het de hele dag party. De line-up be-
looft veel goeds: onder andere Tino 
Martin, Jeroen van de Boom, The Dirty 
Daddies en Snollebollekes (‘Van links… 
naar rechts…’) komen de boel eens flink 
opschudden. Een dagje Strandfestival 
ZAND is niet compleet zonder een be-
zoek aan deze knotsgekke area!

Over strandfestival ZanD
Strandfestival ZAND wordt sinds 2008 
georganiseerd op het strand van Almere 
en trekt jaarlijks zo’n 25.000 bezoe-
kers. De ‘Vroege Vogel’ kaarten waren 
dit jaar in een recordtempo uitverkocht. 
Reguliere kaarten zijn nu verkrijgbaar via 
de website: www.strandfestivalzand.nl. n

22 I POORTNIEUWS



POORTNIEUWS I 23 

o n D E R W I j S

leerlingen meer betrekken 

bij hun eigen ontwikkeling

Poort, school voor havo en mavo, gooit met ingang van het 

nieuwe schooljaar het roer om en geeft leerlingen meer invloed 

op het verloop van hun schoolgang. Ze kunnen zelf mee bepalen 

hoe hun lesweek er uitziet en kunnen kiezen welke vakken zij 

extra willen volgen of waar zij meer uitdaging willen.

Dat maakt Poort dé school bij uitstek 
voor leerlingen die zelf verantwoorde-
lijkheid willen pakken, keuzes willen 
leren maken en een actieve leerhouding 
laten zien, om hiermee het maximale uit 
hun opleiding en toekomst te halen. 

Een nieuwe, beproefde manier
Iedere dag begint met een Mentorles en 
eindigt met een Ondersteuningsles. Op 
vrijdag bepaalt de leerling samen met 
de mentor hoe zijn volgende lesweek 
er uit ziet. Vakdocenten bepalen of een 

leerling naar een ondersteuningsles toe 
moet. Dit zijn lessen in kleine groepjes 
voor leerlingen die voor een vak meer 
uitleg nodig hebben. Daarnaast zijn er 
Persoonlijke lessen, die een leerling zelf 
in zijn rooster kan kiezen.  

Leerlingen die op niveau presteren, 
hoeven alleen op maandag en vrijdag 
naar de mentorles en hebben geen onder-
steuningslessen. Voor hen zijn de meeste 
lesdagen dus van 9.30 uur tot 14.45 uur. 
Leerlingen die meer nodig hebben, heb-
ben les van 9 uur tot 15.30 uur.

Bioritme
Deze manier van roosteren is al dage-
lijkse praktijk in een aantal scholen in 
Nederland. Het motiveert leerlingen 
doordat hun lesdagen korter zijn als ze 
goed presteren. Jongeren van deze leef-
tijd hebben een ander bioritme dan kin-
deren of volwassenen. Ze komen later op 
gang en willen ook later gaan slapen. Dit 
rooster maakt daar gebruik van.

Goed presterende leerlingen kunnen de 
persoonlijke lessen gebruiken om sneller 
door de stof heen te gaan, eerder examen 
te doen voor een vak en zich vervolgens 
voor te bereiden op het examen op een 
hoger niveau (havo of vwo). Ze kunnen 
in plaats van persoonlijke lessen ook 
kiezen voor het extra aanbod dat Poort 
aanbiedt, zogenaamde Talent-lessen.

Dit programma heeft zich bewezen en 
is succesvol. Leerlingen, ouders en leer-
krachten die er ervaring mee hebben zijn 
er enthousiast over. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 
in augustus zal de school dit programma 
invoeren.

Poort, school voor havo en mavo n

TICKET 
TOT TALENT

Wat vind jij leuk?

Wat vind jij lastig?

Jij bepaalt

Wat vind jij belangrijk?

Informatie en aanmelden: www.bakenpoort.nl

Sail-Today kampweken

5 watersporten
In 1 weeK

kinderzeilen • catamaranzeilen • windsurfen 
suppen • kitesurfen • ...en de zeephelling

zomervakantie maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Catamaranstrand Almere Duin • IJmeerdijk 20
036 - 536 96 27

 info@sail-today.nl • www.sail-today.nl



24 I POORTNIEUWS

o n D E R W I j S

Als de kippen uitgegroeid zijn, worden ze 
klaar gemaakt voor consumptie. Studen-
ten begeleiden de cyclus ‘van ei tot kipfi-
let’ en leren daarin wat er bij de produc-
tie van voedsel komt kijken en hoe je dit 
zo verantwoord mogelijk kunt doen. Dit 

unieke project werd genomineerd voor de 
Impactprijs Groen Onderwijs 2018. 

Het project begint bij het inkopen van 
de eieren, die na aankoop door studenten 
worden gekeurd op geschiktheid voor het 
uitbroeden. Na selectie worden de eieren 

aeres mBO almere genomineerd voor 
impactprijs groen Onderwijs 2018

sinds 2012 draait de opleiding Dierverzorging van Aeres MBO 

Almere jaarlijks een broedproject. in dit project worden kippen-

eieren in een broedmachine ingelegd en uitgebroed. De kippen 

mogen op een diervriendelijke manier opgroeien. 

door de studenten gemerkt met een code: 
de afkorting van het ras en de verwachte 
uitkomstdatum. Vervolgens leggen de 
studenten de eieren in de broedmachi-
ne en kan het lange wachten beginnen. 
Na 21 dagen is het dan zover: de eieren 
komen uit! Dit alles gebeurt in de klas, 
tijdens de lessenserie Hoenders en water-
vogels. De studenten maken van dichtbij 
mee hoeveel moeite een kuiken eigenlijk 
moet doen om uit een ei te komen.

Na de eerste fase gaan de kippen naar 
een ruime schuur met uitloop in een wei, 
om rustig te groeien. Als de kippen zijn 
uitgegroeid en op gewicht zijn, gaan ze 
naar een officiële, kleinschalige slagerij. 
De studenten weten dit al bij aanvang 
van het project. Sommigen hebben het er 
moeilijk mee: dieren worden gedood en 
geslacht om als voedsel voor de mens te 
dienen. Dat geeft interessante discussies 
in de klas, want dit is tot op heden wel 
de realiteit in onze maatschappij.

Projecten en initiatieven die op één of 
andere manier impact hebben op voed-
sel, klimaat en/of leefbaarheid kregen 
een podium tijdens de uitreiking van de 
Impactprijs Groen Onderwijs 2018 op de 
GroenPact Manifestatie op 16 januari 
door minister Carola Schouten.

Aeres MBO Almere  n  

Lorenzo Sandvliet & Kelvyn Frisch
Internationaal Ondernemen (Team) 

BronsGoud

Mark Assenberg
Juridisch Dienstverlener

TROTS OP ONZE TALENTEN
Wij feliciteren onze
studenten met het winnen 
van Skills Heroes 2019, de 
landelijke mbo-vakwedstrijd.
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Tandarts Jorieke Grooten werkt sinds een jaar met veel plezier 

bij tandartspraktijk Tandzorg op Maat in Almere Poort. “Met 

veel jonge gezinnen in de wijk is kindertandheelkunde bij ons 

in de praktijk een belangrijk speerpunt. vaak krijg ik van ouders 

vragen over de mondgezondheid van hun kinderen”.  

Kindergebit gezond houden

poetsen
“Waarom poetsen we eigenlijk? Poetsen 
is om tandplaque te verwijderen. Tand-
plaque is een wit laagje op de tanden 
dat bestaat uit voedselresten, bacteriën 
en bestanddelen uit speeksel. Als tand-
plaque te lang blijft zitten, krijgen slech-
te bacteriën de overhand. Telkens als je 
kind iets eet of drinkt, zetten die slechte 
bacteriën in zijn mond suikers en het 
zetmeel om in zuur. Zo’n ‘zuuraanval’ 
kan het glazuur van tanden en kiezen 
aantasten. Zo krijgt je kind gaatjes. Hier 
kunnen kinderen, ook in het melkgebit, 
veel last van hebben. Gaatjes moeten 
door de tandarts geboord en gevuld wor-
den en in ergste geval moet een tand of 
kies worden getrokken. 

Poetsen moet vanaf de eerste tandjes. 
Die komen gemiddeld als het kind zes 
maanden oud is. Begin met een kleine 
babytandenborstel of vingertandenbor-
stel. Gebruik hierbij een kindertandpasta 

die past bij de leeftijd. Hier zit minder 
fluoride in. Bouw het poetsen rustig op 
en laat je kind wennen aan de tanden-
borstel. Poets doorkomende nieuwe tan-
den ook mee. Zo werk je toe naar een 
vast poetsritme van twee keer per dag – 
’s ochtends en ’s avonds – twee minuten 
poetsen. Op YouTube staan veel vrolijke 
poetsliedjes, hiermee maak je het poet-
sen wat leuker.

Als het kind wat ouder is, kan het zelf 
ook gaan poetsen. Echter, tot hun tiende 
adviseren wij om je kind twee keer per 
dag na te blijven poetsen. Vanaf een jaar 
of drie kan dit ook met een elektrische 
tandenborstel. Kinderen ouder dan tien 
kunnen meestal prima zelfstandig poet-
sen. Let als ouder wel op dat er echt twee 
keer per dag gepoetst wordt. Met één 
poetsbeurt blijft er te veel tandplaque zit-
ten en is het risico op gaatjes veel hoger. 

voeding
Naast poetsen heeft bij kinderen ook voe-
ding een groot aandeel in het ontstaan 
van gaatjes. Ons advies is om kinderen 
maximaal zes eetmomenten per dag te 
geven. Het is niet zo dat je kind hele-
maal geen snoep meer mag eten, maar 
probeer het te beperken. Bovendien is er 
tegenwoordig veel keus in suikervrije en 
gezonde snacks. Ook zien we soms dat 
kinderen ’s nachts een flesje met melk, 
pap of limonade mee naar bed krijgen. 
Hierdoor komen suikers de hele nacht in 
aanraking met de tanden en kunnen op 
zeer jonge leeftijd al gaatjes ontstaan, 
ook wel ‘zuigflescariës’ genoemd. Geef 
het kind na de poetsbeurt in de avond 
geen eten of drinken meer, behalve water. 

tandartsbezoek
Neem kinderen gerust van kleins af aan 
mee naar je eigen controle bij de tand-
arts. Hierdoor raken ze gewend aan de 
omgeving en kan de tandarts indien no-
dig even in de mond kijken en vragen be-
antwoorden. Vanaf een jaar of twee gaan 
kinderen regulier naar de tandarts. Maak 
hier als ouder niet een enorm ding van. 
Naar de tandarts gaan is niet ‘spannend’ 
of ‘eng’ maar heel normaal. Als je zelf 
angst hebt voor de tandarts, is het ver-
standig om je kind met je partner, opa, 
oma of iemand anders naar de controle te 
laten gaan. Kinderen zijn gevoelig voor 
spanning en nemen dit snel over van de 
ouders. Terwijl een controle ook een leu-
ke ervaring kan zijn voor kinderen!

meer tips? 
Kom gerust langs in onze praktijk. Hier 
staan de tandartsen, mondhygiënisten en 
preventieassistentes voor je klaar voor 
meer poetstips, voedingsadviezen en het 
beantwoorden van vragen. Zo werken we 
samen aan een gezond en gaaf kinder-
gebit”.

Tandzorg op Maat  n  

036-539 78 80 | tandzorgopmaat.nl 
Tandzorg Op Maat Almere Poort is te 
vinden in Gezondheidscentrum Vizier



my roots in de Balkan

Mijn vader is een ras-
echte Jordanees, mijn 
moeder is van Servi-
sche afkomst.  Vroeger 
gingen wij elk jaar in 
de zomervakantie naar 
mijn familie in Bosnië. 

Mijn oma woonde daar op een boerderij 
in het plaatsje Petrovac. Als kind had ik 
het daar altijd ontzettend naar mijn zin. 
Ik voelde me een soort Heidi… Mijn oma 
was een echte boerin, zij verbouwde haar 
eigen groente en had veel dieren, zoals 
kippen, schapen, koeien, poezen, een 
stier, een paard, een varken, een hond... 

Wij hielpen mijn oma met de dagelijkse 
dingen. Ik ging ’s ochtends vroeg wel eens 
met mijn oma mee om de koeien naar de 
wei, boven op een berg, te brengen en 
dan haalden wij ze later op de dag weer 
op. Ook de kippen moesten te eten krij-
gen, er moesten kleden gemaakt worden 
van wol en groenten geplukt om het eten 
te bereiden. Er was genoeg te doen. Ook 
ging er soms een kip of lammetje, nadat 
ik deze ’s ochtends nog had gezien, voor 
de bijl, wat ik vreselijk vond, daar ligt de 
basis voor mijn vegetarisme.  

Ik verveelde me daar nooit, het was al-
tijd prachtig weer en ik voelde me daar 
echt thuis. Voor mijn gevoel woonde ik 
iedere zomervakantie in Bosnië. Afscheid 
nemen van mijn oma was elk jaar moeilijk. 
Je had nog geen social media, dus je kon 
door het jaar heen niet even Facetimen. 
Met pijn in mijn hart vertrokken we dan 
ook altijd vanuit Bosnië en gingen we 
naar de kust in Kroatië en Montenegro 
om even te genieten van het strandleven. 

De Balkan leefstijl is mij altijd goed be-
vallen – de gezelligheid, gastvrijheid, veel 
en lekker vers eten, de mooie natuur, zon 
en lieve mensen om je heen.

Hierdoor ontstond mijn idee om een 
yogaretreat in Montenegro te organise-
ren. Veel retreats brengen je naar Spanje, 
Frankrijk en Indonesië, maar niet naar 
de Balkan, terwijl het daar prachtig is! 
Om iedereen kennis te laten maken met 
mijn roots en het geweldige leven aan de 
Adria tische Zee, gaan wij van 10 tot en 
met 15 september 2019 naar Montenegro. 
Op het moment van schrijven zijn er nog 
vier plaatsen beschikbaar.

Amanda de Bruin, Zen Company n

www.zencompany.nl
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Bij the Washlounge aan de 

Europalaan koop je vrije tijd

Geen tijd om te wachten op 

de was? Teveel wasgoed? Ka-

potte of geen wasmachine? 

Goed nieuws! in Almere Poort 

kun je terecht bij The Wash-

lounge, de hippe wasserette 

aan de europalaan. 

Yoga retreat in Montenegro
Exclusive & high quality me~time

Wil je een week yoga en meditatie beoefenen, naar de zon en het strand op een exclusieve bestemming? 

Dan is deze yogavakantie echt iets voor jou! De zusjes van Zen Company nodigen je uit om het 

mooie Montenegro te ontdekken, waarbij de liefde voor yoga en meditatie voor verbinding zorgt. 

Tijdens deze unieke zesdaagse yogaretreat staan jouw gezondheid en geluk centraal. 

Siomara Slager startte vorig jaar met de 
wasserette, omdat ze van iets dat vaak als 
vervelend wordt ervaren, iets leuks wide 
maken. Het resultaat is een klantvriende-
lijke en vooral ook léuke en relaxte was-
serette opgezet. “Door gebruik te maken 
van The Washlounge koop je vrije tijd. 
Wij doen je was, terwijl jij van je week-
end geniet”.

The Washlounge biedt inderdaad vol-
ledige service. Als je dat wilt, kun je al je 
was laten ophalen en krijg je deze keurig 
gewassen en gevouwen weer terug.  Maar 
je kunt ook zelf gebruikmaken van de 
wasserette. Terwijl je relaxt op de lounge-
bank met een lekker kopje barista koffie, 
draaien de machines. Daar naast kun je 
bij The Washlounge terecht voor stome-
rij, kledingreiniging en wassen en strij-
ken van overhemden. Je kunt er je dekbed 

(laten) wassen en zelfs reparatie van kle-
ding behoort tot de mogelijkheden. 

Een nieuwe service die The Wash-
lounge biedt, is ‘homecare’, waarbij de 
kledingkast van de klant wordt herin-
gericht. Siomara: “Dan kom ik met mijn 
mobiele strijk- en stoommachine en 
vouw en strijk ik alles netjes. Ik sorteer 
ook op kleur en seizoen. Desgewenst 
doen we de lente-schoonmaak erbij!”

redactie n
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christel Jessurun runt de Before & After Beauty Bar in haar 

achtertuin in het Homeruskwartier. Je treft daar een waarlijk 

paradijsje aan. “ik werk alleen op afspraak. Zo kan ik rustig 

werken en mijn klanten hebben een moment voor zichzelf, en 

gaan met mooie en goed verzorgde nagels de deur uit”.

Christel jessurun brengt poort positieve 
vibes met Before & after Beauty Bar

Ons paleisje
“Ik kom uit Suriname en ik ben voor de 
liefde naar Nederland gekomen. Via de 
Venserpolder en Almere Haven zijn we 
naar deze mooie nieuwbouw eengezins-
woning met tuin in Almere Poort ver-
huisd – dit is ons paleisje. Ik ben heel 
gelukkig hier, ik houd zelfs van de kou! 
Ons zoontje Liam is nu vijf en als ik hem 
van de naschoolse opvang haal, ben ik 
er voor hem en ga pas ‘s avonds weer 
aan het werk. Zo jong als hij is, leeft hij 
al helemaal mee: ‘Hoeveel nagels moet 
je nog doen mam?’ We hebben fijne bu-
ren, ze komen bij ons over de vloer en de 
dames laten hun nagels bij mij doen. De 
kinderen spelen samen in de speeltuin 
achter ons huis.

Knus gevoel
Mijn partner is tevens mijn coach, hij 
helpt met de bedrijfsvoering en admini-
stratie en blijft mij stimuleren. We heb-
ben van de fietsenschuur een prachtige 
studio gemaakt. Twee jaar terug lieten 
we het huis uitbouwen en de raampartij 
en achterdeur van ons huis vervangen 
voor een harmonicadeur. De bestaande 
ramen en deur konden we goed gebrui-
ken voor de studio. Verder is er een toilet 
ingebouwd en kon ik mijn creativiteit 
kwijt met het interieur van mijn salon. Ik 
koos bewust voor de benaming ‘beauty 
bar’ omdat ik dit beter vind passen bij 
het formaat dan ‘salon’, het klinkt knus. 
Mijn klanten komen uit de wijde regio en 
blijven terugkomen. 

alles is mogelijk
Ik doe acrylnagels en gellak. Ik kan alle 
designs maken, niets is te moeilijk. Het is 
leuk als klanten zelf met ideeën komen. 
Soms vragen ze mij van te voren of ik 
een bepaalde kleur heb. Daarnaast ben 
ik ook een ‘nail doctor’ en geef adviezen 
voor sterke en gezonde nagels. Een paar 
keer stond ik bij een event van Hudsons 
Bay in Almere centrum, dat was een 
mooie gelegenheid om mezelf te kunnen 
presenteren. In Amsterdam West heb ik 
een presentatie gehouden voor Stichting 
Dok, om mensen te inspireren, te laten 
zien dat je met ‘niets’ je eigen bedrijf 
kunt beginnen – begin in de schuur!

positieve vibe
Al dertien jaar doe ik nagels en ik blijf 
oefenen en nieuwe workshops en cur-
sussen volgen. Ik werk heel hygiënisch 
– voor elke klant heb ik een bakje met 
eigen vijl, borstel en buffer. In reviews 
is te lezen: ‘Christel denkt echt met je 
mee’. Of zoals een klant roept: ‘Ik voel 
een positieve vibe hier!’ Nagels zijn be-
langrijker dan je denkt, je ziet iemands 
nagels nog voordat je oogcontact maakt. 
Laat ze maar lekker opvallen!  Mijn werk 
is mijn passie, ik wil oneindig klanten 
kunnen helpen en anderen inspireren. 
Geloof altijd in jezelf!”

redactie n

alleen op afspraak

Achillesstraat 40

1363 VM Almere Poort

06-434 317 46

www.before-after.nl

info@before-after.nl 
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Familiebedrijf schouten makelaars met 
vierde generatie aan de slag op de Europalaan

een kantoor met jarenlange ervaring en een enthousiaste, jonge 

bezetting. Hoe doe je dat? Marcel schouten vertelt: “Mijn opa 

startte in 1927 het kantoor in Bussum, later nam mijn vader het 

over en zelf ben ik de derde generatie. Mijn dochters lilian en 

frances zijn de vierde generatie. Dit is vrij uniek in Nederland”.

Dynamisch
Marcel is al 25 jaar beëdigd makelaar en 
mocht onlangs het ‘makelaarsstafje’ in 
ontvangst nemen. Sinds twintig jaar is 
Marcel actief in Almere en houdt sinds 
januari 2018 kantoor aan de Europalaan 
in Almere Poort. “Almere biedt kansen, 
heeft een dynamische woningmarkt. 
Poort is jong en wordt almaar leuker, 
krijgt steeds meer voorzieningen. Wij 
werken het liefst met bestaande bouw, 
dan zie je wat je hebt”.

Familietraditie
Lilian wist altijd al dat ze makelaar wil-
de worden. Lilian heeft de Management 
Economie en Recht opleiding afgerond en 

daarna de NVM-opleiding tot makelaar. 
“In de makelaardij komt recht zeker van 
pas. We hebben het makelaarsvak van 
jongs af aan meegekregen”. Haar jongere 
zus Frances volgde een sportopleiding en 
koos vervolgens alsnog voor de make-
laardij en is hier ook al een aantal jaar in 
werkzaam. Marcel is apetrots dat hiermee 
de familietraditie wordt voortgezet. “Mijn 
dochters zijn enthousiast en hebben ken-
nis van social media en zijn daarmee 
klaar voor de toekomst”.

Directe lijnen
Marcel: “Het contact op kantoor is goed. 
We doen op een leuke manier zaken. We 
zijn een klein kantoor met directe lijnen. 
Persoonlijk contact met de klant vinden 
we erg belangrijk. Ieder van ons is op de 
hoogte van en betrokken bij de klant”. 
Klanten kunnen bij Schouten Makelaars 
terecht voor verkoop, aankoop en taxa ties 

van woningen. “Omdat we van oor sprong 
uit het Gooi en Amsterdam komen, be-
schikken we over een groot netwerk. We 
hebben een passie voor ons werk en leve-
ren kwaliteit. We streven na dat de klant 
supertevreden is!”

Woonwensen
De gemiddelde verkooptijd voor een 
woning ligt bij Schouten Makelaars op 
een maand. Het kan dus heel rap gaan. 
Marcel: “Een trend die ons opvalt, is 
dat mensen bereid zijn een hogere prijs 
te betalen voor een woning waar niet 
aan geklust hoeft te worden. Verder zijn 
bepaalde wensen cultuurafhankelijk – 
dingen als grote ramen, veel lichtinval, 
zichtlijnen en buitenruimte zijn allemaal 
een kwestie van levensstijl. Daarom is 
het belangrijk om goed naar de klant te 
luisteren”.

redactie n
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Frances, Lilian en Marcel Schouten

openingstijden: 
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 14:00-21:00
zondag 14:00-20:30

vanaf nu bezorgt Hikari ook 
in Almere!

Slowakijeplaats 2 · 1363 BC Almere Poort · 036 - 841 31 83 · www.sushi-hikari.nl · FB: Hikari Almere Poort

Om de sushi bij je thuis te 
brengen, zijn we op zoek 
naar enthousiaste bezorgers. 
Ben je geïnteresseerd, neem 
dan contact met ons op!
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ahmadiyya-moskee in poort
in gebruik genomen

in februari 2013 kon je in PoortNieuws5 lezen over de plannen 

voor de bouw van de Ahmadiyya-moskee in Almere Poort. en 

nu is het zover: de bouw van de moskee is gerealiseerd en deze 

staat trots te pronken tussen de international school en Aeres: 

Baitul Afiyat, oftewel het huis van bescherming en vrede.

Safeer Siddiqui is de imam van 
de moskee en woont met zijn 
gezin in het gebouw. Op zijn 

eerste werkdag in Almere Poort, 
kom ik nieuwsgierig een kijkje ne-

men. Verwacht je bij een imam iemand 
met een lange baard, gekleed in een 
gewaad, die in een onverstaanbare taal 
prevelt? Drie keer mis! Safeer Siddiqui 
spreekt accentloos Nederlands, draagt 
een colbert en heeft een korte baard. 
“Iedereen is welkom een kijkje te komen 
nemen, we zijn een heel open gemeen-
schap en je kunt mij alle vragen stellen 
die je altijd al had willen stellen over de 
islam. We werken ook graag samen met 
de buurt, doen bijvoorbeeld een jaarlijk-
se opruim-actie van vuurwerk op straat, 
om een steentje bij te dragen.

Openingshandeling
Belangrijk om te noemen, is dat de bouw 
van de moskee volledig is bekostigd door 

leden van de Ahmadiyya-gemeenschap. 
Er is dus geen ‘grote geldverstrekker’ die 
alles bepaalt en betaalt. De gemeente zijn 
we dankbaar dat we de mogelijkheid heb-
ben gekregen hier te bouwen”. In januari 
was er al een kleine receptie, de officiële 
openingshandeling wordt in september 
verwacht. Ondertussen is de moskee al 
in bedrijf. Beneden is een ruimte waar 
ontmoetingen, besprekingen, lessen, vie-
ringen of presentaties plaatsvinden, en 
boven is de gebedsruimte. 

met de tijd mee
Je hoeft alleen je schoenen uit te trek-
ken en de trap op te lopen. Het is een 
mooie, open ruimte, met veel lichtinval 
door de ramen, en prachtig versierd met 
kalligrafie. Op de vloer ligt tapijt, en er is 
een uitsparing waar de imam staat wan-
neer hij het gebed leidt. “Iedereen mag 
hier komen kijken, of bidden. Het is niet 
nodig om te wachten tot er een dienst is. 

Wanneer we diensten houden, roepen we 
op tot gebed, maar we gebruiken hier-
voor geen luidsprekers. Met de moderne 
technieken weet iedereen de tijd”.

vredelievend
In 1955 bouwde de Ahmadiyya-gemeen-
schap de eerste moskee van Nederland, 
de Mobarak Moskee in Den Haag. In 
Nunspeet bevindt zich hun landelijke ge-
loofscentrum. Het is een kleine gemeen-
schap, maar wel wereldwijd vertegen-
woordigd. De gemeenschap werd gesticht 
in India in 1889 door Mirza Ghulam 
Ahmad, hij maakte aanspraak om de 
Beloofde Messias en Mahdi te zijn. Een 
belangrijk onderdeel van zijn leer is dat 
het geloof vredig moet worden beleden en 
verspreid. Hij beredeneerde dat de jihad, 
de heilige oorlog, zoals deze in militaire 
vorm wordt gestreden, onnodig en on-
gegrond is. Hoewel de Ahmadiyya’s dus 
een vredelievende groepering zijn, wor-
den zij in islamitische landen niet vre-
dig bejegend. In deze landen is het voor 
hen verboden om openlijk hun geloof te 
belijden en zichzelf moslims te noemen. 
Nochtans is de leus van de gemeenschap: 
Liefde voor iedereen, haat voor niemand.

Wij wensen imam Safeer Siddiqui en 
zijn gemeenschap vrede en inspiratie in 
hun Baitul Afiyat in Almere Poort!

redactie n
@AlmereMoskee

almeremoskee@islamnu.nl 
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aan de Poseidonsingel in het Homerus-
kwartier. In Almere Poort is het mooi 
wonen – als je de zandhopen een beetje 
wegdenkt. Alles is nieuw, overal is water, 
en de ligging vlakbij de Hollandse Brug 
is ideaal. Ons project heeft ook nog eens 
een gigantische gezamenlijke binnentuin 
met zwemvijver en grasveld. Regelmatig 
loop ik hard in de Pampushout.

Ervaring
Mijn bedrijf ‘Varenhout Totaalonder-
houd’ bestond dit jaar februari precies 
vijf jaar. Na school was ik drieënhalf 
jaar in militaire dienst, bij de luchtmo-
biele brigade. Vervolgens werkte ik bij 
een bedrijf waar ik veel verschillende 
werkzaamheden uitvoerde. In korte tijd 
deed ik zoveel ervaring op dat ik de stap 
durfde te zetten naar een eigen bedrijf. 
Van het begin af aan had ik opdrachten 
en het enige dat ik heb veranderd, is de 
naam. Na vijf jaar vond ik dat ik genoeg 
werkervaring had opgedaan om het van 
‘Varenhout Klussen’ naar ‘Varenhout 
Totaalonderhoud’ te wijzigen.

Ik werk veel in de directe omgeving, 
heb allerlei soorten huizen van binnen 
gezien en bewoners leren kennen. Het 
overgrote deel van de klanten komt via 
mond-tot-mondreclame bij mij terecht. 
Naast Almere ben ik ook vaak in Am-
sterdam aan het werk, waar ik onder 
meer bij vier vestigingen van een kin-
derdagverblijf onderhoudswerkzaamhe-
den uitvoer.

vrijheid
De vrijheid die je hebt als eigen baas, is 
voor mij belangrijk. Het is keihard wer-
ken, maar het is het dubbel en dwars 
waard. Voldoening haal ik uit het beden-

ken en maken van mooie dingen voor 
mensen. Ik kan het ondernemerschap 
zeker aanraden. Zolang je goed werk le-
vert, wordt dit doorverteld, en zit je niet 
verlegen om opdrachten.

Voor grote klussen, zoals verbouwin-
gen, werk ik regelmatig samen met an-
dere zzp’ers. Dat is meestal supergezellig, 
maar ik vind het ook heerlijk om alleen 
te werken. 

Creativiteit
Ik denk graag mee met de klant en geef 
advies bij het maken van een plan. Soms 
wordt creativiteit gevraagd, bijvoorbeeld 
voor het bedenken van een kast of een 
ombouw van een radiator. Dan maak ik 
eerst een schets en na overleg met de 
klant lever ik vervolgens maatwerk.

Ook voor mijn eigen appartement 
maak ik tijd vrij, twee jaar geleden ver-
bouwde ik mijn eigen badkamer. Al moet 
ik zeggen dat de muren wel weer even 
een beurt mogen krijgen. Dit voorjaar ga 
ik op vakantie naar Egypte om te dui-
ken, ik heb hiervoor mijn brevet al en 
wil mij specialiseren in diep- en wrak-
duiken. Ook bezoek ik regelmatig sport-
evenementen, zoals alle Glory Kickboks 
gala’s in Nederland, soms schaatsen in 
Thialf of een voetbalwedstrijd in de Jo-
han Cruijff Arena.

Ik ben vader van twee prachtige kin-
deren. Ik ben uit elkaar met hun moeder, 
wij hebben co-ouderschap, dus ik heb 
twee weken per maand mijn dochter en 
zoon bij me. Ik doe allemaal leuke dingen 
met ze, ik vind het heerlijk om ze te zien 
genieten bij K3 shows of in Plopsaland”.

redactie n

www.varenhouttotaal.nl

“ik vind het heerlijk om alleen te werken. Buitenschilderwerk 

in de zomer, met 25 graden op de steiger, half in het zonnetje, 

super! Mooi werk vind ik ook het verbouwen van een badka-

mer, en wanneer je iets al gaandeweg enorm ziet opknappen. 

Bijvoorbeeld het sauzen van een heel vies plafond, dat je het 

bij elke baan witter ziet worden. een ware metamorfose!”

stofzuiger
Jelle Varenhout is een echte Almeerder, 
hij groeide op in Almere Haven met zijn 
moeder en oudere broer. Hij was al vroeg 
geïnteresseerd in techniek. “Ik wilde al-
tijd eerst proberen of een apparaat nog 
te repareren was, voordat het wegge-
gooid werd. Zo kreeg ik bijvoorbeeld de 
stofzuiger van mijn moeder weer aan de 
praat. Op het Oostvaarders College koos 
ik dan ook voor de technische richting.

In 2011 werd ik op mijn tweeëntwin-
tigste de eerste bewoner van een nieuw-
bouw-appartement in het project Ithaka 

jelle blikt terug op vijf jaar 
varenhout totaalonderhoud

fo
to

g
ra

fi
e:

 M
ee

r 
d

an
 M

ar
ke

ti
n

g



POORTNIEUWS I 31 

W o n E n  I n  P o o R T

vrije sector woning huren in 
poort? Dat kan bij de alliantie! 

Onderstaand overzicht is een greep uit 
ons aanbod. Deze woningen staan nu 
niet te  huur, maar komen met enige re-
gelmaat wel beschikbaar.

Zonder wachttijd
Wil je een betaalbaar huis huren op een 
leuke locatie zonder wachttijd? Op de site 
benopzoek.nl vind je huurhuizen van de 
Alliantie die direct beschikbaar zijn. Je 

kunt je ook aanmelden voor de nieuws-
brief, dan ben je altijd als eerste op de 
hoogte van het nieuwste aanbod.  Als er 
een woning beschikbaar komt, houden 
we altijd een open huis. De datum en het 
tijdstip staan vermeld in de advertentie.

toewijzing
Toewijzing bij meerdere kandidaten: Als 
er meerdere mensen zijn die hetzelfde 

in Almere Poort heeft de Alliantie, naast sociale huurwoningen 

ook vrije sector woningen beschikbaar. voordeel van een 

vrije sector woning is dat er geen wachttijden zijn en geen 

inschrijving bij Woningnet nodig is. We hebben regelmatig 

woningen beschikbaar met huren tussen de 0 800 en 0 1000. 

Op onze site www.benopzoek.nl staat ons actuele aanbod. 

huis willen huren, wijst de Alliantie de 
woning toe aan de meest geschikte kan-
didaat. Wij geven daar waar mogelijk de 
voorkeur aan huurders van de Alliantie 
die een sociale huurwoning achterlaten. 
Uiteraard zijn alle vormen van onder-
huur of in gebruik geven aan derden uit-
gesloten.

 
Kosten
De Alliantie rekent bij aanvang van de 
huurovereenkomst administratiekosten 
van 75 euro. Om voor een vrije sector 
huurwoning in aanmerking te komen, 
dien je aan de inkomenseis te voldoen. 
Het minimale jaarinkomen is 45 keer de 
huur. De inkomenseis en voorwaarden 
staan vermeld bij het aangeboden adres. 
Meer informatie vind je op de website. 
Graag tot ziens bij de Alliantie! n

Beneluxlaan

Merlijnplantsoen

Balderstraat

Danastraat

luxemburgstraat

lancelotstraat
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stand ontwikkeling nieuwe wijken 
en afronding bestaande wijken poort

Op 15 april 2019 organiseert de gemeente weer de halfjaarlijkse 

informatieavond voor bewoners van Poort. De gemeente presen-

teert dan de laatste stand van zaken van allerlei ontwikkelingen 

rondom gebiedsontwikkeling en gebiedsbeheer. Op verschillende 

locaties in Poort wordt druk gebouwd. Dit gebeurt in nieuwe 

delen zoals Duin en stadstuinen, maar ook in andere wijken 

wordt nog hard gewerkt aan de laatste kavels en velden.

Klein maar fijn
Steeds meer mensen wonen alleen of met 
z’n tweeën. Behalve appartementen zijn 
er echter niet veel betaalbare, kleine wo-
ningen in de stad te vinden. In Almere 
kunnen starters, alleenstaanden en jon-
ge stellen nu ook kiezen voor een ‘Tiny 
House’: een vrijstaande woning van 6 bij 
6 meter op een eigen kavel.

In het Cascadepark wordt door bouw-
bedrijf Olde Rikkert een complete buurt 
gebouwd met 24 van deze kleine huizen. 
Wethouder Maaike Veeningen verricht 
op woensdag 10 april 2019 een handeling 
voor ‘Tiny Housing XXL’, als onderdeel 
van het levendige Cascadepark. Een park 
waar straks gewoond, gesport, gespeeld 
en gerecreëerd kan worden. Wim Tieller 
bedacht het concept van deze 'Tiny Vil-
lage' met 24 kleine woningen, met twee, 
tweeënhalf of drie verdiepingen. Deze 
ontwikkelde hij samen met architecten-
bureau Hund Falk. 

De toekomstige bewoners zijn jong, 
midden- en hoogopgeleid en hebben een 
culturele achtergrond die divers is. De 
bouw gaat snel omdat de meeste onder-
delen kant-en-klaar worden aangeleverd 

vanuit de fabriek. De bewoners richten 
de openbare ruimte zelf in en onder-
houden die ook, in samenspraak met de 
gemeente. Om het ‘buurtgevoel’ te be-
houden komen er geen schuttingen en 
schuurtjes.

afbouwen centrumrand 
Homeruskwartier
Gemeente Almere wil op korte termijn 
van start met de ontwikkeling van woon-
gebouwen op twee locaties in de cen-
trumrand van het Homeruskwartier. Het 
gaat om de Odysseestraat/Nestorstraat 
en de locatie aan de Homeruslaan. Direct 
omwonenden waren van harte uitgeno-
digd voor een informatiebijeenkomst in 
maart, waar de plannen zijn toegelicht. 
Meer informatie staat op de webpagina 
van Homeruskwartier. Direct omwonen-
den is ook gevraagd om mee te denken 
over de uitstraling en architectuur van de 
woongebouwen. Onze stedenbouwkundi-
gen gaan hiermee aan de slag.

De voortuin
Voor ‘De Voortuin’ zijn we een visie aan 
het ontwikkelen middels participatie 
met bewoners en ondernemers. Tijdens 
de participatieavonden is aangegeven 
dat het een sportief parklandschap moet 
gaan worden. Dat dient als groene etala-
ge langs de A6. Een duurzaam landschap 
met bijzondere gebouwen en landschap-
selementen, waar mensen kunnen spor-
ten en recreëren. Auto’s blijven zoveel 
mogelijk buiten beeld.  

noordelijk deel Cascadepark
Voor de woningbouwplannen in het 
noordelijke deel van Cascadepark zijn 

we een participatietraject aan het op-
starten. Op dinsdag 7 mei 2019 wordt in 
de Sterrenschool de eerste participatie-
avond gehouden over de woningbouw 
in dit noordelijke deel van het Cascade-
park. Het nieuwe bestemmingsplan, dat 
nu van kracht is, is vrijwel hetzelfde als 
het bestemmingsplan van 2007. Daarbij 
gaat het om 275 woningen, de inrich-
ting van het park, de infrastructuur en 
parkeervoorzieningen. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden bij: 
yelouardani@almere.nl

Waterwoningen Frankrijkkade
Voor de dertien waterwoningen aan de 
Frankrijkkade kunnen direct omwonen-
den binnenkort deelnemen aan de eerste 
participatie bijeenkomst. Het gaat onder 
meer om een compact appartementenge-
bouw van vijf bouwlagen met circa 25 
appartementen met een vorm van zorg 
in het verlengde van de Frankrijkkade en 
de Hongarijeplaats, tegen het spoor aan.

‘in between places’
Voor Dudok ‘In between places’, tussen 
de Zwitserlandstraat en de Europalaan, 
wordt binnenkort een tweede informa-
tieavond gepland. Dit gebouw heeft 46 
wooneenheden speciaal voor mensen die 
met spoed een woning zoeken en geen 
bijzondere (zorg)urgentie hebben. Dit 
omdat zij buiten veel woonregelingen 
vallen, zoals mensen die net gescheiden 
zijn. Hier kunnen ze maximaal twee jaar 
wonen, terwijl ze zoeken naar een vol-
gende woonruimte. Sinds de informa-
tieavond medio 2018 is het ontwerp qua 
indeling gewijzigd.

Wall of Fame topsportcentrum
De Wall of Fame bij het Topsportcentrum 
aan het Pierre de Coubertinplein is een 
feit! Op dinsdag 9 april wordt deze offi-
cieel onthuld door wethouder Sport Jaap 
Lodders. Almeerse Europese-, Wereld- of 
Olympisch kampioenen en andere spor-
ters die topprestaties hebben geleverd 
worden met deze fotomuur geëerd. Neem 
eens een kijkje bij de muur en ont-
dek Almeerse topsporters, zoals Denise 
de Haan (wakeboarden), Gregor Stam ‘Tiny Housing XXL’ in aanbouw
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(triat lon), Monique Kalkman (tennis) en 
Hedwiges Maduro (voetbal). De Wall of 
Fame zal natuurlijk nooit af zijn, er ko-
men altijd namen van topsporters en hun 
prestaties bij. Het overzicht van de spor-
ters die op de Wall of Fame zijn geplaatst 
vind je op: sportbedrijf.almere.nl

nieuwbouw Baken poort
De nieuwbouw van SG Het Baken is vo-
rig jaar gestart en het gebouw begint nu 
echt vorm te krijgen. De oplevering en 
ingebruikname zijn gepland voor het 
nieuwe schooljaar in augustus 2019 en 
zoals het er nu uit ziet gaat dat lukken. 
Het nieuwe schoolgebouw heeft een ca-

paciteit van 800 leerlingen. Het ontwerp 
is van Janssen de Jong Projectontwikke-
ling uit Son en Breugel. De driehoeks-
vorm van het gebouw staat symbool 
voor de relatie ouder, leerling en school. 
De feestelijke eerste paal werd in juni 
vorig jaar dan ook geslagen door leer-
lingen, ouders en medewerkers van de 
school. Ook de terreininrichting van het 
gebied tussen de school en het Topsport-
centrum gaat aangepakt worden. Nu is 
het nog een tijdelijk parkeerterrein op 
puinverharding. Straks behoort dit toe 
aan het zogenaamde sportplein waaraan 
naast de school en het Topsportcentrum 
ook het zwembad ligt.

Drie nieuwe bestemmings-
plannen voor Almere Poort

Het huidige bestemmingsplan Almere 
Poort uit 2007 wordt geactualiseerd 
in drie nieuwe bestemmingsplannen: 
Poort West & Pampushout, Poort Oost 
& Duin  en Poort Buitendijks. Een be-
stemmingsplan geeft aan waar mag 
worden gebouwd, maar ook hoe 
grond en gebouwen mogen worden 
gebruikt. Het bestemmingsplan voor 
het gebied van Poort West en Pam-
pushout is op 11 oktober 2018 door 
de raad vastgesteld en is op 17 ja-
nuari 2019 in werking getreden. Het 
tweede bestemmingsplan, Poort Oost 
& Duin, is in maart aan de raad voor 
vaststelling voorgelegd. En het laat-
ste, ontwerpbestemmingsplan Poort 
Bui ten dijks, is in maart ter consultatie 
aan de raad voorgelegd. De laatste 
stand over de procedures van de drie 
bestemmingsplannen vind je op: 
poort.almere.nl/bestemmingsplannen

gemeente Almere n

Impressie Wall of Fame Topsportcentrum Almere

Werkzaamheden poortdreef
De werkzaamheden aan de Poortdreef en 
het viaduct onder de A6 verlopen voor-
spoedig. Per deel wordt de weg openge-
steld. De oplevering van het gehele traject 
staat nu gepland op 18 april 2019.
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poort in beweging met buurt-
sportcoach Frank timmerman

frank Timmerman werkt nu sinds vijf jaar in Almere Poort als 

buurtsportcoach vanuit De schoor, Welzijn in Almere. Hij weet 

waar de behoeftes liggen en heeft contact met alle lokale 

partijen die sport en bewegen aanbieden. “Als buurtsportcoach 

help ik iedereen in Poort – van nul tot honderd jaar – bij het 

vinden van een passend programma in de buurt”.

nieuwe ideeen
“Ik kan op verschillende manieren be-
hulpzaam zijn. Ik kan suggesties doen 
voor bestaande activiteiten in de wijken. 
Doordat ik goed op de hoogte ben van 
het aanbod, vind ik wellicht iets voor 
jou waar je zelf nog niet op was geko-
men. Van peuter-kleutersport tot koers-
bal voor senioren, bewegen heeft geen 
leeftijdsgrens!

Organisatie
Als er vraag is naar een activiteit die er 
nog niet is in de buurt, kan ik helpen 
deze op te starten. Hiervoor kan ik ge-
bruik maken van mijn contacten, een 
sportinstructeur inzetten. Maar ik kan 
ook ondersteuning bieden bij het zelf 
begeleiden van een activiteit. Een mooi 
voorbeeld hiervan is een groepje volwas-
senen dat de wens uitte om te tennissen 
op de Playground. Henk, onze combi-

natiefunctionaris racketsport, helpt deze 
mensen op weg en vervolgens pakken ze 
het zelf verder op.

verbindende factor
Sport en bewegen maakt niet alleen 
een belangrijk deel uit van een gezonde 
leefstijl, het is ook nog eens een verbin-
dende factor. Buurtbewoners komen op 
een ongedwongen manier met elkaar in 
contact. Het helpt soms mensen letterlijk 
van de bank af, uit hun sociaal isole-
ment. Ik hoef ze alleen een beetje op weg 
te helpen, de rest doen ze zelf. Dat is het 
mooie van mijn werk. Ik breng mensen 
en processen letterlijk in beweging. 

geld geen reden
Het komt helaas veel voor dat mensen 
denken dat sporten financieel niet haal-
baar voor ze is, terwijl er veel gratis of 
low budget activiteiten worden aange-

boden. Voor ouders met lage inkomens 
is er de mogelijkheid om een aanvraag te 
doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur, 
zodat hun kind toch naar een sportclub 
van zijn of haar keuze kan gaan. Zelfs 
naast zwemlessen voor het A-diploma. 
Je hebt in Almere dus echt geen reden 
om niet lekker te gaan bewegen!

Basisscholen
Ik werk veel samen met basisscholen. 
Bij de Columbusschool is er pauzesport 
op het schoolplein, en vakleerkracht 
‘meester Wiebe’ geeft extra gymlessen 
na schooltijd. In de gymzaal bij buurt-
centrum De Ruimte wordt na schooltijd 
zaalvoetbal aangeboden. Ook begelei-
den we fietsverkeersexamens en helpen 
we scholen bij het organiseren van Ko-
ningsspelen op de Playground. Er wordt 
dan een mooi circuit opgezet met ver-
schillende vormen van sport. 

Buurtsportclubs
Als buurtsportcoach nodig ik sportver-
enigingen uit om gastlessen te komen 
geven, waardoor kinderen laagdrempe-
lig kennis kunnen maken met een sport. 
Dit noemen we Buurtsportclubs. Zeilen, 
duiken, freerunnen en tennis zijn voor-
beelden van wat al aan bod is geweest. 
Kinderen kunnen zo ontdekken wat bij 
hen past. En het geeft sportverenigingen 
meer bekendheid, kans op nieuwe jeugd-
leden. Ik ben dus echt een ‘matchmaker’ 
op het gebied van sport en bewegen.

playground poort
Playground Poort is een fantastische 
plek om te bewegen. Er wordt altijd 
wel gevoetbald, soms getennist, en je 
ziet groepjes bezig met atletiek en tai 
chi. Twee middagen in de week zal de 
sportbuurtwerker hier zijn om activitei-
ten te begeleiden en spelmaterialen uit 
te lenen. Het enige dat op de Playground 
nog mist is een kiosk! Tijdens schoolva-
kanties organiseren we vanuit De Schoor 
extra activiteiten op de Playground, 
zoals Vakantiefun in de zomervakantie. 
En één week van de zomervakantie ben 
ik steevast te vinden bij Kindervakantie-
land op Stadslandgoed De Kemphaan”. 

Frank Timmerman nodigt iedereen uit 
om via ftimmerman@deschoor.nl con-
tact met hem op te nemen voor alle 
sport- en beweegvragen.
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www.stadennatuur.nl 
info@stadennatuur.nl 
036-5475050

www.facebook.com/
klokhuisalmere 

Wie jarig is én in een taart woont, viert 
feest. Dus elk jaar rond 8 juni is het groot 
feest. Dit jaar is het extra bijzonder,
omdat Stad & Natuur, de beheerder van 
het Klokhuis, een lustrum viert.
Het is namelijk 10 jaar geleden dat
Stad & Natuur een stichting werd, dus 
tijd om op alle locaties van de stichting 
een extra mooi feestje te maken!

De 8ste verjaardag van het Klokhuis 
wordt gevierd op zondag 2 juni van
13.00 tot 16.00 uur. Elk jaar is het weer 
een dag boordevol met creatieve
workshops, dans/theater, van de
glijbaan, workshops met de thema’s
duurzaamheid en techniek en natuurlijk 
rondleidingen in het Klokhuis. Vier het 
met ons mee! Houd de website in de 
gaten en volg onze Facebookpagina voor 
de invulling van het programma.

Op 8 juni 2011 is het Klokhuis
officieel geopend. Onder toeziend 
oog van veel publiek, de architect 
Jord den Hollander, de kinderen 
die het gebouw ontworpen
hebben en natuurlijk de tv-
presenta toren van het Klokhuis 
opende prinses Maxima het
gebouw. Sindsdien is het 
Klokhuis door veel Nederlandse 
fans bezocht. Het markante 
gebouw is uitgegroeid tot een 
icoon van Almere (Poort)!

HET KLOKHUIS
VIERT FEEST!

FEESTGEDRUISIN HETKLOKHUIS

ACHT

VIER JE

TWEE

KEER!

WIE IN

EEN TAART 

WOONT

TRAKTEERT!

Welkom in
het Klokhuis
Het hele jaar door is het Klokhuis 
geopend door Stad & Natuur en 
lokale initiatieven. Stad & Natuur 
organiseert om de week op
zondag workshops op het gebied 
van duurzaamheid, techniek en 
wetenschap.

Bewonersinitiatief Open Klokhuis 
organiseert regelmatig activiteiten 
zoals een open podium, bakken en 
sportactiviteiten ism de
buurtsportcoach van Almere Poort. 
Aansluitend op Open Klokhuis komt 
de jongerenwerker van de Schoor 
naar het Klokhuis om te gamen en 
te chillen met tieners.

Scouting Novo Mundo gebruikt op 
zaterdagen het gebouw als uitvals-
basis voor hun bijeenkomsten. 
Woensdagmiddag is Playing for 
Success in het Klokhuis met
betekenisvol onderwijs. En wist je 
dat je ook kinderfeestjes kan vieren 
in het Klokhuis met Mad Science? 

Zondag 2 juni van 13.00-16.00 uur



o n S  C A S C A D E P A R K

36 I POORTNIEUWS

Muzikale meditatie
Stil luisteren naar een deel van de muziek 
van de Matthäus Passion en vervolgens 
mediteren aan de hand van een persoon-
lijke vraag. Dit doen we gedurende zes 
avonden in aanloop naar Pasen in de me-
ditatietuin – het Labyrint – in het Cascade-
park. Kom, en beleef het mee, maandag 15 
april t/m zaterdag 20 april 19.30 uur bij 
het Labyrint in het Cascadepark.

Stiltewandeling paasmorgen
In het donker starten we op paasmorgen, 
zondag 21 april, een stiltewandeling om 
06.00 uur bij het Labyrint in het Cascade-
park. Het donker laten we achter ons en we 
gaan op weg naar het licht. In het Labyrint 
staat een gedenkbankje waar we de men-
sen herdenken die ons ontvallen zijn. Hier 
starten we en we lopen door het stadsdeel 
naar het licht van Pasen. In stilte ervaren 
we hoe het donker wordt overspoeld door 
het licht. Licht is zo essentieel voor alles 
dat leeft. We eindigen bij buurtcentrum 

De Ruimte, waar een heerlijk paasontbijt 
op ons wacht. Geweldig als jij met ons ge-
niet van deze intense paaservaring! Geef 
je wel op voor het paasontbijt, dit kan bij: 
info@deschonepoort.nl   

Koningsmarkt in het park
Op Koningsdag, 27 april, zal in het Casca-
depark weer een geweldige koningsmarkt 
zijn. Hier kun je op vertoon van je strip-
penkaart een prachtige foto laten maken 
van jou als koning of koningin. Gekleed 
in een koningsmantel en zittende op een 
troon. Zo word je in een gouden lijst vast-
gelegd op de foto. ‘Weet je dat jij bijzon-
der bent, weet je dat je van waarde bent’. 

Slapen bij de Schapen
Ook dit jaar is er tijdens Pinksteren, op 
8 en 9 juni, weer een pop-up camping 
in het Cascadepark. Natuurlijk komt de 
schaapherder met een mooie schaapskud-
de langs, en mogen we genieten van die 
wollige leukerds. En op zondagmiddag om 
14.00 uur zal in het Klokhuis een voor-
stelling vol verrassingen voor kinderen te 
zien zijn. Laat je verrassen en kom met de 
kinderen naar het Klokhuis!  n

 voorjaarsactiviteiten 

in het Cascadepark
 YDs geeft sinds 5 jaar 

bootcamp in het park

Op zaterdag 25 mei 2019 vindt de vierde 
editie van het gezellige SuriPoort festival 
in het Cascadepark plaats. Het is een multi-
culturele dag waar mensen uit Poort en de 
wijde omgeving op af komen en elkaar 
ontmoeten. Er is een podiumprogramma 

Twee keer per week trainen fanatieke boot-
campers onder de vakkundige begeleiding 
van Yannick Dijk in het Cascadepark. Het 
is nu vijf jaar geleden dat hij begon de 
trainingen in Almere Poort te geven en 
hij doet dit nog steeds met evenveel ple-
zier. De groep sporters bestaat uit dames 
en heren van verschillende leeftijden, de 
één ervaren en de ander pas begonnen. 
Yannick houdt in de gaten dat je de oefe-
ningen op de juiste manier doet, zodat 
ze de beoogde werking hebben, en weet 
de trainingen voor iedereen uitdagend te 
maken. Je kunt het zo zwaar maken als je 
zelf wilt of aankunt. Een fijne warming up 
en cooling down hoort er standaard bij, 
evenals de buikspieroefeningen. Yannick 
moedigt je aan om dóór te gaan, zodat je 
de rest van de dag dat speciale gevoel van 
voldoening hebt. YDS werkt met 5-ritten-
kaarten en 10-rittenkaarten. Om je aan te 
melden voor een (proef)les, geef je je op 
via het aanmeldformulier op de website: 
www.ydsports.nl  n

 suripoort Festival 

zoekt sponsors!

met optredens uit oude wereldculturen, 
met traditionele klederdracht, zang, dans 
en muziek. Rondom het plein staan kra-
men met lekker Surinaams eten, hapjes, 
diverse soorten koek, Afrikaanse kunst en 
nog veel meer. Kortom, een festival dat 
Almere op de sociaal-culturele kaart zet. 

Dit mag niet ontbreken! Vind jij dat 
ook, denk dan na hoe je de organisatie 
kunt helpen de begroting rond te krijgen. 
Natuurlijk is een tegenprestatie mogelijk, 
bijvoorbeeld naamsvermelding van jouw 
bedrijf op de flyers, posters, website en in 
de krant, of een kraam op het terrein. n

Stichting Apinti, Wilfred Mohaboe: 
www.apinti.eu · info@apinti.eu · 06-163 111 80



EVEnEMEnTEn
CasCaDEparK 2019

elke vrijdag
Open Klokhuis 14.00-16.00
Gamen in het Klokhuis 16.00-18.00

zondag 7 april
Klokhuis: workshop Ontdek je zintuigen

vrijdag 12 april
Koningsspelen basisschool, Playground

maandag 15 - zaterdag 20 april
Muzikale meditatie bij Labyrint, 19.30

zondag 21 april 
Paaseieren zoeken in het park

zondag 21 april
Stiltewandeling, start bij Labyrint om 6.00
aansluitend Paasontbijt in bc De ruimte
(aanmelden: info@deschonepoort.nl)

woensdag 24 april 2019 
Klokhuis: vakantieactiviteit 13.00 

zaterdag 27 april
Koningsmarkt in het park

zondag 28 april 
Open Podium in het Klokhuis, 15.00

woensdag 1 mei 2019 
Klokhuis: vakantieactiviteit 13.00

zondag 19 mei
Klokhuis: techniekworkshop 13.00 

maandag 20 - donderdag 23 mei
Avond4daagse Poort, 
start en finish bij Klokhuis

zaterdag 25 mei
SuriPoort Festival, 12.00-21.00

zondag 2 juni
Klokhuis viert 8e verjaardag, 13.00-16.00

zaterdag 8 juni - maandag 10 juni
Slapen bij de Schapen

zondag 9 juni
Verrassingsvoorstelling in Klokhuis, 14.00

zondag 16 juni
Klokhuis: workshop 13.00

zondag 7 juli
Klokhuis: workshop Ontdek je zintuigen

woensdagmiddagen zomervakantie 
Klokhuis: vakantieactiviteit 13.00

zondag 21 juli
Klokhuis: workshop 13.00

zondag 4 augustus
Klokhuis: workshop Ontdek je zintuigen

zondag 18 augustus
Klokhuis: workshop 13.00

facebook: Ons cascadepark POORTNIEUWS I 37 

Stad & Natuur is in maart van start ge-
gaan met themazondagen rondom the-
ma’s als wonen, duurzaamheid, recyclen 
en innovatie. Elke eerste zondag van de 
maand kun je een andere workshop vol-
gen in het Klokhuis, in samenwerking 
met Kleur in Cultuur.

De aftrap in maart werd gedaan door 
Mira Ticheler, kunstenares uit Poort. De 
kinderen gingen op zoek naar ‘de geur 
van thuis’, door aan stenen te ruiken. 
Elke steen heeft zo zijn eigen verhaal 
en geur. Door eraan te ruiken, kregen de 
kinderen allerlei herinneringen en asso-
ciaties. Deze werden gezamenlijk op een 
groot wit vel getekend.

Alain (7) riep uit: “Oh, deze ruikt lek-
ker! Hij ruikt naar het wasmiddel dat 
mijn moeder altijd gebruikt!” Vervolgens 
tekende hij een groene wasmachine en 
koos hij een kraakwitte kiezelsteen. Deze 
werd voorzien van dezelfde geur en 
mocht als aandenken mee naar huis. 

Alle ervaringen zijn vastgelegd en ma-
ken onderdeel uit van een community-
art kunstwerk van CitySenses. Het Laby-
rinth of the Senses wordt 27 september 
onthuld tijdens het UITfestival Almere.

In april, juli en augustus kun je je zin-
tuigen opnieuw de kost geven tijdens de 
themazondagen van CitySenses in het 
Klokhuis. Meer info kun je vinden op: 
www.citysenses.nl 

In de andere maanden verzorgen an-
dere kunstenaars de themazondagen.  n

het evenement begint, zodat zwerfafval 
van drinkpakjes en plastic flesjes niet 
nodig is. Ook de jaarlijkse ‘Sociaal Bo-
kaal’ krijgt een ‘Schoon’ tintje!

De routes zijn weer een verrassing, 
maar de start en finish zullen ook dit 
jaar weer bij het Klokhuis zijn. Op dit 
moment zijn we druk in de weer met 
sponsoren, zodat iedere avond en zeker 
de slotavond weer een mooi feest wordt! 
Wij hebben er zin in. Jij ook!?  n

Na een geweldige lustrum-editie wordt 
de Avond4daagse Almere Poort dit jaar 
voor de zesde keer georganiseerd, van 20 
tot en met 23 mei. Het feestje van vorig 
jaar leverde helaas nogal wat zwerfafval 
op. Vooral langs de wandelroute was een 
spoor van snoeppapiertjes te zien. We 
zijn van mening dat ons wandelfestijn 
geen belasting mag zijn voor de natuur. 
Om deze reden pakken we het dit jaar net 
even anders aan. Het thema wordt dan 
ook: ‘Poort Schoon’! Dit jaar slaan de we 
de handen ineen met stichting Almere 
Poort Schoon. Leerlingen, ouders en alle 
begeleiders worden gevraagd mee te hel-
pen bij het schoonhouden van de natuur. 
Een bidon als startcadeau helpt hier ook 
bij! Alle lopertjes krijgen deze voordat 

 avond4daagse 2019: 
thema ‘poort schoon’

 Ontdek de geur van 

thuis in het Klokhuis

Kinderen tekenen samen hun herinne-
ringen

Louka (4) tekent een regenboogzee en 
liefdeskoekjes na het ruiken van haar 
lievelingsgeuren
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BuurTceNTruM AMeriKA

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

maandag

Wandelgroep • volwassenen
09.15 - 11.15 uur 

Taal in de Wijk • volwassenen
09.30 - 11.45 uur 

crea Dames • volwassenen
13.30 - 15.30 uur

Dansles in verschillende stijlen • 3+
14.30 - 21.30 uur

dinsdag

Koffie-ochtend • senioren
10.00 - 12.00 uur

Peuterdans • 2-3 jaar
10.15 - 11.30 uur

Yoga • volwassenen
11.45 - 12.45 uur

woensdag

Dansles in verschillende stijlen • 3+
14.15 - 20.00 uur

donderdag

Taal in de Wijk • volwassenen
09.30 - 12.00 uur

vrijdag

Peuterdans • 2-3 jaar
10.15 - 11.30 uur

Dansles in verschillende stijlen • 5+
14.30 - 18.30 uur

Koffie-inloop • ouders

Taekwondo • 8+ en volwassenen
18.30 - 20.30 uur

zaterdag

scouting Novo Mundo • 5+
10.00 - 12.00 uur

inloopspreekuur juridische
ondersteuning • volwassenen
11.00 - 12.00 uur

zondag

indiase dansles • 5+
14.00 - 17.00 uur

indiase taalles • 5+
15.00 - 16.00 uur

viering Chinees nieuwjaar 
bij buurtcentrum amerika

Op 2 februari werd in buurt -

centrum Amerika een viering 

van het chinese Nieuwjaar ge-

houden – voor de eerste keer, 

en meteen een succes!

Geruime tijd tevoren was er de mogelijk-
heid om je aan te melden en in twee da-
gen tijd was deze feestelijke dag helemaal 
uitverkocht. Dit enthousiasme was terug 
te zien tijdens het feest zelf. Bezoekers 
waren stipt op tijd binnen, om met el-
kaar te genieten van diverse bezigheden 
zoals knutselen voor de kinderen, kung 
fu, Chinese kalligrafie, theeproeverij en 
smullen van allerlei Chinese lekkernijen. 

Het buurtcentrum was aangekleed in 
Chinese sferen en men kon genieten van 
traditionele muziek. Iedereen vermaakte 
zich ruimschoots en wellicht dat voor 

een volgend jaar weer een Chinese dag 
gepland gaat worden. Met de enorme 
hoeveelheid mensen die we helaas teleur 
moesten stellen, zullen we er dan eigen-
lijk een nog groter feest van moeten ma-
ken. We gaan het zien. Dit was in ieder 
geval een hele leuke feestdag. n
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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 buurt centrum 

De ruimte. ervaringen worden gedeeld en praktische tips 

uitgewisseld. Daarnaast wordt er elke week gesport én zijn er 

verschillende soorten activiteiten en workshops. 

Bootcamp voor alle poortenaren
Ben je vaak moe? Wil jij ook weer fit 
worden? Doe dan mee met de bootcamp-
lessen! De lessen zijn voor alle niveaus 
toegankelijk. Nadine, onze gecertifi-
ceerde trainer, heeft er zin in, dus kom 
van de bank af en doe lekker mee! De 
lessen vinden plaats in buurtcentrum De 
Ruimte, en bij mooi weer gaan we lekker  
naar buiten.

woensdag van 10.00 tot 11.00 uur 
• spiegelzaal, buurtcentrum De Ruimte  
(met kinderopvang, indien binnen)

vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur 
• groene gymzaal, bc De Ruimte                                                      

zondag van 10.30 tot 11.30 uur
• groene gymzaal, bc De Ruimte      

voor meer informatie: 
nadine.de.ruiter@gmail.com

Koffie uurtje
Het koffie uurtje is dé kans om ervarin-
gen en tips uit te wisselen en je netwerk 
uit te breiden. Maria: “Je leert verschil-
lende mensen kennen die je dan bijvoor-
beeld weer in de supermarkt tegenkomt. 
Tijdens het koffie uurtje vergeet je even 
je problemen. Het is een happy hour!” 
Er is 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. Viona: “Je kunt informatie en 
advies krijgen. Het is ook erg fijn dat ik 
mijn zoontje mee kan nemen”. Priscilla: 
“Het koffie uurtje van Meet the Parents 
voelt goed. Je wordt geaccepteerd zoals 
je bent. Ik krijg een luisterend oor en we 
lachen regelmatig. Het zou fijn zijn als 
er nog meer mensen komen die ook van 
de positieve energie kunnen genieten”. 
Iedereen is welkom op: 

maandag van 10.30 tot 11.30 uur
woensdag van 11.00 tot 12.00 uur
• locatie: buurtcentrum De Ruimte

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
 www.deschoor.nl
 MTPAlmerePoort
Silvia: smorren@almere.nl | 06 - 132 987 12

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

Workshops
Diverse workshops worden aangeboden, 
zoals Grip op Stress, Administratie & 
Financiën en Gezonde Voeding. Binnen-
kort start Grip op Stress, waarbij in drie 
bijeenkomsten aandacht wordt besteed 
aan onder andere:

• Hoe je stress op tijd kunt herkennen.
•  Het geheime wapen tegen acute stress 

of spanning.
•  Hoe je anders om kunt gaan met 

stressvolle gedachten en emoties.
• Hoe je van ‘moeten’ naar ‘willen’ gaat.
•  Hoe je een plan kunt maken om beter 

met stressvolle situaties om te gaan.

Roberto van Conciencia is stresscoach en 
begeleidt de deelnemers. 

data: 23 april, 7 mei en 21 mei 
tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
• locatie: Buurtcentrum de Ruimte

meer info of aanmelden:
smorren@almere.nl / 06 132 98 712 

  n

bij mooi weer
bootcampen
we buiten

het koffie 
uurtje is een 
happy hour!
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inrichting archeologische 
vindplaatsen Europakwartier

De laatste maanden is door de gemeente en een aannemer hard 

gewerkt aan de inrichting van drie archeologische vindplaatsen 

in het europakwartier. De vindplaatsen zijn al in het jaar 2000 

ontdekt, toen er nog geen huis in de omgeving te bekennen was.  

jachtkampen
De aanwezigheid van jachtkampen uit de 
Midden-Steentijd werd toen aangetoond 
door de vondst van kleine vuurstenen 
werktuigjes en verkoolde voedselresten 
op ongeveer drie meter diepte. De noma-
dische jagers en verzamelaars uit het ver-
leden hebben de hoge oost-west geori-
enteerde zandrug in de ondergrond van 
het Europakwartier benut als uitvalbasis 
voor de jacht en de pluk in het lager ge-
legen, vochtigere, gebied. Mogelijk dre-
ven deze oude Almeerders oer ossen het 
moeras in, om ze daar veilig te kunnen 
doden. Pelsdieren en watervogels waren 
volop voorhanden. In fuiken werd vis ge-
vangen en plantaardige voedselbronnen 
waren in de vorm van kruiden, wortels, 
noten en bessen aanwezig. Tientallen of 
misschien wel honderden jaren keerden 
ze geregeld terug op dezelfde plekken. 
De bewoningsresten zijn in ieder geval te 
dateren tussen 6400 en 5700 v. Chr.

Het betreft drie vindplaatsen, aan 
weerszijden van wat nu de Nederlandweg 
is, die de namen ‘Jachtlust’, ‘De Kraak’ en 
‘De Geest’ gekregen hebben. ‘De Kraak’ is 
vernoemd naar de gevonden gekraakte 
stenen die wezen op lokale vuursteen-
bewerking, en de naam ‘De Geest’ is een 
oud woord voor een ‘hogere zandrug in 
of langs zee- of rivierkleigebied, polder of 
moeras'. Dit woord vind je ook in plaats-

namen als Luttelgeest, Oegstgeest en Uit-
geest. ‘Jachtlust’ spreekt voor zich. 

met bewoners
De gemeente wilde graag samen met de 
bewoners de vindplaatsen inrichten om 
ze herkenbaar en beleefbaar te maken. 
In 2017 werd daarom een interactieve 
bijeenkomst georganiseerd. Er waren 
presentaties over vindplaatsen, en over 
vergelijkbare ingerichte plekken elders 
in de stad. Daarnaast was er ruimte om 
ideeën en wensen kenbaar te maken. Sa-
men met de landschapsarchitect werden 
deze ideeën verwerkt in een voorlopige 
inrichtingsschets, die in een tweede 
bijeenkomst met betrokken bewoners 
verder werd uitgewerkt. De inrichtings-
schets diende tenslotte als basis voor 
het inrichtingsplan. Daarbij moesten 
de ideeën wel getoetst worden aan een 
aantal praktische zaken als veiligheid en 
praktisch beheer door de gemeente, en 
de verschillende belangen tegen elkaar 
worden afgewogen. Ook moest er reke-

ning gehouden worden met de hoogte 
van de beplanting en soorten die zo min 
mogelijk overlast voor de omwonenden 
mogen veroorzaken. Het heeft geleid tot 
een groen ontwerp, waarbij de contou-
ren van de vindplaatsen als kleine ver-
hogingen zichtbaar zijn, met daarbinnen 
speellocaties met zand, en daarbuiten 
een grasveld. De beplanting is helemaal 
inheems, en passend bij de periode van 
de archeologische vindplaatsen. In 2018 
konden de omwonenden stemmen over 
een aantal bijpassende speeltoestellen, 
vormgegeven in grillig hout. 

Het grondwerk is nu klaar, en de con-
touren van de vindplaatsen zijn aange-
bracht. Nog dit plantseizoen gaan de bo-
men erin en wordt het gras ingezaaid. Ik 
hoop en verwacht dat deze groene rust-
punten plekken voor spel en ontmoeting 
zullen zijn, waar iedereen van kan ge-
nieten.

Dick de Jager, beleidsadviseur 
Archeologie en Monumentenzorg n
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De natuur als fitnessruimte

sporten buiten in de natuur is heerlijk. rennen over kleine 

paadjes of buikspieroefeningen met je neus vlak boven het 

gras. Het is uitdagend, ontspannend, fris, mooi en geeft rust 

in het hoofd. Het flevo-landschap legde een beweegbaan aan 

met hulp van bootcampclub run4free.

sporten in pampushout
Het is niet voor niets dat sportieve Poort-
bewoners vaak in stadsbos Pampushout 
te vinden zijn. De natuur maakt alles een 
stuk aangenamer, zelfs die vervelende 
buikspieroefeningen. Met een beetje ge-
luk spot je intussen ook nog een vos, een 
buizerd of een ree. En sporten in stads-
bos Pampushout is nu nog leuker! Het 
Flevo-landschap heeft met hulp van 
bootcampclub Run4Free een beweeg-
baan aangelegd. Op de houten toestellen 
kun je je evenwicht, kracht of uithou-
dingsvermogen trainen en dat alles in de 
buitenlucht:  dag en nacht, zeven dagen 
per week. Zo snel, zo vaak, zo zwaar en 
zo veel als jij wilt.

Energieboost
Bewegen in de natuur levert een enorme 
energieboost. Helemaal fantastisch aan 

buiten zijn: het is gratis. De mooie om-
geving, de frisse lucht, de obstakels. Kijk 
om je heen en zoek kleine of grote uit-
dagingen om jezelf te testen, te verbete-
ren en je goed te voelen. De bootcampers 
van Run4Free gaan elke zaterdagochtend 
die uitdaging aan en starten om 10:00 
uur vanaf de parkeerplaats bij de Kiem in 
de Pampushout.

passie vergroten
Jozef Bhageloe richtte Run4Free in 2012 
op en sindsdien wordt er drie keer per 
week getraind, op drie verschillende, 
mooie locaties in Almere. “Onze passie 
voor sporten willen we vergroten en de-
len met iedereen. Wij doen dit allemaal 
op vrijwillige basis. De trainingen wor-
den begeleid door ervaren en enthousi-
aste sporters. De trainingen zorgen voor 
een groot sociaal gevoel binnen de club. 

Maarten Feenstra Fotografie

Je traint geheel voor nop bij ons. Samen 
kunnen we Almere een stuk sportiever 
maken”. n

www.flevo-landschap.nl
www.run4free.nl
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Diya (9) bedacht project 

om sigarettenpeuken in 

te zamelen: ‘plastic Ends’

Bewustwording
Wat veel mensen niet weten, is dat 
siga rettenpeuken uit plastic bestaan. 
Wanneer peuken op de grond worden 
gegooid, komen deze in het grondwater 
terecht. De plastic deeltjes zijn zo klein, 
dat ze er bij de waterzuivering niet uit 
kunnen worden gefilterd. Het is dus 
zaak te voorkomen dat de peuken op de 
grond terechtkomen. Mensen zullen hier 
bewust van moeten worden gemaakt, en 
de mogelijkheid aangeboden krijgen om 
hun peuken op een verantwoorde manier 
weg te gooien.

Zwerfafval verzamelen
In haar vrije weekend is Diya regelma-
tig met haar vader op pad om peuken 

te verzamelen. Zo ook op 3 februari tij-
dens de maandelijkse opruimactie Poort 
Schoon, een initiatief van Poortbewoner 
Hennie Tibben. Meestal maken ze er een 
wedstrijd van. Wie het eerst een ziplock-
bag vol heeft. In het gebied rondom het 
station en MBO Almere Poort liggen 
massa’s peuken en de zakjes zijn in no 
time gevuld. Triomfantelijk wordt de 
buit voor het maken van een foto bij het 
andere verzamelde zwerfafval gelegd. 

Drogen
Daarna gaan de peuken mee naar huis. 
Ze moeten te drogen worden gelegd, 
hoe onsmakelijk ook. Alleen droge peu-
ken kunnen worden gerecycled. Naveen 
onderzocht de mogelijkheden en stuitte 

De negenjarige Diya uit Noorderplassen had op haar school, 

De Ontdekking, een project over de ‘plasticsoep’. Ze realiseerde 

zich dat al het plastic zwerfafval rond haar school uiteindelijk 

in de oceaan terechtkomt. Daar moet iets aan worden gedaan, 

vindt ze. samen met haar vader, Naveen Gopi, ontwikkelde ze 

‘Plastic ends’ – het recyclen van sigarettenpeuken.

Harinandan en Diya verzamelen peuken op station Poort tijdens Almere Poort Schoon

Almere 
Poort Schoon

Om 10:30 uur 
vanaf Take a Break:

5 mei · 2 juni · 7 juli 
1 september

6 oktober

daarbij op een Australische wetenschap-
per die een methode bedacht om peuken 
in asfalt te verwerken, wat ook nog eens 
de opwarming van de aarde tegen zou 
gaan. Een andere manier om ze te ver-
werken, is bij verbranding om energie op 
te wekken, dus als energiebron.

afvalbakken
De beste manier om peuken te verzame-
len is het ophangen van speciale, sta-
len afvalbakken op plaatsen waar veel 
gerookt wordt, zoals bij de entree van 
gebouwen en bij bushaltes en treinsta-
tions. De asbaktegels of roosters op de 
vloer die je weleens ziet, zijn niet de 
juiste manier om peuken te verzamelen. 
De inhoud wordt nat en vervuilt toch het 
grondwater. Veel beter is een dichte bak 
aan de muur. Bij buurtcentrum Amerika 
hing er één, maar deze heeft helaas de 
laatste Oudejaarsavond niet overleefd. 

Beursvloer
Maar wie gaat voor de aanschaf van de 
afvalbakken betalen, de gemeente of de 
eigenaren van de gebouwen waar ze aan 
komen te hangen? En wie gaat ze legen? 
Naveen is in Almere en Amsterdam al 
in overleg gegaan met de gemeente. Op 
5 november hebben Naveen en Diya 
hun projectvoorstel ‘Plastic Ends’ – met 
eigen ontwerp voor een afvalbak – op 
de Beursvloer van de gemeente Almere 
gepresenteerd. ‘Ends’ staat voor uitein-
des, dus peuken, en voor het beëindigen 
van de vervuiling van het grondwater. 
Voor de Floriade is een contract gesloten 
dat Plastic Ends sigarettenpeuken gaat 
verzamelen. Op 9 maart ontving ‘Plastic 
Ends’ de Growing Green Speld.

in actie komen
Wat kunnen we nu direct al doen? 
Naveen: “Werken aan de bewustwor-
ding door zoveel mogelijk voorlichting 
te geven op scholen en bij bedrijven. 
Zwerfafval verzamelen, in Almere Poort 
kun je je aansluiten bij Poort Schoon. En 
het liefst zouden Diya en ik natuurlijk 
zo snel mogelijk de afvalbakken gereali-
seerd willen zien, dat zou echt een kroon 
zijn op ons harde werk!”

redactie n
Plastic Ends:
www.facebook.com/plasticends

Almere Poort Schoon:
hennietibben.nl/
almere-poort-schoon-info
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in maart was de tweede bijeenkomst van het PoortPlatform. 

We hebben de voortgang besproken van de onderwerpen 

verkeer en parkeren, afval en groen. Poortbewoners hebben 

deze onderwerpen in een eerdere bijeenkomst genoemd als de 

meest urgente in dit gebied.

Aan de hand van presentaties gaf de gemeente uitleg over parkeernormen, 
verkeersbesluiten, afvalverwerking, groenaanplant en onderhoud. 

Zwemschool Aquayara

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

30 minutes, women only workout

wij krijgen je 
fit in 30 minuten

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

bel of mail
voor een 
proefles

Aan de hand van presentaties heeft de 
gemeente uitleg gegeven over parkeer-
normen, verkeersbesluiten, afvalverwer-
king, groenaanplant en onderhoud. Het 
was een intensieve avond die de aanwe-
zige bewoners als positief hebben erva-
ren. Zij gaven aan dat ze vaker op deze 
wijze bijeen willen komen om geïnfor-
meerd te worden en mee te praten.

De vorm waarin de PoortPlatform bij-
eenkomsten gegoten moeten worden staat 
nog niet vast. Daarover gaat de gemeente 
graag met bewoners in gesprek. Ook zijn 
er ideeën over het opzetten van een di-
gitaal platform zoals ‘mijnbuurtje.nl’. Een 
aantal mensen gaf op deze avond aan 
zich graag te willen inzetten hiervoor. Het 
kan zorgen voor het versterken van ver-
bindingen en onderlinge betrokkenheid. 
En dat willen we allemaal voor Poort, een 
betrokken en verbonden stadsdeel. 

De volgende bijeenkomst zal om-
streeks mei plaatsvinden. We zullen 
dan praten over wat het ‘samen-leven 

in Poort’ leuker maakt en de rol van het 
platform hierin. Mijnbuurtje.nl zal dan 
in ieder geval een inspirerende inbreng 
verzorgen. In de daaropvolgende bij-
eenkomsten zullen we het hebben over 
thema's als ‘de doorontwikkeling van de 
Pampushout' en ‘de veiligheid in Poort'.

Wil je je aanmelden voor het Poort-
Platform of je inzetten voor het digitale 
buurtplatform: geef je op! n

poortplatform informeert 

bewoners en laat ze meepraten

Wat is het PoortPlatform? 
Het PoortPlatform is ontstaan uit een 
burgerinitiatief, en is een platform 
waarin bewoners en ondernemers 
uit Poort kunnen meedenken over 
de verdere ontwikkeling van Almere 
Poort. Met het PoortPlatform geven 
we invulling aan het betrekken van 
bewoners bij stadsdeelbrede onder-
werpen. Meer informatie kun je vin-
den op poort.almere.nl. 

Pedicure | Nagelstyling & Manicure | Waxing

Iskurstraat 4
1363 RC Almere Poort
     06-28912670
www.ceracurabeautycare.nl

Verzorgd... & mooi!



verstopte tandproblemen

Heb je wel eens goed naar de tanden van 
je huisdier gekeken? Wanneer je naar een 
gebit kijkt, is eigenlijk maar eenderde deel 
van de tanden en kiezen te zien. Door 
röntgenfoto’s van een gebit te maken 
kunnen wij erachter komen hoe de tand-
wortels en het kaakbot, die verstopt zit-
ten onder het tandvlees, eruit zien. Soms 
zien tanden er aan de buitenkant name-
lijk keurig uit, terwijl onder het oppervlak 
pijnlijke problemen aanwezig zijn. 

Om het gebit van je huisdier nog be-
ter te kunnen behandelen heeft Dieren-
ziekenhuis Almere sinds kort een dentaal 
röntgenapparaat in huis. Dit is een spe-
ciaal apparaat waarmee röntgenfoto’s 
van het gebit gemaakt kunnen worden. 

Op onderstaande afbeeldingen zie je 
twee röntgenfoto’s die wij hebben ge-
maakt van de onderkaak van een kat. Op 
de eerste afbeelding is een keurig gebit 
te zien; de tandwortels zijn intact, zitten 
stevig vast in het kaakbot en zijn erg wit 
van kleur. Op de tweede afbeelding is te 
zien dat de wortels van de eerste kies, 
rechts van de grote hoektand, niet meer 
zo wit zijn. Dit betekent dat de wortels 
aangetast zijn. Bovendien is een gedeelte 
van het kaakbot verdwenen, de grote 
hoektand zit hierdoor minder stevig in de 
kaak. Dit kan erg veel pijn doen, de aan-
getaste tanden moeten daarom worden 
getrokken. 

Na het trekken van de tanden en kie-
zen kunnen onze huisdieren zonder pro-
blemen brokjes blijven eten. Let op, ook 
bij dieren die een goede eetlust hebben 
kunnen tandproblemen spelen. Sterker 
nog, wij zien vrijwel nooit dat een dier 
stopt met eten ten gevolge van een tand-
probleem. Laat daarom bij de jaarlijkse 
gezondheidscontrole van uw huisdier al-
tijd goed naar het gebit kijken! 

Tot ziens op de praktijk, 

Dierenziekenhuis Almere n
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sneak preview bij nieuwbouw- 
project ‘De lage landen’  

Er zijn diverse woningtypes, zowel één-, 
twee- als driekamer woningen met lift 
en individuele buitenruimte. De wonin-
gen op de bovenste etage zijn voorzien 
van grote dakterrassen. Voor de ople-
vering uit, terwijl de bouwvakkers nog 
volop bezig zijn, konden mevrouw Nora 
en mevrouw Tullmann al even een kijkje 
nemen in hun toekomstige appartement 
aan de Beneluxlaan. 

Wat wil het toeval, zowel moeder als 
dochter kregen een appartement op de 
bovenste etage. “Echt heel bijzonder”, 
vertelt Cindy (dochter). “Ik had mij in-
geschreven op de woningen van De Lage 
Landen en attendeerde mijn moeder op 
het project. Zij is al een tijdje op zoek 
naar een gelijkvloers appartement, maar 
iedere keer eindigt zij als tweede. Ook 
in eerste instantie voor dit appartement, 
maar na een paar dagen schoof zij door 
naar de eerste plaats. Nu komen we naast 
elkaar te wonen, wat een geluk!”

Mevrouw Tullmann had nooit gedacht 
dat zij ooit Almere Haven zou verlaten, 
maar na 38 jaar laat zij toch haar een-
gezinswoning met tuin achter. Inmiddels 
is zij helemaal om. “Heel Almere Poort 
is mooi nieuw en veel vrienden en ken-
nissen van mij wonen hier al. Voor dit 
dakterras wil ik mijn tuin wel opgeven, 
wat is het groot!”

Medio mei worden de woningen opge-
leverd aan de nieuwe bewoners. n

Aan de Beneluxlaan in europakwartier West wordt momenteel 

de laatste hand gelegd aan twee ‘urban villa’s’ met de naam: 

De lage landen. Dit nieuwbouwproject van woningcorporatie 

De Alliantie omvat in totaal 38 sociale huurappartementen, 

verdeeld over twee gebouwen. De luxe uitstraling van de 

gebouwen sluit naadloos aan op de bebouwde omgeving.    

Mevrouw Nora, uitvoerder Schriek en mevrouw Tullmann
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poortenaren rijden met allure 
door just-in Car service

Justin stradmeijer uit het europakwartier opende vorig jaar zijn 

eigen garage: Just-in car service. “ik kan ervan genieten om 

een wagen helemaal op te knappen tot een volwaardige auto. 

ik streef ernaar dat ik een klant maar twee keer per jaar te zien 

krijg, voor het verwisselen van de banden en een servicebeurt. 

Tussendoor moet je op je auto kunnen vertrouwen”.

praktijkervaring
“Op mijn zestiende veranderde er iets. Ik 
had ineens zin om naar school te gaan 
en te leren wat mij interesseert. Vanuit 
Amsterdam West ging ik naar de MBO 
autotechniek in Amstelveen. In de zo-
mervakantie had ik mijn lesboeken al 
uitgelezen! Het was een bbl-opleiding, 
wat inhield dat ik twee dagen in de week 
naar school ging en drie dagen werkte. 
Ik was meteen in loondienst. Toen ik 
van school af kwam, was ik niet alleen 
diag nosetechnicus, maar kende ik ook de 
praktijk. Ik wist wel hoe een motor uit 
elkaar ging! Dat geeft zelfvertrouwen. 
Een beroep met je handen leer je voor-
al in de praktijk. De theorie loopt altijd 
achter. Neem bijvoorbeeld LED-lampen, 
die stonden niet in onze lesboekjes. 

porsche
Ruim zeven jaar heb ik bij Porsche ge-
werkt. Daar werkte ik niet alleen met een 
mooi merk, maar ook met een bepaalde 
standaard. Ik heb er ontzettend veel van 
geleerd, wat ik ook meenam in mijn ei-
gen bedrijfsvoering. Ik lever absoluut 
dealer-kwaliteit. De afwisseling is heel 
leuk. Ik neem alle merken aan. Of er nu 
een simpel autootje of een luxe, snelle 
wagen binnenkomt, de service blijft ge-
lijk. En je kunt van mij op aan. Als ik zie 
dat een reparatie geen zoden aan de dijk 
zet, zeg ik dat eerlijk.

Buurvrouw
Eind 2013 kwam ik in Almere Poort wo-
nen. Ik tekende voor een stukje lucht aan 
de Scandinaviëkade, want het apparte-

mentengebouw moest nog gebouwd 
worden. Mijn huidige vriendin kwam ik 
steeds tegen in de wijk, met haar rode 
haar en haar gele autootje. Bij de Albert 
Heijn sprak ik haar een keer aan, en nu 
wonen we samen, in haar mooie splitle-
velwoning verderop in de straat. Samen 
kregen we een dochtertje, zij is echt mijn 
alles. Maandag is pappa-dag!

stormschade
Op 7 november 2017 schreef ik me in bij 
de Kamer van Koophandel – Just-in Car 
Service was een feit! Ik vond een mooie 
ruimte in Almere Buiten, met voldoende 
plaats voor een brug. Vlak voor het ge-
plande openingsfeest op 21 januari 2018 
waaide door een storm het dak van het 
verzamelgebouw af. Er was een enorme 
waterschade, alle elektra moest eruit. Op 
27 mei kon alsnog de opening plaatsvin-
den. Nu draai ik ruim een half jaar op 
eigen locatie en het is wisselend druk. 

raceteam
Ik heb deel uitgemaakt van het raceteam 
voor de Porsche GT3 Cup Challenge Be-
nelux. We reden in het eerste weekend 
van mei 2018 in het voorprogramma van 
de FIA World Endurance Championship 
in Spa. Deze klassen zijn vooral bekend 
als ‘de auto's van de 24H van Le Mans’. 
Bij de pitstop telt elke seconde, dit tempo 
geeft mij adrenaline. Maar in mijn ei-
gen garage werk ik gewoon op normaal 
tempo hoor. Ik vind het belangrijk dat ik 
goed werk aflever, en ik werk met kwa-
liteitsproducten. Ik pak elke klus aan en 
werk ook samen met collega-bedrijven 
die andere expertises in huis hebben, zo-
als airco, schades en spuitwerk, om zo 
een compleet pakket te kunnen bieden.

poortklanten
Ik denk dat ik buurtgenoten iets te bie-
den heb. Voor een goede service rijd 
je wel iets verder. En wat heet ver, via 
de dijk ben je in 15 tot 20 minuten in 
Almere Buiten. Ik bied een leenauto, en 
ophaalservice! Graag laat ik zien hoe ik 
werk en bespreek ik bij een kop koffie 
wat ik voor je kan betekenen. Probeer 
het uit met de coupon voor een gratis 
eerste APK keuring voor nieuwe klanten, 
voorin deze uitgave van PoortNieuws. Ik 
beloof je, je wilt nooit meer iets anders!”

redactie n

www.justincarservice.nl
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sinds een aantal jaar woont stèphanie in Nanchang, met haar 

man en hun zoontje van een jaar. in januari was zij voor drie 

weken in Poort, onder meer voor bezoek aan het consultatie-

bureau, en wij vonden haar bereid om haar verhaal te doen. 

antropologie
“In 2016 was ik voor het eerst in China. 
Ik was net afgestudeerd in antropologie 
en sociologie. Het liefst van alles wilde ik 
gaan lesgeven. In China had ik die moge-
lijkheid zonder daar een lesbevoegdheid 
voor nodig te hebben. Ik wilde eerst wat 
ervaring opdoen. Als vrijwilliger had ik 
al een half jaar Engelse les gegeven in 
Senegal. Ook in Nederland heb ik taalles 
gegeven aan nieuwkomers.

In Nanchang geef ik Engelse les aan stu-
denten Visuele Communicatie en Fi nan    -
cieel Management op de universiteit. In 
het begin antwoorden ze vaak kortaf. Ik 
daag ze uit om zich in het Engels uit te 
drukken en geef ze de tools om discussies 
te kunnen voeren, interviews af te nemen 
en teksten te schrijven in het Engels.

Wolkenkrabbers
Eind 2016 ontmoette ik in Nanchang mijn 
man, die zelf Filippijn is en al ruim tien 
jaar daar werkt, ook als leraar Engels. We 
wonen nu samen op het terrein van de 
campus van de universiteit. Als buiten-
lander in China ben je nog best bijzonder. 
Gezien het grote aantal Chinezen, zijn er 

relatief weinig buitenlanders, zeker in een 
stad als Nanchang. De meeste mensen 
hebben in hun leven zelden of nooit een 
buitenlander gezien. Dus ze kijken op als 
ze je zien op straat, willen met je op de 
foto en nodigen je overal voor uit. Wat ik 
zo leuk vind aan het leven in China, is het 
contact met expats onder elkaar. Omdat 
we klein in aantal zijn, trekken we veel 
met elkaar op.

Daarnaast leiden we een comfortabel 
leven. Het leven is op veel vlakken veel 
goedkoper dan in Nederland. Buiten de 
deur eten is bijvoorbeeld iets dat je iedere 
dag kunt doen. Daar staat tegenover dat 
er veel luchtvervuiling is, je leeft met een 
paar duizend Chinezen dicht op elkaar. 
Er staan veel wolkenkrabbers. In de 
zomer is het er bloedheet en in de winter 
koud, huizen zijn niet goed geïsoleerd en 
verwarmd zoals in Nederland. We zitten 
daar ’s winters met onze jas aan binnen.

Babypagina
Op 6 juli 2018 zijn we getrouwd in 
het stadhuis van Almere. Ons zoontje 
Fynn is geboren in het Flevoziekenhuis, 
omdat ik de zorg hier beter vind. Hij 

stond ook gewoon op de babypagina in 
PoortNieuws22, zijn trotse oma Nicoline 
zond hem in. We bezoeken hier het con-
sultatiebureau. Omdat China met een 
kind toch minder fijn is dan zonder, 
willen we in de nabije toekomst naar 
Nederland verhuizen. Mijn man ver-
heugt zich daar nu al op. Hij heeft zijn 
naam – Almer – alvast mee!

Ik zal eerst in Nederland moeten wer-
ken en mijn man moet dan op de Filipij-
nen inburgeringsexamen doen. Daarna 
kunnen we zijn procedure starten en 
moet hij drie maanden buiten Neder-
land op de uitslag wachten. Hij zal zich 
niet vervelen, hij kookt graag gerechten 
van over de hele wereld, maar het liefst 
natuurlijk voor ons. 

Zestig landen
Ik heb heel veel gereisd, ben in zestig 
landen geweest, in het Midden Oosten, 
Azië, Afrika... Op mijn negentiende ben 
ik in mijn eentje vanaf Ethiopië over 
land naar Zuid-Afrika gereisd. In India 
heb ik een yoga-opleiding gevolgd en 
was ik in een ‘ashram’. Ik was overal net 
in een tijd dat het kon. Zoals in Syrië. 

Nu is het even wat rustiger qua reizen. 
Het breekt me ook wel op nu, de afgelo-
pen negen maanden tijd heb ik met Fynn 
dertien vluchten gemaakt. We zijn ook al 
naar de Filippijnen heen en terug gevlo-
gen om hem aan familie daar te laten 
zien. Maar in februari zitten we alweer 
in Myanmar voor een vakantie. Het blijft 
gewoon kriebelen!”

redactie n

stephanie verruilde almere 
poort voor nanchang in China

Stèphanie met gezin bij de zwemvijver 

van Ithaka in Poort

Stèphanie met gezin bij het 
zwembad in Nanchang

Lees in PoortNieuws25 over Eli Kuijper, die voor 

drie maanden op Aruba als kinderfysiotherapeute 

is gaan werken voor www.mickysfoundation.com, 

een stichting voor gehandicapte kinderen. 
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theesommeliers sybilla en Kevin 
ontwikkelden theelijn: ‘By trinitea’

Wie bij sybilla Jimmink thuis 

komt, op de vierde verdieping 

in europakwartier, stapt bin-

nen in een wereld van fijn-

proevers. Zij nam haar werk 

letterlijk mee naar huis  en het 

plezier spat er vanaf. “ik ben 

binnen hospitality altijd op 

zoek naar nieuwe uitdagin-

gen”. samen met compagnon 

Kevin runt zij vanuit huis haar 

eigen theebedrijf. 

“Het was Sander de Coninck die mij 
de koffie heeft ingeduwd. Hij was een 
jaar of veertien terug mijn manager bij 
Praq in Amsterdam. Dit was allemaal 
lang voordat wij allebei in Almere Poort 
kwamen te wonen en Sander en Sterre 
hun legendarische Heilig Boontje open-
den. We delen een passie voor mooie 
producten – goed eten, uitgelezen wijn, 
special ty coffee...”

Derde prijs
Sybilla won de derde prijs bij de Dutch 
Barista Championship 2017. “Inmiddels 
ben ik tien jaar barista en trainer. Naast 
koffie ben ik me ook gaan verdiepen in 
thee. Mij viel op dat thee vaak een on-

dergeschoven kindje is in de horeca.  En 
dat terwijl er zoveel mogelijk is met thee! 
Kevin ontmoette ik op de dansvloer – bij 
Kizomba, een wekelijks event. Hij was 
toen al een jaar bezig met het uitdenken 
van een concept voor een theebedrijf”. 

terug naar de bron
Kevin Ramnandanlal is van Hindoe-
staanse origine. “Ik drink veel thee en 
daar wilde ik graag iets mee doen. Een 
bezoek aan Hamburg inspireerde mij, 
deze havenstad is dé ‘tea capital’ van 
Europa. Je vindt daar op elke hoek een 
thee-speciaalzaak. Ons bedrijf past goed 
in de trend van nu om terug te gaan naar 
de bron. We willen mensen laten zien hoe 
mooi thee kan zijn, een beleving meege-
ven. Net als wijn heeft thee de capaciteit 
om complementerend te werken”.

Exclusieve lijn
Naast de woonkeuken is een werkruimte, 
die gebruikt wordt als magazijn én waar 
de naturel theeën en blends worden ge-
maakt. Het is een heel proces, met bij-
voorbeeld een droogmachine en een 
grinder. Kevin: “We hebben een exclu-
sieve lijn opgebouwd van zestien theeën 
met vier elementen: bright, active, relief 
en majestic. Smaak is heel persoonlijk, 
en hoe je iets ervaart is afhankelijk van 
je stemming op dat moment. We hebben 

het laagdrempelig gehouden – goed, lek-
ker en betaalbaar. Daarmee willen we het 
grote publiek bereiken. De thee is licht, 
makkelijk te drinken, en uniek”. 

smaakbeleving
Sybilla: “We hebben de horecalijn ont-
wikkeld, die we bij cafés en restaurants 
introduceren. Op dit moment kun je onze 
thee al proeven op verschillende loca-
ties in Amsterdam: bij Naked Espresso, 
Screaming Beans en Back to Black. Bij 
de laatste zijn tevens verpakkingen thee 
te koop. De consumentenlijn is via onze 
website te bestellen. De website heeft een 
rustige uitstraling, met sfeerbeelden en 
uitleg over de smaakbeleving en de oor-
sprong. We besteden ook veel aandacht 
aan de presentatie en de verpakking”.

volg je passie
Sybilla werkt vier dagen per week als 
manager bij Back to Black. “Dus ik zit 
ook nog steeds in de koffie. Je passie 
volgen is het leukste wat je kunt doen. 
Ik heb nog geen dag van mijn leven als 
‘werk’ beschouwd. Ik ben trots dat ik in 
Almere Poort woon, hier wonen veel leu-
ke mensen. Ook vrienden uit Amsterdam 
komen graag over de vloer en het valt ze 
honderd procent mee!”

redactie n
www.by-trinitea.com



Almere Stad, De Diagonaal 195
Almere Buiten, Noordeinde 190
Almere Haven, Marktgracht 28 

Ivar Dirkmaat, hypotheekadviseur van de SNS Winkel in 
Almere weet uit ervaring; ’De juiste hypotheek vinden, 
is best een puzzel. Want wat voor de één een goede 
hypotheek is, hoeft dat voor de ander zeker niet te zijn. 
Dat hangt af van je situatie en wensen. Bij ons valt er 
wat te kiezen. Je kunt niet alleen een SNS Hypotheek bij 
ons afsluiten, maar ook hypotheken van bijvoorbeeld 
Aegon, Nationale-Nederlanden en diverse andere 
hypotheekaanbieders.’ 

Handig van zoveel keuze onder 1 dak: Je kunt hypotheken 
en hypotheekrentes makkelijk vergelijken. Misschien heeft 
een van de aanbieders op dit moment een lagere rente dan 
de ander. Of heeft een aanbieder voorwaarden die in jouw 
situatie gunstig zijn. Of je nu gaat voor nieuwbouw, een 
opknapper, in loondienst bent of zzp’er.

WIL JIJ OOK VERZEKERD ZIJN VAN EEN GOED 
HYPOTHEEKADVIES?  
En heb je geen zin om zelf eindeloos te vergelijken 
tussen de verschillende aanbieders, voorwaarden en 
mogelijkheden? Maak nu een afspraak voor een gratis en 
vrijblijvend oriëntatiegesprek. Bel: 036-3030065 of loop 
onze winkel even binnen.

‘We adviseren 
niet alleen 
hypotheken 
van onszelf’
Natuurlijk wil je dat je de juiste keuze maakt als je een 
huis koopt. Het is tenslotte een van de grootste uitgaven 
in je leven. En een verbintenis die je aangaat voor een 
lange tijd. Maar hoe zorg je dat je de juiste keuze maakt 
in al het aanbod van hypotheken?

Goed om te weten: Ons advies is 100% onafhankelijk. 
We krijgen hiervoor geen provisie van de verschillende 
aanbieders. We rekenen alleen een gebruikelijke vergoeding 
voor het hypotheekadvies, zoals je die overal betaalt.



vier kaderleden aikidojo poort 

ontvingen op 16 maart hun

diploma assistent-leraar
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Maarten Heinsius geeft sinds vier jaar aikido lessen in de 

gymzaal bij buurtcentrum De ruimte, aan drie enthousiaste 

groepen: kinderen vanaf zes jaar, tieners en volwassenen. vier 

leden doorliepen de afgelopen maanden de intensieve training 

voor assistent-instructeur en slaagden met vlag en wimpel: 

Hanneke, emma, Nick en Onno.  

Maarten: “Ik ben trots op al mijn leer-
lingen, iedereen werkt hard en de sfeer 
is goed. Mijn gevoel toen deze vier leden 
in Leiden hun certificaten uitgereikt kre-
gen echter, is niet te omschrijven. Ik heb 
er nu vier collega’s bij gekregen, en dat 
schept nieuwe mogelijkheden. Ik sta er 
niet meer alleen voor”.

Zaterdagochtend
Hanneke Rijnders is één van de kersverse 
assistent-leraren en woont in Poort. We 
vinden haar bereid om er alles over te 
vertellen. “Ik train al vijftien jaar en ken 
Maarten nu tien jaar. In 2015 ben ik 
vanuit Den Haag gaan samenwonen in 
het Homeruskwartier. Het voelde meteen 
goed: een leuk huis met een fijne tuin in 
een gezellige straat, en goed bereikbaar. 
Ik werk vier dagen in de week bij de 
Hoge school van Amsterdam. Op zater-
dagochtend train ik in de dojo, daarna 
doe ik boodschappen op de markt.

Zelfverdediging
Ik groeide op in Zuidermeer, een klein 
dorp in Noord-Holland, en legde lange 
afstanden op de fiets af. Op mijn zestiende 
zocht ik daarom naar lessen in zelfverde-
diging. Mijn vader deed aan aikido en ik 
ben eens gaan kijken. Het zag er wel mooi 
uit! Sindsdien ben ik verkocht, aikido 
is echt een onderdeel van mijn leven 
geworden. Een vriendin haalde mij over 
om naar een aikido zomerkamp te gaan. 
Eerst twijfelde ik nog, maar ik had er de 
tijd van mijn leven. Daar leerde ik mijn 
vriend Chiel kennen. Hij begrijpt mijn 
enthousiasme en vindt het geen probleem 
dat ik veel tijd besteed aan aikido. 

goed verhaal
Ik vind het leuk om te assisteren bij 
het lesgeven, je leert er zelf veel van. 
Lesgeven aan de kindergroep vind ik 
super maar ook spannend, want kinde-
ren zijn heel eerlijk. Je moet een goed 
verhaal hebben! Goed grenzen aange-
ven, rust bewaren. Maarten is daar goed 
in, ik leer veel van hem. We geven ook 
gastlessen op middelbare scholen. Ik ver-
tel graag over aikido. Het is goed voor 
iedereen, het verbetert je balans, coör-
dinatie en lenigheid. En niet te vergeten 
het sociale aspect: het doet wonderen 
met je zelfvertrouwen! De kunst van 
martial arts is om iemand met zo min 
mogelijk energie te neutraliseren. Aikido 
daagt je uit, je raakt nooit uitgeleerd.

uitdagend
Na een jaar elke week lessen volgen, 
doe je je eerste examen. Bij elk examen 
komen er grepen bij. Degenen met een 
zwarte band mogen de ‘hakama’ dragen, 
dat is de zwarte broek. Aan het begin en 
het eind van de les zitten we op de grond. 
Er is veel respect, maar wel aangepast 
aan de westerse cultuur. Je moet gewoon 
je grenzen aan kunnen geven. Er is geen 
competitie en er zijn geen wedstrijden. 
Vooral technieken die veel coördinatie 
vereisen zijn uitdagend om onder de knie 
te krijgen. Het geeft voldoening als je de 
juiste technieken geleerd hebt om deze 
toe te kunnen passen bij iemand die veel 
groter is dan jij.

spiegel
We zijn opgeleid tot assistent-leraar, voe-
ren de lesplannen van de leraar uit. De 
leraar denkt langer vooruit. We hebben 
een half jaar lang elke maand een week-
end les gevolgd op verschillende locaties 
in Nederland en ondertussen in de eigen 
dojo ervaring opgedaan. De lessen gingen 
over didactiek, sport EHBO, theorie en er 
was ook veel praktijk op de mat. Je krijgt 
ook opdrachten, moet verslagen schrij-
ven, examens af kunnen nemen, en een 
evenement kunnen organiseren. 

Aikido is een sport waarin je jezelf 
tegenkomt en die je een spiegel voor-
houdt, je laat zien hoe je erin staat”.

redactie n

www.aikidojopoort.nl

Hanneke (rechts) demonstreert een greep tijdens de les



geboren in poort -- gefeliciteerd!

Ook geboren in Poort? Stuur foto, voornaam en 

geboorte datum naar: geboren@almerepoortnieuws.nl

Onder de inzendingen wordt een minifotoshoot door 

Tickle Me Silly verloot voor rond de eerste verjaardag.
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G E B o R E n

13 januari 2019
Lou

18 oktober 2018
Adwik Dijeesh

De winnaar van
PoortNieuws22: 
Fynn

22 januari 2019
Anissa

17 november 2018
Nolan

25 januari 2019
Emma

9 februari 2019
Elana

19 februari 2019
Jazz Mae

6 december 2018
Kailey

2 januari 2019
Maze Lucian

24 november 2018
Hailey Liv

1 december 2018
Finn

7 december 2018
Rylee Fiora

15 december 2018
Yves Julian Willem

17 december 2018
Romain

30 december 2018
Lucas Francis

21 november 2018
  Yale Noë Jaxx Yin

Fotostudio87

                            2019
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De Babyclub is een ouder-kindprogramma met garantie 

voor iedere week een uurtje plezier. sinds vijf jaar is dit 

programma in Almere Poort te volgen op de zaterdagoch-

tend. Het aanbod maakt deel uit van stichting Jonge Kind centrum.

Babyclub: uniek, stimulerend

ouder-kindprogramma in poort 

uitdagende materialen
Zaterdagochtend, kwart over negen. 
Ouders met baby’s vinden de weg naar 
het gebouw van GO! Kinderopvang. Ze 
worden ontvangen door Claudia, Anneke 
en Marijke van het Jonge Kind Centrum. 
In de centrale middenruimte van het 
gebouw verzamelt de groep. Ouders pak-
ken zelf koffie en thee en kletsen wat, 
terwijl de baby’s zich vermaken met 
de vele uitdagende speelmaterialen. De 
groep van kwart over negen bestaat uit 
baby’s tussen de nul en zeven maanden. 
Opvallend is dat er veel vaders bij zijn.

Als Claudia aangeeft dat de les gaat 
beginnen, verplaatst de groep zich naar 
de ruimte ernaast, waar de ouder-kind-
koppels in een kring gaan zitten op paars 
met oranje matten. 
 
Doordacht programma
Claudia zingt het welkomstlied en onder-
steunt de woorden met plaatjes en geba-
ren. “Dag hallo, zwaai maar eens naar 

mij, jullie zijn er weer en daarom zijn 
we blij...”. Voor haar ligt een babypop, 
waarmee ze activiteiten voor kan doen. 
De baby’s zijn vertrouwd met de rituelen 
en met Claudia, er wordt veel gelachen 
en de sfeer voelt als een warme deken. 

Het thema van vandaag is ‘Glitter & 
Glamour’. Claudia draagt zelf een glin-
sterende ketting en een blouse met pail-
letten. De activiteiten volgen elkaar in 
rustig tempo op, er is tijd genoeg om 
alles te kunnen ontdekken. Doosjes met 
windorgels worden uitgedeeld, en aan de 
baby’s rammelaars met belletjes om zelf 
vast te houden. 

Claudia legt uit dat baby’s hoge gelui-
den goed kunnen horen en onthouden, 
zelfs al in de baarmoeder. “Klassieke 
muziek is goed voor de hersenen en is 
rustgevend. Bovendien is er geen spel-
letje dat zoveel hersenactiviteit oproept 
als ‘muziek maken’. Ook daarom is het 
goed om kinderen van jongs af aan met 
muziek in contact te laten komen”.  

sensorisch speelgoed
Bij het volgende onderdeel wordt een 
knisperende foliedeken neergelegd en 
mogen de baby’s onbreekbare spiegeltjes 
vasthouden. Via de foliedeken ontstaat 
er nu ook interactie tussen de kinderen. 
Claudia geeft nog extra tips voor senso-
risch huis-tuin-en-keuken-speelgoed om 
thuis te proberen. Scheerschuim, grote 
kwasten, badverf, maïzena en water, 
bloem. Er wordt aan jello (gelatinepud-
ding) en gekookte macaroni geroken en 
gevoeld, en ook proeven mag.

Vervolgens maken we nog muziek met 
xylofoons – ieder één toon. We ‘wuiven’ 
met een parachute met lichtgevende 
sterren erop en er speelt muziek op de 
achtergrond. Dan is het alweer tijd voor 
het afscheidslied: “Tot ziens!”  Je ziet dat 
de baby’s gewend zijn aan het ritueel.

De pauze is een standaard onderdeel 
van de les. Belangrijk voor de baby’s, hun 
spanningsboog is nog niet zo groot en 
daarom is het goed even te pauzeren. Ook 
hét moment voor een schone luier, voe-
ding en een gezellig praatje met andere 
ouders. Het sociale aspect van de Baby-
club is van niet te onderschatten belang. 

vroeg stimuleren
Marije Magito, directeur van Stichting 
Jonge Kind Centrum: “Hoeveel cursus-
sen zijn er voor ouders en baby’s? We 
kennen het babyzwemmen, en als je ge-
luk hebt is er in jouw buurt ‘muziek op 
schoot’ of babymassage. Maar dat is het 
wel zo’n beetje. En dat terwijl je met een 
baby zoveel leuks kunt doen! Wij be-
moeien ons niet met de opvoeding, maar 
we geven handreikingen hoe je met een 
baby kunt spelen, hoe je je baby kunt 
stimuleren en zijn of haar zintuigen 
kunt prikkelen. De Babyclub is geïnspi-
reerd door verschillende programma’s 
en methoden. Je ziet er elementen van 
babymassage en babygebaren in terug 
en ook wordt gewerkt vanuit de ‘door-
gaande ontwikkelingslijn’. De basis van 
het programma ligt in ‘spelen, spelen, 
spelen’. We gebruiken vaak simpele ma-
terialen, die je thuis gewoon in de kast 
hebt staan”. 

redactie n

“Een wekelijks uurtje quality time 
met ons meisje, waarin we spelen-
derwijs met haar ontwikkeling bezig 
zijn en leerzame ideeën opdoen voor 
thuis. De babygebaren bijvoorbeeld 
werken fantastisch!” Reina Paulis

contact: info@hetjkc.nl
meer info: 036-536 53 33
aanmelden voor een gratis proefles: 
www.hetjkc.nl/agenda
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D e winter is voorbij: het is weer hoog 
tijd voor Poort onder de Plataan. Dat 
betekent dat elke derde vrijdag van 

de maand – vanaf 17.00 uur – door Poort-
bewoners wordt geborreld onder de grote 
boom bij de Homerusmarkt. 

“Als er een nieuwe wijk wordt gebouwd, 
zoals Poort en Duin, dan kennen bewoners el-
kaar vaak nog niet. En wat is er nu leuker dan 
kennismaken met mensen in je buurt tijdens 
een informele vrijdagmiddagborrel?” Met 
deze gedachte zijn Hennie Tibben en Linda 
Staasen ‘Poort onder de Plataan’ gestart. 

De picknicktafel staat er altijd en al voor vij-
ven schuiven de eerste bewoners aan. Een fles 
wijn wordt op tafel gezet, maar er is ook wa-
ter of fris. En hapjes zijn  er in overvloed, vaak 
afkomstig van de winkeltjes van de Homerus-
markt. “We nemen mee wat we zelf lekker 
vinden”, vertelt een bewoonster die vaker 
aanschuift bij Poort onder de Plataan. “Het 

idee is dat iedereen iets meebrengt en als 
dat eens niet lukt? Geen probleem. Er is altijd 
ruim voldoende, dus schuif gerust aan”. Soms 
loopt de borrel over in diner. Dan worden er 
bijvoorbeeld bij de 2 J’s frietjes gehaald, of 
pizza. Ook zijn er vaak verse broodjes met 
lekkere smeersels, zoals de huisgemaakte hu-
mus van Mor Sere. 

“Levensgenieters, dat zijn we”, zo be-
schrijft een bewoner de steeds groter wor-
dende groep. “De bourgondische sfeer, heel 
ontspannen. De plataan doet al aan Frankrijk 
denken en de zelf meegebrachte hapjes en 
drankjes versterken dat gevoel. Ook al is het 
soms fris, maar als de zon dan schijnt, eventu-
eel een dekentje mee, heerlijk. Dan voel ik me 
als god in Frankrijk”. n

Er zijn drie vrijdagen gepland van 17.00 
tot 19.30 uur: 12 april, 17 mei en 21 juni. 
Schuif gezellig aan en geniet mee! 

Aan tafel bij…
Poort onder de Plataan
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verbreding Hogering almere

De provincie maakt de Hogering in Almere klaar voor de groei 

van Almere. van 2019 tot 2021 gaat de Hogering op de schop, 

tussen de A6 en de contrabasweg. er komt een extra rijstrook 

in beide richtingen en verkeer op de Hogering kan straks vlot 

doorrijden. 

Wat gaat er veranderen? 
Kruisingen bij de Herman Gorterweg en 
Hollandsedreef gaan er anders uitzien. 
Deze kruisingen komen verdiept te lig-
gen. Het doorgaande verkeer kan dus 
straks vlot en veilig doorrijden.

Daarnaast worden langs een deel van 
de weg parallelbanen aangelegd voor het 
verkeer dat de wijken in en uit wil. Zo 
wordt teveel in- en uitvoegend verkeer 
voorkomen en verbetert de verkeers-
veiligheid. Tijdens de werkzaamheden 
werkt de provincie Flevoland samen met 
de gemeente en de Almeerders.

We gaan van start
Binnenkort begint de aannemer met het 
aanbrengen van de voorbelasting. Dat is 
zand, al dan niet in grote kunststof zak-

ken (big bags) om er voor te zorgen dat 
de ondergrond gaat inklinken en ver-
dicht wordt. Hiermee wordt verzakking 
in de toekomst tegen gegaan. 

Dit voorbelasten gebeurt op de loca-
ties waar de toekomstige op- en afritten 
moeten gaan komen. 

Hinder
Het verkeer op de Hogering zal door deze 
aanpassingen tijdelijk te maken krijgen 
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 Hoge-
ring altijd twee rijstroken beschikbaar in 
beide richtingen. n

ALTIjD OP DE HOOGTE

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

Schrijf je in voor onze digitale 
nieuwsbrief via flevowegen.nl/
aanwinsten/hogering-almere.

Specifieke vragen over de verbreding 
van de Hogering kun je mailen naar 
hogering@flevoland.nl.

Op flevowegen.nl kunnen geïnte-
resseerden zich aanmelden voor 
de SMS-waarschuwingsdienst voor 
informatie over werkzaamheden 
en calamiteiten op de Hogering.

Of volg ons:

@FlevoWegen

@ProvincieFlevoland

provincie_flevoland



54 I POORTNIEUWS

Tijdens een inloopbijeenkomst voor be-
woners in 2018 is het definitieve ont-
werp gepresenteerd van de (fietsstraat) 
Achillesstraat. In dit ontwerp staat een 
vrijliggend fietspad en een nieuwe brug. 
Daarna is het ontwerp verwerkt tot een 
bestektekening en op dit moment is de 
aanbesteding ver gevorderd.

planning werkzaamheden
Inmiddels zijn voorbereidende werk-
zaamheden afgerond. Halverwege maart 
zijn we gestart met het verwijderen van 
de bomen waar het fietspad moet ko-
men, een aantal zijn herplant in Poort. 
Dit moest voor half maart, omdat het 
broedseizoen van de vogels dan start. De 
overige werkzaamheden starten in april. 

Afhankelijk van de levertijd van ma-
terialen, willen we met het fiedspad in 
de zomer klaar zijn. Het streven is voor 
de de schoolvakantie. Tijdens deze pe-
riode moet rekening gehouden worden 
met afsluiting van de Achillesstraat 
voor doorgaand verkeer. Voor fietsers en 

voetgangers blijft de doorgang zoveel 
mogelijk toegankelijk. Het realiseren van 
de bruggen duurt langer, naar schatting 
zijn deze eind 2019 klaar.

gefaseerd
Om zo veel mogelijk overlast te beperken 
voeren we de werkzaamheden gefaseerd 
uit. De fasering wordt op een later tijd-
stip schriftelijk bekend gemaakt aan de 
direct aanwonenden en voor heel Poort 
op de Facebookpagina en website. 

Bomen kregen nieuwe plek 
Tien bomen van de Achillesstraat die weg 
moesten, kregen in het Columbuskwartier 
een nieuwe plek. Vier bomen zijn ver-
plaatst naar de Adriaen Blockstraat bij 
de dependance van de Droomspiegel en 
zes langs het Robert Scottpad achter de 
Roald Amundsen straat.

gemeente Almere n
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De werkzaamheden voor de aanleg van het vrijliggende fietspad 

langs de Achillesstraat gaan deze maand van start. Het fietspad 

loopt vanaf de Neptunussingel tot de europalaan. Aan de zijde 

van het Osirispad komt een nieuwe brug voor fietsverkeer en de 

bestaande brug bij het Duitslandpad wordt verbreed. 

realisatie vrijliggend fietspad 
en brug achillesstraat

De huidige situatie van de Achillesstraat

Balderstraat

In de Noordse mythologie, zoals die in de 
Middeleeuwen is opgetekend in de Edda, 
wordt nogal veel gevochten. Uiteindelijk 
maken de goden en andere mythische 
wezens elkaar zelfs zo ongeveer allemaal 
een kopje kleiner en de wereld vergaat 
met de hele bliksemse boel. In het Home-
ruskwartier danken we er een paar stra-
ten aan: de Eddastraat, de Thorstraat en 
de Donarstraat (eigenlijk dezelfde god), 
de Odinstraat en de Wodanstraat (ook 
dezelfde!), het Freyjaplantsoen, de Vidar-
straat, de Lokistraat, en de Balderstraat. 

Balder was één van de zonen van Odin 
en Freyja (of Frigg). Hij was het lieverd-
je, de lieveling van iedereen, het heilig 
boontje – er zat geen greintje kwaad in 
die jongen, hij verspreidde licht waar hij 
maar kwam, hij was de god van de len-
te, de wijsheid, de welsprekendheid, de 
rechtvaardigheid, wat wil je nog meer aan 
goedheid? Zijn moeder had iedereen laten 
zweren dat ze hem met rust zouden laten. 
Maar het jaloerse rotjoch Loki, nota bene 
een goede vriend van vader Odin, wist dat 
de maretak die eed niet had gezworen. Hij 
maakte een pijl van de maretak, gaf die 
aan Hodur, de blinde broer van Balder, en 
die schoot er Balder mee dood.

Balder werd gecremeerd, de brand-
stapel was een schip dat de zee op werd 
geduwd, en zijn vrouw Nanna sprong in 
het vuur. Nu kwamen dode goden in het 
Walhalla terecht als ze in de strijd waren 
gesneuveld. Balder moest gewoon naar 
de Hel, naar Hella. Die wilde Balder wel 
terugsturen naar de gewone wereld, mits 
iedereen om Balder zou treuren. Loki, als 
een reus vermomd, deed dat natuurlijk 
niet dus dat ging niet door.

Daarna kwam pas Ragnarök, de grote 
slachtpartij, de totale ondergang, met 
natuurrampen en al. En daarna kwam de 
wereld weer frisgroen uit het water te-
voorschijn, werden goden weer herboren 
– Balder en zijn broer Hodur voorop! – en 
kwamen de eerste twee mensen. Door zijn 
herrijzenis doet Balder aan Jezus denken, 
maar dan is hij al wel terug op aarde... 

Balder en Nanna woonden trouwens 
niet slecht: hun paleis ‘Wijdeglans’ had 
een zilveren dak dat rustte op gouden 
kolommen.

Felix van de Laar n

Felix van de Laar woont in het complex Ithaka 

in het Homeruskwartier. Hij is tekstschrijver, 

redacteur en vertaler. Zijn bedrijf heet alme-

rika, almerica! felixvandelaar@xs4all.nl

S T R A A T n A M E n  H o M E R U S K W A R T I E R

Maarten Feenstra Fotografie
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Een ‘zonaal parkeerverbod’ is een par-
keerverbod dat voor een gehele zone 
geldt. In Almere Poort wordt op dit mo-
ment nog veel gebouwd. Zodra de wij-
ken klaar zijn, wordt per deel het zonaal 
parkeerverbod ingevoerd, waar men het 
nodig acht.
 
situatie Europalaan
Op de Europalaan is per 1 september 
2018 een blauwe zone ingesteld. Dit om 
de ondernemers van de Europalaan tege-
moet te komen. De parkeerterreinen aan 
de binnenzijde van de woonblokken aan 
de Europalaan worden nauwelijks ge-
bruikt door de bewoners. Er is een ver-
moeden dat treinreizigers veelal gebruik 
maken van deze parkeerplaatsen, waar-
door de bezoekers van de winkels hun 
auto niet kwijt kunnen in de buurt van 
de winkels. Vanuit de omgeving Frank-
rijkkade wordt nu gemeld dat er parkeer-
druk ontstaat doordat forensen hun auto 
nu aan de Frankrijkkade/Hongarijeplaats 
en omgeving parkeren. In de bewoners-
brief van 24 augustus 2018 is aangege-
ven dat na een half jaar het effect van 
de blauwe zone verkeerskundig wordt 
onderzocht en de blauwe zone eventueel 
bijgesteld of uitgebreid wordt.

Bij het onderzoek is de omgeving 
Frankrijkkade/Hongarijeplaats nu mee-
genomen. Het onderzoek is inmiddels 
geweest en wij zijn op dit moment in 
afwachting van de resultaten. De be-
woners worden op een later mo-
ment op de hoogte gesteld van 
de uitkomsten van dit on-
derzoek. Voor treinreizi-
gers heeft de gemeen-
te aan de zijde van 
het Topsportcentrum 
een nieuw parkeerterrein 
aangelegd waar ongeveer 
350 auto’s kunnen parkeren.
 

parkeren op eigen terrein 
In veel wijken van Poort is er in de pla-
nontwikkeling/kaveluitgifte gewerkt met 
het principe ‘parkeren op eigen terrein’. 
Naar nu is gebleken gebeurt dit in een 
aantal gevallen niet en heeft men de 
parkeerplaats in gebruik als tuin of als 
opslagplaats. Ook zijn er nog eigenaren 
van percelen die de parkeerplaats op ei-
gen terrein nog niet hebben gerealiseerd 
of dat de parkeerplaats een te klein for-
maat heeft. Hierdoor ontstaat er par-
keerdruk in de wijken die niet opgelost 
kan worden. In de berekening van de 
parkeernorm zijn deze parkeerplaatsen 
meegenomen. Er wordt nu gewerkt aan 
een plan om hierop handhaving te gaan 
starten. Dit kan nog enige tijd in beslag 
nemen.

gemeente Almere n

almere.nl/werkaandeweg
facebook.com/werkaandedreven

Almere Poort is een stadsdeel met een ‘hoog stedelijk’ karakter. 

Dit betekent in de praktijk dat men er niet vanuit mag gaan dat 

men altijd in de directe omgeving van de woning zijn auto kan 

parkeren. Parkeren zal vaak op afstand zijn. verder geldt er in 

Poort vaak een ‘zonaal parkeerverbod’. Dit betekent dat er al-

leen in de parkeervakken geparkeerd mag worden. 

parkeer- en verkeersaanpak Ophoging almeerderstrand
Het Almeerderstrand gaat midden 2019 
voor een deel op de schop. Op het strand 
aan de kant van de A6 wordt deze zomer 
circa 300.000 m3 zand aangebracht. Af-
hankelijk van de uitvoeringsmethodiek 
van de aannemer gebeurt dit via de weg 
of het water. De werkzaamheden begin-
nen midden zomer en duren tot het einde 
van het jaar. Tijdens de werkzaamheden 
is dit deel van het Almeerderstrand niet 
beschikbaar als recreatiegebied.   

Door deze uitbreiding van het strand 
is de mogelijkheid om het huidige eve-
nementenstrand te verplaatsen naar dit 
deel van het Almeerderstrand. Hierdoor 
liggen evenementen verder van de be-
staande bebouwing af. Op zijn vroegst 
vanaf 2020 worden grootschalige evene-
menten, waaronder Libelle Zomerweek, 
Free Festival en Zand gehouden op het 
nieuwe deel van het strand.

strandseizoen 2019
Om het Almeerderstrand klaar te ma-
ken voor de zomer en het zwemseizoen, 
pleegt de gemeente onderhoud aan het 
strand. In maart werd het zand weer met 
een beachcleaner schoongemaakt. Om 
het schone resultaat te vergroten, heeft 
de gemeente hiervoor eerst met een spe-
ciale machine het strand opengewoeld. 
Net zoals voorgaande jaren wordt de 
ballenlijn weer aangebracht in het wa-
ter en wordt het onderwatertalud tot aan 
deze ballenlijn weer vlak geschoven.

Qua groenonderhoud heeft de gemeen-
te afgelopen winterperiode veel snoei-
werk verricht. Het zicht van en naar het 
strand is nu sterk verbeterd. Dit heeft een 
positief effect op de veiligheid rondom 
het strand en het achtergebleven groen 
kan zich weer vanaf de grond ontwik-
kelen. Ook zijn tijdens de winterperiode 
de houten balken van de fietsstallingen 
en waar nodig de trapleuningen bij de 
dijkopgangen vervangen.   

Net als voorgaande jaren plaatsen we 
bij de vier aanlooproutes naar het strand 
afvalbakken. Zo houden we samen de 
omgeving schoon. De gemeente contro-
leert regelmatig hoe vol de bakken zijn 
en zorgt dat deze geleegd worden. De 
toiletgebouwen worden voor het strand-
seizoen gecontroleerd op hygiëne en 
functionaliteit. Ook tijdens het seizoen 
controleert de gemeente regelmatig de 
toiletgebouwen. 

gemeente Almere n
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total sound reinforcement av

Onderneming van het jaar 2019

Spaar met ons mee voor Elize!
De achtjarige Elize uit Almere Poort 

is geheel afhankelijk van een rolstoel en 
beademing. Als gevolg van haar ziekte, 

heeft haar gezin extra kosten. Deze 
kunnen zij niet allemaal zelf betalen.

doneer met een Tikkie via

elizevankampen.nl

Vanuit een passie voor muziek- en eve-
nemententechniek startten de Almeerse 
vrienden Han en Martijn zestien jaar ge-
leden hun bedrijf TSR AV. In de beginja-
ren combineerden de heren dit met stu-
deren. Inmiddels telt het bedrijf veertien 
medewerkers, bijna allemaal uit Almere. 
Het bedrijf draagt daarom ook onze stad 
en in het bijzonder de cultuur, een warm 
hart toe. De gewonnen geldprijs ging 
naar het door hun gekozen goede doel: 
Muziekids in het Flevoziekenhuis.

TSR AV is betrokken bij het faciliteren 
en ondersteunen van bijna alle grote lokale 
evenementen, zoals het Terrassenfestival, 
het Bevrijdingsfestival, het Havenfestival, 
Koningsdag/-nacht en de Challenge Al-
mere-Amsterdam. Daarnaast ondersteunt 
TSR AV ook diverse liefdadigheidsprojec-
ten en cultuurinstanties in Almere.

TSR AV richt zich op zowel de verhuur 
als de verkoop van audiovisuele technie-

ken – dus geluid, licht en beeld. Met deze 
one-stop-shop combinatie onderscheidt 
TSR AV zich. Het streven naar het ont-
wikkelen van een totaalconcept, het zich 
inleven in de wensen van de klant en 
van A tot Z meedenken zijn daarom ook 
kwaliteiten waar TSR AV voor staat. 

Deze creativiteit en intensieve samen-
werking uit zich ook in het feit dat 
TSR AV diverse klanten heeft voor vaste 
installaties uit de hospitality branche en 
overheidsinstellingen. Slimme vergader-
oplossingen, noise masking of sensoren 
die omgevingsgeluid kunnen meten. 
TSR AV zoekt samen met de opdrachtge-
ver naar de beste oplossing.

Han en Martijn leerden elkaar kennen 
in groep 2 van de Driemaster in Steden-
wijk, alwaar zij in groep 7 samen gingen 
draaien tijdens de kinderdisco op school. 
Langzaam kwam de zolderkamer vol te 
staan met lampen en apparatuur. Op dit 
moment huist het bedrijf aan de Gooise-
kant, maar de heren hebben de ambitie 
om hun eigen bedrijfspand te bouwen in 
Almere Poort, waar Martijn met zijn ge-
zin met veel plezier woont.

redactie n
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie 

van de gemeente Almere en 

de vBA werd het bedrijf van 

Han Wassink en Martijn Groot 

uitgeroepen tot Onderneming 

van het jaar 2019.
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plaatsing nieuwe 24-uurs 
aED’s in de wijken van poort

in december vroeg Patrick simonis via PoortNieuws jullie aan-

dacht voor meer AeD’s in Poort. “Nu kan ik gelukkig melden 

dat er binnenkort ook daadwerkelijk meerdere AeD’s te vinden 

zullen zijn in het columbuskwartier en het Homeruskwartier”. 

landelijk succes
Ook in Duin komen maar liefst 2 AED’s te 
hangen, zo blijkt uit de actuele kaart van 
buurtAED.nl. Tot vervelens toe zijn veel 
Poortenaren gedurende de afgelopen we-
ken plat gestalkt via diverse social media 
kanalen. Ook is er bij veel huisnummers 
een flyer op de deurmat gevallen en in 
sommige gevallen kwamen de initia-
tiefnemers zelfs even aan de deur bellen 
voor een kort gesprek. Patrick: “Dit heeft 
er allemaal toe bijgedragen dat we dank-
zij meerdere donateurs binnenkort daad-
werkelijk enkele nieuwe 24-uurs AED’s 
mogen verwelkomen in onze buurten en 
deze zijn hard nodig, want de doorgaans 
aanwezige AED’s zijn niet in alle geval-
len openbaar toegankelijk of slechts ge-
durende een dagdeel beschikbaar. Helaas 
laat het plaatsen van de AED’s nog even 
op zich wachten, want landelijk gezien 
is de actie inmiddels een flink succes 
geworden en dat leidt momenteel tot 
wachttijden bij de leverancier. 

Hoe meer, hoe beter
We zijn er nog niet. Meer AED’s is na-
tuurlijk altijd beter en daarom roep 
ik bewoners van Almere Poort op om 
vooral door te gaan met het starten en 
ondersteunen van deze buurtinitiatie-

ven. Start een actie via www.buurtaed.nl 
en zorg voor een nog betere dekking van 
AED’s.  

reanimatietraining  
Onlangs zijn we met enkele burgerhulp-
verleners bijeengekomen en werd door 
meerdere personen het idee geopperd om 
reanimatie-trainingen te geven, bijvoor-
beeld in een buurtcentrum. Er zijn meer-
dere opties mogelijk.  

Optie 1: Een gratis reanimatietraining 
aanbieden in ruil voor een vrijwillige do-
natie aan de lopende AED-acties. Dit is 
met name een geschikt middel voor men-
sen die er wel iets meer over zouden wil-
len weten, maar geen opgeleid hulpverle-
ner willen zijn. In een paar uur wordt dan 
de basis van het reanimeren uitgelegd 
voor het geval je zelf ooit in aanraking 
zou komen met een hartstilstand. 

Optie 2: Een betaalde reanimatietrai-
ning tegen kostprijs, hierbij wordt uitge-
gaan van een zo laag mogelijk tarief om 
het voor iedereen betaalbaar te houden. 
Tijdens deze training word je dan ook 
echt opgeleid tot gecertificeerd hulpver-
lener en kun je je ook aanmelden voor de 
burgerhulpverlening. 

Welke van de twee opties het ook 
wordt, we zijn hier nog actief over aan 

het nadenken en zodra we hier een be-
sluit over hebben genomen en een invul-
ling aan hebben gegeven, zullen we dit 
te zijner tijd uiteraard communiceren via 
de social media kanalen en natuurlijk in 
PoortNieuws. 

Whatsapp-groep
In de vorige PoortNieuws vroeg ik ook 
aandacht voor de WhatsApp-groep voor 
burgerhulpverleners. Deze groep heeft 
inmiddels diverse leden mogen verwel-
komen en we hadden een eerste kennis-
making. Belangrijk om te weten is dat 
deze groep absoluut niet bedoeld is als 
gezellig theekransje, maar meer om ac-
tief na te denken over initiatieven voor 
de buurt en tevens een stukje nazorg te 
geven voor het geval je als burgerhulp-
verlener te maken hebt gehad met een 
reanimatie en je erover wilt praten.  Bur-
gerhulpverleners kunnen zich aanmel-
den door een berichtje te sturen naar: 
06-138 603 78.  

Bedankt!  
Rest mij voor nu slechts nog om een 
dankwoord uit te spreken. Om te begin-
nen naar alle donateurs die een flink 
bedrag bijeen hebben gebracht voor de 
aanschaf van AED’s – want ze zijn zeker 
niet goedkoop. Uiteraard ook een dank 
naar de initiatiefnemers die deze aan hun 
gevel gaan bevestigen en er de komende 
jaren zorg voor dragen. Een dank naar 
de burgerhulpverleners die vrijwillig pa-
raat staan voor de buurt en tenslotte een 
dank aan PoortNieuws voor het beschik-
baar stellen van dit publiciteitsmiddel”.

redactie n

donaties: buurtaed.nl
locaties: hartslagnu.nl/aed
whatsapp-groep: 06 -138 603 78

freyjaplantsoen, Homeruskwartiersufaxstraat, HomeruskwartierAbel Tasmanstraat, columbuskwartier

“Een AED daar red je 
levens mee! Alle donateurs 
ontzettend bedankt. In 
het bijzonder Vaneveld 
Bewindvoering en Vereniging 
Arrahma” Judith Bouman

“Almere Poort is hiermee een 
24-uurs AED rijker. Een veilig 
gevoel!” Friso van Welsem en 

Saskia Pannekoek

“Na mijn derde reanimatie-
oproep in het Homeruskwartier 
dan eindelijk een AED bij de 
hand! Met grote dank aan alle 
donateurs” Julie de Gooijer
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prachtige poortenaren 2018 
in het zonnetje gezet

Drie Prachtige Poortenaren zijn eind vorig jaar gehuldigd voor 

hun inzet voor en met bewoners van Almere Poort. Bettie 

Woord, Paul Offerman en Hennie Tibben werden in het zon-

netje gezet tijdens de Poort eindejaarsborrel. van wethouder 

Jerzy soetekouw kregen ze een oorkonde, bloemen en een 

beeldje gemaakt door Mira Ticheler als aandenken.  

Mensen die zich inzetten voor Almere 
Poort en haar bewoners zijn onmisbaar. 
Daarom werd opgeroepen om bewoners 
van dit gebied te nomineren voor de titel 
Prachtige Poortenaar.

Hennie tibben
Hennie was de eerste bewoner van het 
Tiny Housing-terrein in het Homerus-
kwartier. Daarvoor heeft ze de nutsaan-
sluitingen en inrichting van het terrein 
geregeld – waarmee ze het voor de andere 
Tiny House-bewoners makkelijker maak-
te. Toen ze er eenmaal woonde, stelde ze 
haar Tiny House open voor honderden 
nieuwsgierige bezoekers, journalisten en 
filmmakers. Ook op andere gebieden zet 
ze zich graag in. Zo is ze drijvende kracht 
achter Almere Poort Schoon: samen 
zwerfafval voorkomen. Hiervoor gaat ze 
ook elke eerste zondag van de maand met 
een groep bewoners zwerfafval prikken. 
In een uur tijd verzamelen zij een hele 
berg afvalzakken vol. Hennie onderhoudt 
contact met de gemeente, raad, bewoners 

en bedrijven. Haar doel is om álle scho-
len, bouwbedrijven en supermarkten in 
Almere Poort actief te krijgen en daar-
voor heeft ze al een plan bedacht.

Bettie Woord
Bettie is al een aantal jaren betrokken 
bij de Schone Poort. Dit is een ‘kerk op 
wielen’ in Almere Poort, waarvan de pi-
oniers aanwezig zijn bij zo veel mogelijk 
evenementen in het stadsdeel. Zo ook 
Bettie. Iedereen is welkom voor een luis-
terend oor. En zelf heeft Bettie ook leuke 
en interessante verhalen te vertellen. 
Daarnaast zette ze zich in 2018 onder 
andere in voor de creatieve markt Poort 
met Passie. Ook wandelt ze elke dinsdag-
ochtend door weer en wind met bewo-
ners, en na afloop gaat ze gezellig met de 
deelnemers iets drinken en kletsen in het 
buurtcentrum. Naast de wekelijkse wan-
deling zette ze ook thema-wandelingen 
op, met een groeiend aantal deelnemers. 

paul Offerman
Paul is één van de ouders van de jonge-
ren met een lichamelijke beperking die 
begeleid zelfstandig wonen bij Woon-
mere. Als vader van een bewoonster 
zette hij zich niet alleen in voor de juiste 
woonruimte, begeleiding en dagbeste-
ding voor de woongroep, maar dacht 
hij ook na over hoe de jongeren op een 
leuke manier in contact zouden kunnen 
komen met buurtbewoners. Zo bedacht 
hij het Festival Poort Sociaal, dat al een 
aantal jaar vlak voor de zomer plaats-
vindt. Hij regelt van alles om dit te orga-
niseren. Nieuw onderdeel vorig jaar was 
de grote PoortBrunch, waar iedereen bij 
kon aanschuiven. Ook de burgemeester 
schoof gezellig aan.   

redactie n

Hennie Tibben, Wethouder Jerzy Soetekouw, Bettie Woord en Paul Offerman

Manuele therapie bij nekpijn / hoofdpijn

Gratis spreekuur donderdagen 18.30

Echografie gewrichten armen / benen

Contracten met alle verzekeraars

MANUELE THERAPIE BIJ NEKPIJN / HOOFDPIJN

Drs René van de Coevering

BIG 39033371304

www.coevering.com 

036-8450130

Odinstraat 7


Iepenstraat 28
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voorjaarsactiviteiten in poort

  In de voorjaarsvakantie genoten zo’n 

50 kinderen en tieners van de Schaapspoort 

Vakantie Bijbel Club. Met popcorn, dansen, 

sporten, hele toffe vrijwilligers, bijbelverhalen, 

pannenkoeken, film en knutselen.

  Op 15 maart was er een praktijkdag van het Aeres 

college, waarbij leerlingen onder meer in de VLA-tuin 

Poort flink aangepakt hebben om de bloembakken 

lenteklaar te maken. Tegels ophalen voor het plateau, 

aardperen oogsten en tenslotte warme chocolademelk.

  De peuters van Partou Nimfenplein vierden 

op 22 maart Nationale Pannenkoekdag. Opa’s 

en oma’s waren uitgenodigd om samen met hun 

kleinkinderen pannenkoeken te versieren en te 

eten. Het was een leuke en gezellige ervaring 

voor allemaal en voor de grootouders een kans 

om een kijkje te nemen op het kinderdagverblijf. 

Op zaterdag 9 maart was de Golden Girls Concept Store weer open, de winkel aan huis waar gebruikte spullen een tweede kans krijgen. Met de net binnengekomen vintage kleding konden liefhebbers hun hart ophalen! 

In het kader van NL Doet was er op 16 maart een heerlijke high tea in buurtcentrum Amerika, om bewoners in contact te brengen met elkaar en met vrijwilligers. De middag was helemaal volgeboekt en zeer geslaagd! 

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

POORTNIEUWS I 59 
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W E L Z I j n

Bij het wijkteam kun je terecht met vragen over welzijn, wo-

nen, (vrijwilligers)werk, opvoeden & opgroeien en activiteiten 

in Almere Poort en omstreken. in het wijkteam werken mensen 

van diverse disciplines die samen met jou kijken welke stappen 

je kunt zetten, alleen of met hulp van netwerk of organisaties.  

Het Wijkteam Poort 
inloopspreekuren

dinsdag 13.00-14.00 uur in                                                                
gezondheidscentrum Vizier,                                                                                                           
Duitslandstraat 1, Almere Poort

donderdag 9.00-10.00 uur in                                                                       
buurtcentrum ‘De Ruimte’,                                                                                        
Nimfenplein 1, Almere Poort

Samen Doen
eerste hulp bij administratie

donderdag 9.00-10.00 uur in    
buurtcentrum ‘De Ruimte’,                                                                                        
Nimfenplein 1, Almere Poort

nieuwe wijkwerker
Jan Meijer is vanaf 1 april gestart als 
wijkwerker en vrijwilligersconsulent bij 
het wijkteam Poort en stelt zich graag 
voor. “Ik woon samen met mijn vriendin 
en haar twee kinderen in Almere Haven. 
Tot mijn 45ste jaar heb ik in de bouw 
gewerkt als calculator en werkvoorberei-
der. Daarna maakte ik de overstap naar 
een voor mij nieuw werkgebied, name-
lijk zorg, welzijn en samenleving. Ruim 
zeven jaar was ik fulltime uitvoerend 
vrijwilliger bij de Vrijwilligers en Man-
telzorgcentrale Almere (VMCA) en bij 
Humanitas Almere. In 2014 kreeg ik een 
coördinerende rol als vrijwilliger. Dit 
werk leverde mij zoveel energie en ken-
nis op, dat ik uiteindelijk ben gestart met 
een deeltijd hbo-opleiding Social Work.                                                                             
Na de vele jaren als vrijwilliger en mijn 
stage bij wijkteam Stedenwijk, heb ik 

enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging 
bij het wijkteam Poort. Wellicht komen 
we elkaar binnenkort tegen in de wijk!”

actief zijn in poort                                                                                                                                           
Heb je een idee om jouw wijk socialer en/
of actiever te maken? Wil je een activi-
teit organiseren of iets betekenen voor 
een buurtgenoot? Neem dan contact op 
met opbouwwerker Silvia Morren. Samen 
wordt gekeken naar de mogelijkheden. 

Silvia: “Er zijn al verschillende groe-
pen die met ondersteuning of in samen-
werking met opbouwwerk of De Schoor 
medewerkers mensen bij elkaar brengen, 
onder meer in buurtcentrum De Ruim-
te. Een aantal voorbeelden zijn: Koffie 
Uurtje op woensdagochtend, Women 
Con nec ted voor vrouwen op woensdag-
avond, Crea Bea Club, Voor Altijd Slank 
Groep, Almere Poort Koor, Mannenavond 
op donderdagavond en Kookworkshop  
voor mannen...”

rolstoelbasketbal
Op maandag trainen de sportieve heren 
met enthousiasme van half zeven tot 
acht ’s avonds in de sportzaal aan de 
Henry Stanleystraat.  Wil je ook een keer 
meetrainen? Je bent welkom! Bel Danny 
via 06-347 641 15. Tijdens Festival Poort 
Sociaal op 22 juni zijn ze ook van de 
partij. Je mag in een sport-rolstoel zitten 
om deze sport te ervaren. 

Het wijkteam is er voor jou

Bootcamp
Op woensdag, vrijdag en zondag geeft 
Nadine een heerlijke bootcamples in 
buurtcentrum De Ruimte of bij droog 
weer buiten. Get in shape! Meer info en 
aanmelden: nadine.de.ruiter@gmail.com

grip op stress 
Tijdens drie bijeenkomsten in buurtcen-
trum De Ruimte gaat stress coach Rober-
to in op onder andere: ‘Hoe kun je stress 
op tijd herkennen? Hoe kun je anders 
omgaan met stressvolle gedachten en 
emoties? Hoe maak je een plan om beter 
met stressvolle situaties om te gaan?’ Op 
dinsdagochtend 23 april, 7 mei en 21 mei 
ga je hiermee aan de slag. Neem contact 
op met Silvia Morren voor informatie of 
aanmelden.

Wijkteam Poort n

•  Silvia Morren: 06-132 987 12   
smorren@almere.nl 

• Jan Meijer: jcmeijer@almere.nl

Jan Meijer, wijkwerker en vrijwilligers-
consulent bij het wijkteam Poort

Het rolstoelbasketbalteam nodigt je uit

gezamenlijk spreekuur 
wijkagent, gemeente en wijkteam
Sinds 14 maart houden wijkagent, ge-
meente en wijkteam om de week een ge-
zamenlijk spreekuur in buurtcentrum De 
Ruimte op donderdagen van half twaalf 
tot half één, waar je met vragen over de 
buurt terecht kunt. Bijvoorbeeld over de 
veiligheid, groene voorzieningen, vrijwil-
ligerswerk, het opzetten van een buurt-
initiatief of aanvragen van wijkbudget.
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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. K. Stokkermans
Mw. S. Witkamp
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
Marloes Oomkens, jeugdarts
Lillian Vlijm, jeugdarts
Stephanie Verduijn, jeugdverpleegkundige
Sylvana Youssef, jeugdverpleegkundige
Kayleigh Smart, jeugdverpleegkundige
Fatiha Abdessadki, verpleegkundig specialist
Mirjam van Bleijswijk, opvoedadviseur
Elma Kuzee, cb assistente
Corine Rakhorst, cb assistente

Wijkteam / maatschappelijk werk 
via 14036 
Jorien Stevens, Isara Louisville

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

Z o R G S C A L A

jouw mening telt
Wij zoeken geen papieren tijgers, maar 
mensen die ideeën hebben over hoe de 
zorg in de eigen wijk het best kan worden 
ingericht en zich samen met ons hiervoor 
willen inzetten. 

Uiteraard doen wij dit ook samen met 
andere (zorg)organisaties in de wijk. 
Jouw betrokkenheid kan langdurig zijn, 
bijvoorbeeld door zitting te nemen in 
onze wijkcliëntenraad. Maar wij zijn ook 
op zoek naar mensen die op vrijwillige 
basis tijdelijk willen meedenken over een 
bepaald onderwerp. 

Wij zoeken jou
Dus, ben jij cliënt bij Zorggroep Almere, 
sta je bijvoorbeeld ingeschreven bij de 
huisartsen, fysiotherapeuten of verlos-

kundigen van gezondheidscentrum Vizier, 
ontvang je wijkverpleging of woont je 
vader of moeder in één van onze woon-
zorgcentra en wil je je inzetten voor de 
zorg in Almere Poort? Dan komen wij 
heel graag in contact met jou! 

aanmelden
Heb je interesse, wil je je gelijk aanmel-
den of twijfel je nog en heb je vragen? 
Stuur een mailtje naar het onderstaande 
adres, dan nemen wij snel contact met 
je op. Kijk voor meer informatie op de 
onderstaande link.

redactie n

www.zorggroep-almere.nl/cliëntenraad
e-mail: ccr@zorggroep-almere.nl 

Denk jij met ons mee? 

Ben jij geïnteresseerd in de zorg en wil je, samen met ons, de 

zorg in Poort nog verder verbeteren? Dan komen wij graag 

in contact met jou. Zorggroep Almere zoekt namelijk mensen 

die willen meedenken en meepraten over de zorg. Misschien 

kunnen wij samen door onze ‘gedeelde interesse’ de zorg in 

jouw stadsdeel (nog) beter maken.
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unieke markt ‘poort met passie’
op zaterdag 13 april

Kofferbakmarkt
Op zaterdag 11 mei wordt voor het eerst 
een kofferbakmarkt gehouden rondom 
de Homerusmarkt! Vanuit de kofferbak 
verkopen en leuke spullen tegenkomen 
‘tussen kunst en kitsch’ is een leuk ge-
beuren. De kofferbakmarkt duurt van 10 
tot 16 uur. Er is plaats voor maximaal 60 
auto’s. Voor bezoekers gratis. Een stand-
plaats is er vanaf m,.15, meld je hiervoor 
aan via: www.kofferbakmarktalmere.nl. 

Dinsdag wandelmorgen
Heerlijk een frisse neus halen en ge-
nieten van de mooie natuur die Almere 
Poort rijk is. Iedere dinsdagmorgen, weer 
of geen weer, wordt er gewandeld. We 
starten om tien uur bij de Homerus-
markt. Ieder een is welkom om mee te 
wandelen. Aansluitend drinken we in 
buurtcentrum De Ruimte koffie of thee. 
Neem voor meer informatie contact op 
met Bettie Woord via tel. 06-153 321 97 
of mail: info@deschonepoort.nl

ander marktnieuws
Poortenaren kunnen zich gelukkig prij-
zen met de uitgebreide wekelijkse markt. 
Onlangs zijn er twee vaste kramen bij-
gekomen, een poelier en een snoep- en 
dropkraam. Heb jij ze al ontdekt? Ook 
in de Homerusmarkt zelf is een nieuw-
komer: Knickknacks.nl verkoopt woon-
decoratie op de eerste verdieping, naast 
de lift. Zeer de moeite waard om een 
kijkje te nemen. De winkel heeft een 
uitgebreide collectie handgeblazen glas-
werk, muurdecoratie en nog veel meer. 
Misschien vind jij wel dat ene woonac-
cessoire dat jouw interieur af maakt, of 
een bijzonder cadeau. 

redactie n

FB: Markt almere-poort
FB: Homerusmarkt

Bij de ‘Poort met Passie’ markt kun je ervaren wat mensen in 

beweging zet. Mensen die met passie iets geweldigs creëren. 

Kunstenaars die hun passie met je willen delen. een creatief 

proces, waar ze vol vuur over vertellen. Neem ook zelf deel aan 

een kunstworkshop en ontdek waar jouw passie ligt!

poort met passie
Allerlei vormen van kunst zullen deze za-
terdagmiddag vertegenwoordigd zijn.  De 
tijd is van 12 tot 16 uur en de locatie is 
rondom de Homerusmarkt. Uiteraard zijn 
ook de reguliere winkels en marktkramen 
open, met extra leuke acties. ‘Poort met 
Passie’ is een jaarlijks terugkerend eve-
nement, dit jaar voor het eerst gecombi-
neerd met de gewone markt. Het belooft 
dus gezellig druk te worden!

liefdeskoek
Grijp je kans om een liefdeskoek te ma-
ken voor iemand die jou dierbaar is. Nog 
nooit tegen hem/haar verteld hoe lief je 
deze persoon vindt? Vertel dit dan door 
het geven van de zelfgemaakte liefdes-
koek. Zomaar een vriend, buurman, kind  
of wie dan ook eens verrassen  met jouw 
lieve woorden. En wie weet, krijg je zelf 
wel een liefdeskoek met mooie woorden! 
Gewoon op de ‘Poort met Passie’ markt 

de liefde delen. Want ieder mens kan 
groeien en bloeien in de liefde.

strippenkaart
Voor de kinderen is er een strippenkaart 
voor 1 euro. Hiermee kan van alles ge-
daan worden. Zo kun je een poster ma-
ken, een pannenkoek eten en een palm-
paasstok maken. En wat dacht je van een 
eigengemaakt stuk pizza? Kom en ge-
niet mee van alle passie op deze unieke 
markt!

Bettie en Pride hebben er zin in!

Poort met Passie 2018
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v o o r z i e n i n g e n  i n  a l m e r e  p o o r t

o n d e r w i j s

basisscholen

Cascade
montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-536 99 91
www.montessorischoolcascade.nl
directie@montessorischoolcascade.nl

de Columbusschool
openbare basisschool
•	 locatie	Marco	Polo	
 Marco Poloroute 56, 1363 LA
 036-767 01 50
•	 locatie	Nederlandhof
 Nederlandhof 3, 1363 DC
 036-767 01 50
www.columbusschool.nl
info@columbusschool.asg-almere.nl

de droomspiegel
katholieke basisschool   
voor	daltononderwijs
•	 De	Droomspiegel	‘Marco	Polo’
 Marco Poloroute 60, 1363 LA
 036-540 60 60
•	 De	Droomspiegel	‘Bosrand’
 Adriaen Blockstraat 9, 1363 LT 
 036-540 60 61
info@droomspiegel.nl
www.droomspiegel.nl

iKC de duinvlinder
vernieuwend	kindcentrum
basisonderwijs,	kinderopvang	en	bso	
tijdelijk adres: 
Slowakijehof 1, 1363 BD
036-767 60 06
www.deduinvlinder.nl
info@deduinvlinder.nl

de Kleine wereld
oecumenische basisschool  
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-767 02 40
www.de-kleine-wereld.nl
e.vanfaassen@de-kleine-wereld.nl

Algemeen Bijzonder   
onderwijs odyssee
betekenisvol leren: leren in het echt
tijdelijk adres: 
Pygmalionstraat 1, 1363 SC
06-430 105 69 
directie@odyssee.asg.nl
odyssee.asg.nl

iKC sterrenschool de ruimte
basisonderwijs,	kinderopvang	en	
buurtvoorzieningen	onder	één	dak
Nimfenplein 1, 1363 SV
036-767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.nl
info@sterrenschoolderuimte.nl

Basisschool de Zeeraket
uitdagend	onderwijs	met	aandacht	
voor	persoonlijk	leiderschap
tijdelijk: Monacostraat 50, 1363 CG
036-767 02 21
www.dezeeraket.asg-almere.nl
info@dezeeraket.asg-almere.nl

voortgezet onderwijs

Academie1014
www.academie1014.nl

Aeres VMBo Almere
groen:	vmbo	bl	kl	gl	hgl
Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
www.aeresvmbo-almere.nl

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

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

Poort, school voor havo   
en mavo · tijdelijk adres: 
Jasper Warnerstraat 20, 1362 LD
036-845 23 00, www.bakenpoort.nl
bakenpoort@hetbaken.nl

mbo

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

MBo College Poort 
Winterspelenplein 25, 1362 LE
036-549 59 00
www.rocvf.nl/mbocollegepoort
informatiecentrum@rocvf.nl

K i n d e r o P VA n G

kdv en bso

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

Child Care Kinderopvang
•	 kdv:	Cyclopenstraat 14, 1363 TD
•	 bso: Abel Tasmanstraat 97, 1363 KB
036-521 35 55
www.childcare-almere.nl
info@childcare-almere.nl

Go! Kinderopvang
•	 Het	Vlaggenschip
 David Livingstonestraat 121
•	 IKC	De	Droomspiegel
 Marco Poloroute 60
0320-294 900
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.nl

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

KinderCentrumAlmere
•	 correspondentie	&	bezoekadres		
 Duitslandstraat 108-110, 1363 BG
•	 kdv	De	Boerderij	
 Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
•	 kdv	/	bso	De	Duinvlinder
 Slowakijehof 1, 1363 BD
•	 kdv	/	bso	De	Zeeraket
 Monacostraat 50, 1363 CG
•	 bso	De	Hooiberg
 Odysseestraat 51, 1363 WR
036-303 50 00   
www.kindercentrumalmere.nl

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

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

gastouderopvang

daleth
Ogihof 8,1363 RW, 06-306 719 77
info.daleth@gmail.com

Voorzieningen in Almere Poort Frangipani opvang
Lokistraat 2, 1363 WG
036-841 24 72
www.frangipani-opvang.nl
noreen@frangipani-opvang.nl

Gastouder Aan Zee
Zeeduinweg 164, 1361 BG 
06-531 899 69
gastouderaanzee@gmail.com

Gastouder Het Poortje
Vishnuplantsoen 17, 1363 XD
06-419 755 19
www.gastouderenu.nl/hetpoortje
gobhetpoortje@hotmail.com

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

Gastouderland Flevoland
Marsstraat 74, 1363 VS
06-486 764 97
www.gastouderland.nl
b.dedroog@gastouderland.nl

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

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

Taly’s Kindercentrum
Neptunussingel 79, 1363 VV
036-525 03 50
www.talyskindercentrumbv.nl

peuteropvang

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

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

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

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

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

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

overige paramedici

Coevering.com
manuele	therapie	bij	nek-/hoofdpijn
bij: Fysio in Motion, Odinstraat 7
036-845 01 30
www.coevering.com

derma Quality
huid-,	oedeem-	en	lasertherapie
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-392 071 54
www.dermaquality-huidtherapie.nl
info@dermaquality-huidtherapie.nl

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

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

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

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

A r T s e n

huisartsen

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

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

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

tandartsen

Allround Tandtechniek BV
Argonweg 37, 1362 AB
036-525 50 59
www.allroundtandtechniek.nl
office@allroundtandtechniek.nl

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

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

Tandzorg op Maat
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 3, 1363 BG
036-539 78 80
www.tandzorgopmaat.nl
vizier@tandzorgopmaat.nl
•	 Excent	Tandtechniek:
 0800-330 00 00, info@excent.eu

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

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

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

cardiologie

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

polikliniek

Flevoziekenhuis Almere Poort
(gevestigd in Poortkliniek) 

polikliniek:	dermatologie	
en	gynaecologie

Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
036-868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl/almerepoort

dierenartsen

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

o V e r i G e  Z o r G

fysiotherapeuten

Art Fysio
Trojestraat 60A, 1363 VL
036-536 90 67
www.artfysio.nl
info@artfysio.nl

FysioHaven
kinderfysiotherapie
Trojestraat 60A, 1363 VL
036-521 55 59
www.fysiohaven.com
Info@fysiohaven.com

Fysio in Motion
Odinstraat 7, 1363 WL
036-536 90 67
www.fysio-in-motion.com
info@fysio-in-motion.com

diëtisten

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

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

diëtistenpraktijk nutriCentrum
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
088-500 2070, info@nutricentrum.nl
www.nutricentrum.nl

logopedie

Logopediecentrum  
gc Vizier, Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-393 024 96
www.logopediecentrum.nl
info@logopediecentrum.nl

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

thuiszorg

Connected2Care
Katernstraat 41, 1321 NC
www.connected2care.nl
info@connected2care.nl

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

psychotherapeuten

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

Bijzonder jij
begeleiding	van	(ouders	van)	kinde-
ren	met	leer-	of	gedragsproblemen
Europalaan 844, 1363 BM
036-536 93 96, info@bijzonderjij.nl
www.bijzonderjij.nl
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de Caleidoscoop
coaching	&	therapie	t/m	18	jaar
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-203 890 71
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
info@kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl

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

jungiaans Atelier
Jungiaans	analytische	therapie	
en boetseerlessen
Poseidonsingel 47 (Ithaka), 1363 TR
06-131 857 16
www.analytischetherapie.nl
miekeschram@xs4all.nl

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

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

coaches

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

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

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

verloskundigen

de eerste stap Verloskundigen
Poseidonsingel 41, 1363 TR
036-540 02 66
www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundige-almere.nl

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

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

kraamverzorging

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

consultatiebureau

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

zwangerschapscursus

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

massage

Core Bodyworks
Nederlandstraat 87, 1363 DB
06-145 442 01
www.core-bodyworks.nl
info@core-bodyworks.nl

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

Massage Almere Poort
ontspannende	en	sportmassage
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu
rina-visser@hotmail.com

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

nathalie jansen
massage	en	ontspanning
Lokistraat 30, 1363 WG
06-133 986 70
praktijknathaliejansen@gmail.com

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

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

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

alternatief

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

w o n e n

woonvormen

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

interaktContour Het Kwartier
woonlocatie	voor	mensen	met	hersen-
letsel	of	een	lichamelijke	beperking
Nederlandstraat 40, 1363 DB
036-536 93 90
www.interaktcontour.nl

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

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

Triade Polenstraat
zelfstandig	en	toch	begeleid	wonen	
voor	mensen	met	een	beperking
Polenstraat 2-6, 1363 BB
www.triade-flevoland.nl

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

makelaar

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

Hoekstra & van eck makelaars
Europalaan 917, 1363 BM 
036-538 32 90
www.hoekstraenvaneck.nl
almere@hoekstraenvaneck.nl

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

rietveld Makelaardij o.g.
Hadesstraat 14, 1363 TK
www.rietveld.biz, info@rietveld.biz

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

hypotheken

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

bouwen

santman van staaden
architecten,	bouwvoorbereiding
Apollostraat 24, 1363 TJ
036-535 70 10, info@santman.nl
www.santmanvanstaaden.nl

Van duijn Architecten
Toenzalstraat 15, 1363 RJ
06-445 524 16 / 036 - 841 11 39
www.vanduijnarchitecten.nl
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r e L i G i e u s

Ahmadiyya Moslim   
Gemeenschap
Baitul Afiyat Moskee:
Siliciumstraat 3-5, 1362 JC
06-363 252 79
www.alislam.org, www.islamnu.nl
almeremoskee@islamnu.nl
social media: @AlmereMoskee

Hindoestaans Cultureel   
Centrum ‘shiv Mandir’
Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam
Trojestraat, 1363 VL (in	aanbouw)
06-111 586 28, info@kaylaash.com
www.kaylaash.com

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

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

Vrije evangelische Gemeente  
‘de Veilige Haven’
036-523 56 68
www.deveiligehaven-almere.nl
y.oosterhoff@kpnmail.nl
samenkomsten: elke zondag 10:00 u.
Aeres Almere, Heliumweg 1, 1362 JA

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

V e r Z o r G i n G

kapsalon

Ar Haar- & nagelzorg
Argonweg 27, 1362 AA
06-212 107 35, ans@tmsschrijver.nl

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

verbouwen

Picobello kitwerken
Ganeshastraat 19, 1363 XA
www.picobellokit.nl, 06-427 953 62
picobellokit@outlook.com

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

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

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

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

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

auto

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

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

BoB Autowas Katernstraat
Katernstraat 41, 1321 NC
www.bobautowas.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapsalon La sherise
mobiele kapster aan huis
06-461 113 04

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

Poort Barbershop
Oostenrijkstraat 48, 1363 CB
06-403 620 84
www.barberpoortalmere.com
barberpoortalmere@gmail.com

she ross Hair & Beautysalon
Europalaan 921, 1363 BM
036-841 90 92
www.hair-beautysalon.nl
info@hair-beautysalon.nl

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

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

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

manicure en pedicure

Before and After beauty bar
manicure,	acrylnagels,	nagelstyling
(alleen	op	afspraak)
Achillesstraat 40, 1363 VM
06-434 317 46, info@before-after.nl
www.before-after.nl 

CeraCura Beauty Care 
pedicure,	manicure,	nagelstyling	
&	waxing · Iskurstraat 4, 1363 RC
06-289 126 70
www.ceracurabeautycare.nl
cynthia@ceracurabeautycare.nl

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

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

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

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

schoonheidssalon

Beauty | 81
Jan Maystraat 19, 1363 LK
06-113 634 72
www.beauty81.nl, info@beauty81.nl
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Beauty Trend skin solution
Poseidonsingel 43 (Ithaka), 1363 TR
036-841 89 42, info@beauty-trend.nl
www.beauty-trend.nl
 
schoonheidssalon Belle
Marsstraat 84, 1363 VS
06-537 724 34, info@bellesalon.nl
www.bellesalon.nl
Facebook.com/salonbellealmere

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

dembè Beauty salon  
Lokistraat 52, 1363 WG 
06-573 618 38
www.dembe-beautysalon.nl 
info@dembe-beautysalon.nl

instituut v. Huidtherapie Cora
Gigantenstraat 25, 1363 TB
036-525 11 11 /  06-471 925 12

joya Beauty
Europalaan 816, 1363 BM
06-878 230 60, info@joyabeauty.nl
www.joyabeauty.nl

she ross Beauty
Europalaan 913, 1363 BM
036-841 90 92
www.hair-beautysalon.nl
info@hair-beautysalon.nl

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

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

wax it I waxing & sugaring
Europalaan 913, 1363 BM
06-215 705 48
Europalaan 913, 1363 BM
www.treatwell.nl/salon/wax-it
waxitalmerepoort@gmail.com

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

zonnestudio

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

V r i j e  T i j d

sport

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

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

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

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

Arno splinter sport
•	Peuter-	en	kleutervoetbal
Europazaal, Nederlandstraat 84 
06-509 196 80
www.arnosplinter.nl 
info@arnosplinter.nl
•	Peuter-	en	kleutersport	
Sterrenschool, Nimfenplein 1
06-461 173 37
www.peuterkleutersport.nl
biancaridder@arnosplinter.nl

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

Buurtsportcoach Poort
Frank Timmerman
Playground Cascadepark
06-218 365 49
www.playgroundpoort.nl
playgroundpoort@deschoor.nl
FB: Buurtsportcoach Almere-Poort

Fitclub Almere 
judo	in	sportzaal	De	Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
06-282 649 43, daan@budoalmere.nl
daan912.wixsite.com/fitclubalmere

FlexFit Fitness
fitness,	groepslessen	en	p.	training
Argonweg 140, 1362 AD
036-525 88 41, www.flex-fit.nl
klantenservice@flex-fit.nl

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

Krav Maga Training Center
Tactical-defense
lessen	in	sportzaal	bc	De	Ruimte
www.tacticaldefense.nl
info@tacticaldefense.nl
06-247 858 12 / 06-370 102 41

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

Mini samenspel
voor	ouder	en	kind	van	1,5 - 3	jaar	
in	peuterspeelzaal	Nederlandhof
maartens-telgt@deschoor.nl

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

Pencaksilat Asembagus
Indonesische	krijgskunst,	
zelfverdediging,	Europazaal				                                                                                                                                  
06-337 366 98 / 020-699 17 20
www.asembagus.nl        
asembagus@hotmail.com

schermsport schermlessen
in buurtcentrum Amerika
www.fencingclubalmere.nl

Yds
bootcamp,	personal	training	en	meer
06-343 733 24
www.ydsports.nl, info@ydsports.nl 
www.facebook.com/YDSports

Zen Company
diverse	yogalessen
Europalaan 925, 1363 BM 
06-526 257 33, info@zencompany.nl
www.zencompany.nl

dansen
 
Amy’s dans studio
urban	/	hiphop	/	streetdance	/	selectie
lessen	in	bc	De	Ruimte	
06-243 655 38
www.amysdansstudio.nl
amysdansstudio@gmail.com

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

nupur school of Performing Arts 
Indiase	traditionele	dans-	en	
muzieklessen in bc Amerika
www.facebook.com/nupurschool

run4free
gratis	bootcamp	in	de	Pampushout
www.run4free.nl, info@run4free.nl

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

united dance Almere
Europalaan 925-927, 1363 BM
www.uniteddancealmere.nl
info@uniteddancealmere.nl

watersport

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

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

regatta Center Muiderzand                               
jeugdzeilen,	zeilen	en	CWO	zeilschool		   
IJmeerdijk 4, 1361 AA
06-533 737 60
www.regattacentermuiderzand.nl                                        
info@regattacentermuiderzand.nl

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

sloeproeien Almere
trainingen	bij	Marina	Muiderzand
www.sloeproeienalmere.nl
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w i j K T e A M

wijkteam Almere Poort
tel. 14036, info@almere.nl
FB: wijkteam.almere.poort

Inloopspreekuren:

•	dinsdag	13.00-14.00	uur
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG

•	donderdag	9.00-10.00	uur
Buurtcentrum De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV

Gezamenlijk spreekuur wijk-
agent, gemeente en wijkteam
•	donderdag	om	de	week	
11.30-12.30 uur 
Buurtcentrum De Ruimte                                                                                
Nimfenplein 1, 1363 SV 

Eerstvolgende data: 11 en 25 april, 
9 en 23 mei, 5 en 19 juni, 3 juli

samen doen: eerste Hulp  
bij Administratie
•	donderdag	9.00-10.00	uur
Buurtcentrum De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV

Poort voor elkaar
Wil je je inzetten als vrijwilliger 
voor een buurtgenoot, een buurt-
feest organiseren, een activiteit 
opzetten in een buurtcentrum of 
op een andere manier actief zijn? 
smorren@almere.nl, 06-132 987 12

Meet the Parents
voor	eenoudergezinnen	in	Poort
FB: MTPAlmerePoort
Silvia Morren: smorren@almere.nl
06-132 987 12

G e M e e n T e

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

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

stichting jonge Kind Centrum
babyclub,	dreumesfun,	peutersteps	
leslocatie: D. Livingstonestraat 121
036-536 53 33
www.hetjkc.nl, info@hetjkc.nl

feest

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

Party in Poort Kinderdisco
maandelijks	·	8-12	j.	·	bc	De	Ruimte
partyinpoort@gmail.com
06-444 057 05

star for a Moment
Argonweg 31, 1362 AB 
www.starforamoment.nl

kunst en cultuur

Cultuurscout Almere Poort
inloop	elke	1e	dinsdag	vd	maand	
zie Facebook: @cultuurfondspoort
06-481 711 28
www.cultuurfondsalmere.nl
poort@cultuurfondsalmere.nl

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

d i e n s T e n

arbeidsrecht

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

belastingen

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

TAXsuPPorT    
belastingconsulenten
belastingen	en	administraties
Neptunussingel 76, 1363 VV
036-536 94 90
www.taxsupport.nl
info@taxsupport.nl

bewindvoering

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

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

mediation

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

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

remedial teaching

Praktijk joyce snijders
remedial	teacher	op	locatie
06-175 081 05
www.rtpraktijkjoycesnijders.nl
info@rtpraktijkjoycesnijders.nl

uitvaart

uitvaartonderneming Milly
06-251 963 29, info@uitvaartmilly.nl
www.uitvaartmilly.nl

T e X T i e L

A & n Fashion kledingreparatie
Europalaan 907, 1363 BM

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

The washlounge
Europalaan 915, 1363 BM
www.thewashlounge.nl
info@thewashlounge.nl
06-111 452 60

recreatie

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

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

bibliotheek

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

educatief

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

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

Flevomuziekschool
Europalaan 933, 1363 CG
036-525 41 34
www.flevomuziekschool.nl

Golden Girls Creative studio
Denemarkenstraat 78, 1363 DD
www. goldengirlscreativestudio.nl
goldengirlscreativestudio@gmail.com

Music from the well
creatief	muziekonderwijs
06-471 408 00
www.musicfromthewell.com
contact@musicfromthewell.com

schaakles jarno witkamp
Sterrenschool,	Nimfenplein	1
www.schaakleraar.com
schaakleraar@hotmail.com

scouting novo Mundo
opkomsten in buurtcentrum Amerika
www.scoutingnovomundo.nl
info@scoutingnovomundo.nl
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HarborHouse 
Marinaweg 4, 1361 AC 
036-536 90 61 
www.harbor-house.nl
sales@harbor-house.nl
 
Hikari
sushi,	afhaal	en	bezorgen
Slowakijeplaats 2, 1363 BC
036-841 31 83
www.sushi-hikari.nl
FB: Hikari Almere Poort

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

Kreta Almere
Xenonstraat 88, 1362 GH
036-535 02 69
www.kreta-bezorgen.nl

Lunchtijd
bezorging	lunches	en	catering
06-416 012 38 
www.lunchtijdalmere.nl
linda@lunchtijdalmere.nl

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

ninja sushi
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
036-737 03 55
www.ninjasushi-almere.nl

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

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

Poort’s eethuis
Thorstraat 2, 1363 WM
036-750 51 15
www.eethuispoorts-almere.nl

strandpaviljoen sun runners
IJmeerdijk 20, 1361 AA
06-118 316 84
FB: Sun Runners Beach Bar and Food

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

steel Creek Beach Grill
Strandbad Duin
www.facebook.com/steelcreek33

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

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

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

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

H o r e C A

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

B&C nosing and Tasting
Apollostraat 28, 1363 TJ
036-525 04 06
www.bc-nosingtasting.com

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

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

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

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

nieuw

nieuw
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Jeveka is een familiebedrijf, wij bestaan al sinds 1937!

Sinds 2014 zijn wij gevestigd in Almere Poort en sindsdien creëren 
wij werkgelegenheid in Flevoland.

Wat wij doen!

Innovatief werken met nieuwe activiteiten Stimuleren van zelfontwikkeling

Groei bedrijf (altijd op zoek naar medewerkers)

Ga nu naar werkenbijjeveka.nl voor geschikte vacatures, om de sfeer van ons mooie bedrijf te proeven en 
om te kijken of je bij Jeveka past.



v o o r z i e n i n g e n  i n  a l m e r e  p o o r tv o o r z i e n i n g e n  i n  a l m e r e  p o o r t

w i n K e L s

food

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

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

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

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

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

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

mode

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

Golden Girls Concept store
vintage	kleding,	schoenen	en	
accessoires,	zie	website	voor	data
Denemarkenstraat 78, 1363 DD
www.goldengirlscreativestudio.nl

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

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

diversen

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

George Kniest Boat equipment
watersportwinkel
IJmeerdijk 10, 1361 AA
036-536 94 40
www.georgekniest.nl
klantenservice@georgekniest.nl

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

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

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

webshop

Blommie’s Lifestyle
www.blommieslifestyle.nl
manon_blom@hotmail.com

Bundeltje Gemis
www.bundeltjegemis.nl                 

By Trinitea
www.by-trinitea.com

Cinnabon Almere
www.cinnabon-almere.nl

jj dancewear
www.jjdancewear.nl
info@jjdancewear.nl

PlaceCat
geen	haren	meer	op	je	stoel	
of	bank	met	dit	woonaccessoire
www.placecat.nl
service@placecat.nl

seeFd
www.seefd.nl

suitdefine
leverancier voor maatpakken
www.suitdefine.com

H o M e r u s M A r K T

adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

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

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

Foodcorner de 2 j’s
Italiaanse	pizza,	hamburgers,
pasta	en	Italiaans	schepijs
www.foodcornerde2js.nl
FB: Foodcorner De 2 J’s
foodcorner.de2js@gmail.com
06-193 970 55

Homerus roti w.P.

islamitische slagerij   
Ahmed Papa
groente,	fruit	en	halal	vlees,	kip	en	
doksi,	verhuur	en	verzorgen	van	bbq
036-524 74 16 / 06-111 118 32
minisupermarktpoort@gmail.com
Facebook: minisupermarktpoort

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

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

Knickknacks.nl 
woondecoratie
1e	etage	naast	de	lift
06-341 365 04
www.knickknacks.nl
FB en Insta: @knickknacks.nl

La Modello Boutique
verhuur	en	verkoop	van	dames-	
en	meisjes-galakleding
FB: La Modeloboutique

Mama’s soephuis
catering
06-162 611 91
www.mamassoephuis.com
FB: mamas.soephuis.almere

Mor sere
mediterrane	lekkernijen
vers	gemaakte	falafel	en	salades
06-186 801 29
morsere7@gmail.com
FB: Mor Sere

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

Party Coach Altia
decoratie,	trouw-	en	verjaardags-
feest,	babyshower,	ballonnen
en schepsnoep
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl
partycoachaltia@hotmail.com

remilio Barber
06-185 926 25

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

style Fashion & More
fashion	&	home	deco
info.styleandfunevents@gmail.com
Facebook: Style&fun events

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

winny & welzijn
facial,	manicure,	pedicure,	massage
06-430 642 71
FB: Winny & Welzijn

Het Zonnelied
biologische	bakker
www.hetzonnelied.nl

Zosar
döner	kebap,	patat,	etc.

WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN

voor deze lijst doorgeven aan: 
redactie@almerepoortnieuws.nl
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Z o R G S C A L A

Beneluxlaan 573-579

1363 BJ Almere Poort

Tel: 036 - 532 99 88

www.poortkliniek.com

Huisartsenpraktijk Medi-Mere 036 - 532 99 88
Sharda Das, huisarts MM Poort Annabelle Wit, POH-GGZ Jeugd
Bart Elsen, huisarts MM Poort Mireille Poortinga, POH-GGZ Jeugd
Nada Affara, huisarts MM Duin doktersassistenten: 
Ineke Bergstein, praktijkonderst. 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 Denise Spaink, tandartsassistent
Arian Vojdani, tandarts Dashne Abdullah, mondhygiënist
Pui-Ming Leung, tandarts Charona de Wit, mondhygiënist
Rachel Tjoe-Sjoe, tandarts Hassan Tajeddin, klin. prothesetechn.
Ellen Eisma, preventieassistent Irfan Abas, tandarts-implantoloog
Melanie Spijker, tandartsassistent Melissa Been: Receptioniste

Fysiotherapie Medi-Mere  036 - 532 11 22
Remco de Winter, fysiotherapeut Patricia Mosmans, fysiotherapeut
Amanda Waltmann, fysiotherapeut Jelle Sol, fysiotherapeut
Jeannette Kunnen, bekkenfysiother.

Diëtisten Simpl. Food 0320 - 23 92 23
Eline Mengede, diëtist Marjolein Bosschieter, diëtist
Kimberly Buis, diëtist

Logopedie Flevoland  036 - 549 93 27
Barbara van Olffen, logopedist Wieke de Boer, logopedist
Vanessa v. Aurich, preverb. logopedist Melissa Smit, logopedist
Inge Smeele, 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 06 - 363 066 86
Suzanne Bakermans Marja Barth

Mentaal Beter 088 - 010 44 80
GZ Psychologen en psychotherapeuten

Prikpost voor Almere Poort 036 - 532 99 88
Medi-Lab

Flevoziekenhuis 036 - 868 88 88
diverse medisch specialisten

Dagboek van een huisarts

Afgelopen week was het de ‘Dag 
van de Doktersassistente’. De as-
sistenten van Medi-Mere kregen 
een massagestoel, waar vanaf 
het begin enthousiast gebruik 
van wordt gemaakt. 

De stoel staat bij ons in de 
Poortkliniek, zoals de vestiging 

van Medi-Mere in Almere Poort heet. Hier is op de 
derde verdieping het zenuwcentrum van Medi-Mere 
te vinden: hier komen alle telefoontjes binnen. Ruim 
100.000 per jaar. Van maandag tot vrijdag wordt dit 
communicatiecentrum bemand door vijf tot acht da-
mes – we wachten nog op de eerste mannelijke dok-
tersassistent.

Afgelopen week bleek waarom zo’n massagestoel 
geen overbodige luxe is. In onder andere de Volks-
krant verscheen een stuk dat meldde dat uit een en-
quête blijkt dat tweederde van de doktersassistenten 
in de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met 
intimidatie of geweld. Schrijnende voorbeelden als 
woedende mensen met bijlen of messen of bespugen 
van de assistente aan de balie hebben zich bij ons – 
nog – niet voorgedaan.

Wel worden onze dames aan de telefoon regelmatig 
onheus bejegend of slaan mensen die bellen dreigende 
taal uit. Het lijkt alsof er vaak gedacht wordt dat de 
assistente slechts een hinderlijke sta-in-de-weg is om 
een afspraak bij de dokter te krijgen. 

Opvallend is dat mensen tegenwoordig snel zeggen: 
“Ik zoek wel een andere huisarts”, als ze hun zin niet 
krijgen, alsof het gaat om het weglopen uit een super-
markt waar de aanbiedingen niet bevallen... Ook is het 
bijna vaste prik dat degenen met een grote mond aan 
de telefoon, eenmaal in de spreekkamer aangekomen, 
poeslief zijn.

De assistenten zijn geen telefonisten of receptionisten. 
Zonder hen kunnen de huisartsen hun werk absoluut 
niet doen. Ze zijn opgeleid om te ‘triëren’ – op basis 
van het uitvragen van de klachten een welafgewogen 
plan te maken: advies geven, een telefoontje, een con-
sult of een (spoed)visite inplannen.

Hierbij aldus een lans gebroken voor onze dames, die 
ook zonder agressieve benadering hard genoeg wer-
ken om zo nu en dan even in de massagestoel te gaan 
liggen.

Bart Elsen, huisarts n



S T R A N D F E S T I V A LS T R A N D F E S T I V A L

Casual kleding en schoenen van Helly Hansen, Musto, Mat de Misaine, 
Roosenstein&Wolke, Dubarry. Zwem- en reddingsvesten; ook voor 

kinderen en honden, Supboards, Rubberboten en Funtubes. 
Tevens BBQ, Sport horloges en rubberlaarzen.

IJmeerdijk 10      •      1361 AA  Almere      •      036-5369440      •      georgekniest.nl

De watersportwinkel in Marina Muiderzand 
heeft alles voor op en aan het water.


