
kijk gauw 

voorin voor 

12 leuke 

coupons!
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6 I  k u n s t  e n  c u l t u u r

Maak met Vis à Vis Adventures 

een reis naar de diepste oceaan

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

Kom proeven, ruiken, luisteren, kijken 

en voelen in het Labyrint van je zintuigen

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

Docenten MBO College Poort

fietsten 600 km in Uganda

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

Jarig Arte College bereikt 

mijlpaal en viert met de buurt

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

Uitwisselingsproject bij 

Aeres VMBO Almere 

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

GO! Kinderopvang: open 

voor nieuwe medewerkers

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

Uitwaaien op de Strandwachters

op het Almeerderstrand

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

Suburbia in de Buurt speelde 

‘Almere mijn Trots‘

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

Yoga-retreat was groot succes!

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

Gelukskoffertrainingen geven

en boze kinderen helpen

15 I  z o r g s c a l a

Angst voor de tandarts?

16 I  n I e u w  I n  p o o r t

Dansstudio Roxanne nu op eigen 

locatie in Europakwartier!

17 I  n I e u w  I n  p o o r t

Bon Art Optiek opent in Europakwartier

18 I  s h o p p e n

Jeniffersbloemen stelt team voor

19 I  d I e r e n  I n  d e  w I j k

Buurtpony‘s Pebbles en Romana

19 I  s t e r k l I n I e k  d I e r e n a r t s e n

Een nieuwe naam: Sterkliniek

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

Het Poorthuis viert vijfjarig bestaan 

met oprichters, vrijwilligers en de buurt

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

Sneak preview voor bewoners 

bij nieuwbouwproject Pygmalion

22 I  p o o r t e n a r e n  I n  d e n  v r e e m d e

Eli werkte drie maanden als 

kinderfysiotherapeut op Aruba

23 I  w e r e l d r e c e p t

Sòpi di galiña (Kippensoep)

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

Bouw Tiny Church van start

25 I  k u n s t  &  c u l t u u r  I n  ’ t  g r o e n

Spannend kindertheater in de Pampushout

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

Nieuws uit het Cascadepark

28 I  v r I j e  t I j d

Het nieuwe seizoen van start

bij buurtcentrum Amerika 

29 I  b e w e g e n

hart for her Almere in actie 

voor de Hartstichting

31 I  b e w e g e n

United Dance Almere: al vijf jaar 

een begrip in Almere Poort!

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

Boreasplein

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

Almere haalt archeologische 

verleden naar boven

33 I  v e I l I g h e I d

Buurtpreventie, voor jou maar 

ook een zaak voor ons allen

34 I  g e b o r e n

Geboren in Almere Poort

35 I  w e l z I j n

Het wijkteam is er voor jou

36 I  e v e n e m e n t e n

Festival Poort Sociaal weer groot succes

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

Verbreding Hogering Almere

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

Kom dinsdagavond 12 november 

naar de informatiebijeenkomst 

Almere Poort!

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

Wie is jouw Prachtige Poortenaar 2019?

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

Een zomer vol activiteiten in Poort

40 I  z o r g s c a l a

Van Poort tot Duin: samen 

gaan we voor de beste zorg

42 I  s h o p p e n

Leuke nieuwe winkel met 

woonaccessoires: ‘Knickknacks’
in Homerusmarkt

51 I  c o l u m n

Dagboek van een assistent

Uitgave  I  Studio Breedveld

www.almerepoortnieuws.nl

info@almerepoortnieuws.nl

FB: breedveldpoortnieuws

instagram: @poortnieuws

Orthodontistenpraktijk OrthoMere zorgt ervoor dat 
je gebit uitstekend functioneert en straalt als je lacht. 

Met passie, toewijding en professioneel maatwerk 
streeft ons team naar hoogwaardige zorg voor onze 

patiënten. Je bent van harte welkom!

Wij bezorgen jou
de mooiste glimlach.

Trojestraat 60B
1363 VL Almere Poort

info@OrthoMere.nl
www.OrthoMere.nl

Bel ons!
036 - 303 30 30

Orthodontistenpraktijk OrthoMere

Volg ons op:

ACTIE
1   APK EN 
ZOMERCHECK

GRATIS
VOOR PORTENAREN

Just-in Car Service heeft zich 
aangesloten bij                     .                                

Om dat te vieren krijgen 
alle Poortenaren de 

1e APK gratis!

 Gebruik hiervoor de coupon 
uit dit blad. Tot snel!

aangesloten bij                     .                 

www.justincarservice.nl 



E 1

1 portie patat met 
saus naar keuze
voorACTIE!

1   APK en
wintercheck gratis voor 

Poortenaren*

Bij besteding vanaf 125,- 
(alleen geldig bij afhalen)

gratis portie edamame!

SUPERDEAL

PIZZA 3.99
25CM NY STYLE BIJ AFHALEN

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

COUPON 182

SUPERDEAL!

PIZZA  
GRATIS!2e BIJ AFHALEN

& BEZORGEN

COUPON 473

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

Tegen inlevering van deze coupon 
€ 30,- korting op de 

GelukskoffertraininG

B O N •A R T
O P T I E K

Bon Art Optiek | 036-845 67 00

Duitslandstraat 85 | 1363 BG Almere Poort

www.bonartoptiek.nl | info@bonartoptiek.nl

Korting 0= 50,-
Vraag naar de mogelijkheden.

20% korting tegen inlevering van deze coupon

www.knickknacks.nl · @knickknacks.nl · 06 341 365 04

woondecoratiewinkel in de Homerusmarkt

met deze coupon

15% korting
op alle kledingreparaties

gratis 

bloemenkaartje

bij bestelling 

vanaf E15 

www.bloemenalmerepoort.nl
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Poseidonsingel 42, 1363 TR Almere, 036-785 22 94

• S
tomerij

• K
ledingreparatie

• S
choenmakerij

• G
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• M
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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

g
el

d
ig

 t
/m

 1
5 

d
ec

em
b

er
 2

01
9

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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*ACTIE GELDIG VAN 1 SEPTEMBER 2019 TOT 
31 DECEMBER 2019

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

www.justincarservice.nl

Actie geldig elke ma-wo-do tot 31 december 2019.
Alleen geldig tegen inlevering van deze coupon.

Niet geldig i.c.m. andere kortingen, vip- card 
of acties. 

Bij grotere formaten geldt een bodemtoeslag. 
ALLEEN GELDIG BIJ 

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN
& ALMERE VLAARDINGENSTRAAT

Actie geldig elke ma-wo-do tot 31 december 2019.
Alleen geldig tegen inlevering van deze coupon.

Niet geldig i.c.m. andere kortingen, 
vip- card of acties. 

Bij grotere formaten geldt een bodemtoeslag.
Gebruik coupon 473 bij je bestelling.

ALLEEN GELDIG BIJ 
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

& ALMERE VLAARDINGENSTRAAT

GelukskoffertraininG
aanmelden via: info@kinderpraktijkdeuitkijk.nl

www.kinderpraktijkdeuitkijk.nl 
www.gelukskoffer.nl 

06-395 550 61
Luxemburgstraat 71

1363 BK Almere Poort

Wil jij weer 
een gelukkig 
gezinsleven?
Download dan 
nu mijn gratis 

e-book!

B O N •A R T
O P T I E K

Bon Art Optiek | 036-845 67 00

Duitslandstraat 85 | 1363 BG Almere Poort

www.bonartoptiek.nl | info@bonartoptiek.nl

Korting 0= 50,-
Vraag naar de mogelijkheden.

www.knickknacks.nl · @knickknacks.nl · 06 341 365 04

woondecoratiewinkel in de Homerusmarkt
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Europalaan 818 • Almere Poort

036 844 48 44 • www.bloemenalmerepoort.nl



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

01 Cultuurfonds Almere On Tour, bibliotheek

04 Poorthuis: 12+ club 17:00-22:00

05 1 jaar Buurtmarkt Almere Poort!
06  Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30

07 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

08 Donkere Dagen Offensief, Klokhuis 20:00

08 Stamppot en spelletjesavond, bc Amerika

08 Yonex Dutch Open badminton, Topsport C.

10 Gezamenlijk spreekuur, @bc De Ruimte

11 Poorthuis: 4+ club & kinderkoken 16:00

12 Opening Archeologiedagen 2019, pag. 32

16 Poorthuis: samen koken & eten 16:00

17  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

19 Golden Girls Concept Store, 12:00-16:00

19 Theatervoorstelling ‘Vogel’, Arte College

21 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

24 Gezamenlijk spreekuur, @bc De Ruimte

24 Vakantie-activiteiten, bc De Ruimte

25 Poorthuis: 9+ club & kinderkoken 16:00

26 Boxing Influencers, Topsport Centrum

28 Op zoek naar je verhaal, De Schone Poort

29 Info-avond bb/kb, Aeres VMBO Almere

30 Leefstijlmarkt gezondheidscentrum Vizier

30 Poorthuis: Kledingbeurs (hele dag)

31 Griezel-lampionnen maken, bc Amerika

31 Info gl/gr. lyceum, Aeres VMBO Almere
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01  Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30

02 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

03 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort

05 Gezamenlijk spreekuur, @bc De Ruimte

06 Poorthuis: 12+ club 17:00-22:00

12  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

12 Open Huis MBO, Aeres MBO Almere

14 Kerstbingo, buurtcentrum Amerika

14 Kerstvoorstelling Dansstudio Roxanne

16 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

19 Gezamenlijk spreekuur, @bc De Ruimte

19 Kerststukje maken, buurtcentrum Amerika

23 Kerst door Poort 17:00-20:00, zie pag. 27

30 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier
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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

champagne en toastjes met zalm
PoortNieuws25, acht jaar PoortNieuws, dat vraagt om een 
feestje, een lancering, met champagne en toastjes met zalm. 
Toch? Maar belangrijker dan feestjes en toespraken, is de 
inhoud van dit blad. Bewoners en ondernemers van Poort 
voorzien van informatie en er een bijdrage aan leveren dat 
zij een band opbouwen met het stadsdeel en met elkaar. 
Dat is het doel dat ik steeds voor ogen heb gehad, en waar 

ik mij door niets of niemand van heb laten afhouden. Als ik daar ook maar 
enigszins in ben geslaagd, kan ik tevreden achterover leunen. Maar niet te lang, 
want jullie hebben dit jaar nog één uitgave tegoed, en dat wordt natuurlijk een 
decembernummer. Dus: heb jij dit nummer gemist met een geweldig idee, laat het 
gauw weten, want de herkansing komt al om de hoek kijken!

Suzan Breedveld, uitgever n
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Tiny Church zelfvoorzienend

god houdt 
onze kerk 
draaiende.

01 Poorthuis: 12+ club 17:00-22:00

02 Golden Girls Concept Store, 12:00-16:00

03  Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30

04 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

06 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort

06  Open Dag Arte College, zie ook pag. 9

07 Gezamenlijk spreekuur, @bc De Ruimte

07 ‘Ben je klaar voor 2020?’ @bc De Ruimte

08 Poorthuis: 4+ club & kinderkoken 16:00

09 Optreden Almere Poort Koor, Goede Rede

11 Sint Maarten in het Cascadepark, zie p. 26

12 Informatiebijeenkomst gemeente @Aeres

13 Poorthuis: samen koken & eten 16:00

16 Golden Girls Concept Store, 12:00-16:00

16 Open Dag MBO College Poort

17 Dhwani 2019, optreden nupur School KAF

18 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

19 Mozaieken, buurtcentrum Amerika

21 Gezamenlijk spreekuur, @bc De Ruimte

21  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

22  Opening Verhalenroute Strandwachters

22 Poorthuis: 9+ club & kinderkoken 16:00

25 Op zoek naar je verhaal, De Schone Poort

27 Expeditiemiddag Poort Lyceum

30 Golden Girls Concept Store, 12:00-16:00
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maak met vis à vis Adventures
een reis naar de diepste oceaan

Vanuit het goed geoutilleerde basisstation De rode Haring, 

zullen diverse ontdekkingstochten worden ondernomen. Daal 

tussen 9 januari en 29 februari 2020 af naar de mysterieuze 

dieptes van het bestaan, ervaar de pracht van de diepzee, maak 

een innerlijke reis naar de diepste krochten van het bestaan.

Een nieuw avontuur
De eerste trip van Vis à Vis Adventures 
in de winter van 2018 was een daverend 
succes! 5000 geselecteerde bezoekers 
reisden met hen af naar het koude en 
onherbergzame ANTARCTICA. Komende 
winter klopt een nieuw avontuur aan 
onze poort. Vis à Vis Adventures voelt 
de urgentie jullie te ontvoeren naar de 
diepzee. Een zoektocht naar de parels 
van de diepe oceaan. Het nuttigen van 
de vangst van de dag – vlees, vis of ve-
getarisch – zal onderdeel zijn van de ex-
perience.

Publiekswaardering 8,7
Op het moment in september dat Vis à 
Vis de laatste voorstellingen van ROBOT 
speelt, is de artistieke leiding al druk be-
zig met het voorbereiden van het win-
terse avontuur. Marinus Vroom: “ROBOT 
is met ruim 42.000 bezoekers en met een 
publiekswaardering van 8,7 ons grootste 
succes ooit! We zullen de voorstelling in 
2020 dan ook nog een seizoen spelen. 

Hierdoor hebben we ruimte in het hoofd 
en in onze werkplaats voor een winter-
voorstelling. In de winter zoeken we de 
beschutting van De Rode Haring op en 
spelen we in een intiemere setting. 

ondergedompeld
We werken voor DEEP OCEAN samen 
met de lichtkunstenaars van Blauwe Uur, 
een gezelschap dat veel werkt met vi-
deoprojecties. Daarnaast werkt Puck van 

Dijk mee, zij is een kei in het ontwikke-
len van filmische theaterproducties. Het 
wordt een bijzonder interessante combi-
natie! Het publiek zal worden omringd 
door de voorstelling en worden onderge-
dompeld in een theaterervaring. 

Ik kan op dit moment nog niet veel 
vertellen over wat het publiek bij DEEP 
OCEAN precies te zien zal krijgen, omdat 
we nog volop in het maakproces zitten, 
en onze vele gezamenlijke ideeën uit-
eindelijk tot een resultaat zullen leiden 
dat we niet kunnen voorspellen. Regis-
seur Puck van Dijk kent onze DNA. En 
op het moment dat de repetities begin-
nen, zoeken ook de spelers mee naar de 
definitieve vorm.

Wondere wereld
De hoofdlijnen zijn duidelijk. We gaan 
op zoek naar een wondere wereld waar 
eigenlijk niet veel bekend over is. Als je 
het bijvoorbeeld vergelijkt met ruimte-
vaart en het heelal, waar uitgebreid on-
derzoek naar is gedaan, heeft de wereld 
diep onder de zee meer geheimen voor 
ons. Hierdoor kunnen we onze fantasie 
de vrije loop laten. 

Uiteraard spelen ook maatschappelijke 
en ecologische thema’s een rol – zoals het 
feit dat de mensheid in de meest afgele-
gen gebieden een stempel achterlaat, en: 
hoe ver gaan we om ergens een nieuwe 
kolonie te stichten? Natuurlijk zal ook de 
‘plastic soup’ op één of andere manier de 
revue passeren, de kwetsbaarheid van de 
wereld. Maar altijd met een knipoog en 
met meer spektakel dan lange teksten, op 
de luchtige manier die men van ons ge-
wend is. Het publiek krijgt de boodschap 
mee, maar heeft ook een avond van ver-
wondering en plezier”. 

redactie n

www.visavis.nl | 036-820 03 33
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kom proeven, ruiken, luisteren, kijken 

en voelen in het Labyrint van je zintuigen

ontdek hoe onze zintuigen 
ons soms voor de gek houden
Begin dit jaar was de financiering voor 
[LotS] rond en dankzij steun van o.a. 
het Cultuurfonds Almere, de gemeente 
Almere, het Prins Bernard Cultuurfonds, 
lokale bedrijven en vele donateurs, kon 
gestart worden met de bouw van dit 
grootse kunstwerk, dat Mira inmiddels met 
trots haar levenswerk durft te noemen. 

“Zo voelt het wel ja. Na vijf jaar is het 
zaadje dat we destijds hebben geplant 
uitgegroeid tot een fantastisch project 
met een team van ruim 20 kunstenaars, 
wetenschappers en professionals vanuit 
allerlei disciplines. Tijdens de try-out in 
De Glasbak kwamen alle werken voor 
het eerst bij elkaar. Sommige teamleden 
hadden elkaar nog niet eerder in het echt 
ontmoet. Mede daardoor was het ontzet-
tend spannend om te zien hoe alles bij 
elkaar eruit zou zien”.

In [LotS] word je [aan]geraakt en 
mag je alles aanraken
Het labyrint bestaat uit zes opblaasbare 
bollen die aan elkaar vast zitten als 
zeepbellen. In elke bol staat een kunst-
installatie met elk een zintuig als thema. 

centraal en konden kinderen ontdekken 
dat je zintuigen in het dagelijks leven 
vaker op ‘uit’ staan, dan op ‘aan’. Dankzij 
het mooie weer waren er wekelijks tus-
sen de 20 en 30 jonge deelnemers. De 
bevindingen van de bezoekers werden 
meegenomen in de uiteindelijke ontwer-
pen voor de belevingskamers van [LotS].

rondreizen met Almere 
als thuisbasis
Als het aan Marcel en Mira ligt, gaat het  
zintuigenlabyrint heel Nederland rond-
reizen om iedereen weer in contact te 
brengen met zijn zintuigen. 

“We leven in een ratrace, je kunt je 
verliezen in de drukte van de stad. Door 
even stil te staan en je zintuigen te ge-
bruiken, ben je je meer bewust van wat 
je doet. En daar word je gelukkiger van”.
[LotS] is één van de eerste grote uitingen 
van stichting CitySenses. Het plan is om 
op termijn een museaal belevingspark 
neer te zetten in Almere. n

www.citysenses.nl

De belevingsbubbel geur [Scent] laat 
je verhalen uit de hele wereld ruiken. In 
kleur [Color] leer je spelenderwijs een 
compositie te maken, waarmee de ge-
hele ruimte van kleur verandert en hoe 
je jouw emotie kunt beïnvloeden. Het 
‘Food Art project’ in smaak [Taste] toont 
ons verlangen om gezond en jong te blij-
ven. In geluid [Sound] kom je volledig 
tot rust en in voelen [Touch] mag je aan-
raken en word je geraakt. In de laatste 
bubbel over de toekomst [Next Senses] 
verken je het onbekende. In vijf korte 
films over intieme technologie verwij-
zen we je naar systemen die ons lichaam 
koloniseren, ons gedrag beïnvloeden en 
onze identiteit bepalen.

Workshops en proefopstellingen 
vanuit het SensesLab
In samenwerking met StrandLAB hebben 
de makers van het labyrint tijdens de zo-
mervakantie allerlei onderdelen van hun 
installaties uitgetest. Op de dinsdagmid-
dagen werden bovendien workshops ge-
geven. Elke week stond een ander zintuig 

Het Labyrinth of the senses [Lots] is een rondreizende kunst

installatie waar je je zintuigen bewust leert gebruiken. Mira 

ticheler en Marcel Kolder werkten afgelopen zomer vanuit hun 

tijdelijk atelier op het almeerderstrand aan de bouw van deze 

zintuiglijke beleving, die vanaf nu door Nederland reist.

Erwin Budding Photography

Erwin Budding Photography

Mira Ticheler en Marcel Kolder   
in een nog leeg labyrint

Een bezoeker leest de gedichten bij de geurinstallatie ‘De Geur van Thuis’
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V O O R T G E z E T  O n D E R w I j S

Op 23 juni stapten docenten van MBO College Poort Ed de Vries 

en Dick van der Helm met hun goede vriend Kees Bregman op de 

mountainbike voor de Uganda Challenge 2019. Zij fietsten 6 dagen 

door Uganda om geld in te zamelen voor amref Flying Doctors.

Ed de Vries: “Toen ik hoorde dat een ken-
nis van mij in Uganda zou gaan fietsen, 
was ik meteen enthousiast. Gaandeweg 
kreeg ik steeds meer info en uiteindelijk 
besloot ik dat ik zelf mee wilde doen. We 
vormden een groepje – het MTB Team 
MBO College Poort. Ik had op dat mo-
ment nog ruim een jaar de tijd om te 
trainen, én het sponsorbedrag bij elkaar 
te brengen. Als team hebben we m,./; 17.258 
voor Amref Flying Doctors opgehaald. 

Ook studenten van onze onderne-
mersopleidingen hebben verschillende 
projecten opgestart om geld op te halen. 

Tijdens open dagen en netwerkbijeen-
komsten met bedrijven zijn bijvoorbeeld 
tompoucen verkocht. Zo werden studen-
ten uitgedaagd hun ondernemersvaar-
digheden in te zetten. 

In Uganda wachtte ons een heel team 
met Landrovers, een drone, fotograaf, 
arts en verpleegkundige. Ook werd elke 
dag het kamp opgebouwd met tenten, 
maaltijden en douches. Naast dat wij ge-
middeld 100 kilometer per dag fietsten 
door ruig landschap met veel hoogte-
meters, werden wij ook nog langs goede 
projecten van Amref Flying Doctors ge-

leid en juichte de plaatselijke bevolking 
ons toe. Er fietste ook een tandem mee, 
dat hadden ze nog nooit gezien!

Ik heb mij 385 dagen voorbereid met 
hulp van een personal trainer. Ik wilde 
laten zien dat je lichaam dit aankan. 
Mijn methode is de juiste dosering, van 
je kracht en je voeding. Dit is topsport 
op amateurniveau. Vergelijk het met een 
eindexamenproject, ook dat is topsport. 
Je moet trainen, vlieguren maken. En 
dan kun je veel bereiken”.

redactie n

docenten mbo college Poort

fietsten 600 km in Uganda

 MBOCOLLEGEPOORT.NL 
                  NAAST NS-STATION ALMERE POORT 

 ZA 16 NOVEMBER 
 OPEN DAG 

Ed de Vries, Dick van der Helm en Kees 
Bregman in tenue voor vertrek
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School voor vwo, havo en vmbo

Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort

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

Precies tien jaar geleden kreeg almere Poort zijn eerste middelba

re school: het arte College. Een school voor vwo, havo en vmbo, 

met veel aandacht voor kunst en cultuur. Oók een school met een 

heel moderne manier van lesgeven op leerpleinen. Een unieke 

school voor de stad dus. tien jaar later is de school volgroeid en 

dat wordt goed gevierd. 

bonte stoet door de wijk
Vlak voor de zomervakantie trok-
ken honderden leerlingen in een bon-
te stoet door de straten van de wijk. 
Nieuwsgierige buurtbewoners stonden 
langs de route, en zagen de leerlingen 
dansen, muziek maken en allerlei drie-
dimensionale kunstwerken presenteren. 
De optocht liep dwars door gezond-
heidscentrum Vizier. Daar waren prach-
tige en ontroerende foto’s en interviews 
tentoongesteld die de scholieren zelf 
met de bewoners gemaakt hadden. Deze 
ontmoeting heeft op de ouderen én de 
jongeren veel indruk gemaakt.

Groene haag en kunstwerk
De gemeente heeft bijgedragen aan de 
aanleg van een mooie groene haag bij 
het schoolplein. Ook gaf ze havo- en 
vwo-leerlingen de opdracht een aantal 
pilaren in de Brooklyngarage in Almere-
Buiten te beschilderen met een eigen ont-
werp. Op het schoolplein werden nieuwe 
basketbalpalen geplaatst, die inmiddels 
flink gebruikt worden, ook na schooltijd. 
Het kunstwerk ‘A New History’ werd ont-

huld, waaraan 200 vmbo-leerlingen twee 
jaar lang in samenwerking met theater-
gezelschap BonteHond hebben gewerkt. 
Overigens zoekt de school onder de be-
drijven in Poort nog naar sponsors, om 
een grotere versie van het kunstwerk in 
het Cascadepark te plaatsen. 

Eindexamenresultaten
Op de valreep voor de zomervakantie 
droegen ook de mooie eindexamenre-
sultaten bij aan de feestvreugde. Rector 
Hubert Roza: “De docenten van Arte zijn 
voortdurend bezig om hun onderwijs 
nog beter en aantrekkelijker te maken. 
Daarvan zien we nu de effecten. Na het 
eindexamen stromen onze leerlingen uit 
naar alle opleidingen op alle niveaus”.

Lancering nieuwe website
Aan het begin van het nieuwe school-
jaar voerde theatergroep Vis à Vis zijn 
nieuwste voorstelling ROBOT speciaal op 
voor de school. De hele tribune was ge-
vuld met de 800 leerlingen en medewer-
kers van de school, die spectaculair the-
ater te zien kregen. Diezelfde week werd 

ook de nieuwe website van de school 
gelanceerd, met veel beeldmateriaal van 
lessen en projecten.

theaterproductie
Het lustrum wordt in oktober afgesloten 
met de theaterproductie ‘Vogel’, gemaakt 
door leerlingen en oud-leerlingen. Op 
zaterdag 19 oktober zal deze ook te zien 
zijn voor buurtbewoners. Houd daarvoor 
de website van de school in de gaten.

open dagen
Wie zelf eens een kijkje op de school wil 
nemen, kan dat doen op de twee Open 
dagen: op woensdag 6 november 2019 
en woensdag 29 januari 2020. Voor leer-
lingen uit groep 8 van de basisschool 
worden in januari en februari ook mee-
loopmiddagen georganiseerd. n

Jarig Arte college bereikt 

mijlpaal en viert met de buurt
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Uitwisselingsproject bij 
Aeres vmbo Almere

aeres VMBO almere start dit jaar met een wel heel bijzonder 

project. in dit schooljaar en volgend schooljaar gaat de school 

deelnemen aan een uitwisselingsproject met drie scholen uit 

Finland, Denemarken en Duitsland. Een mooie kans om  leerlingen 

de kans te geven zich te ontwikkelen tot wereldburgers.

Projectweken
Tijdens het uitwisselingsprogramma 
bezoeken leerlingen uit Nederland, Fin-
land, Denemarken en Duitsland elkaars 
school. De leerlingen volgen lessen en 
doen in de verschillende landen aan het 
onderwerp ‘duurzaamheid’ gerelateerde 
activiteiten. Interessante en educatieve 
tripjes worden in deze weken afgewis-
seld met cultuur en ontspanning.

Het programma bestaat uit vier pro-
jectweken, verspreid over twee school-
jaren. De eerste projectweek start be-
gin oktober in Nederland bij de groene 
school in Almere Poort. Aeres VMBO 
Almere verwacht 30 buitenlandse gas-
ten, die gedurende één week verblijven 
in gastgezinnen.

In 2020 wordt het project vervolgd met 

een bezoek van alle scholen aan Finland. 
Leerlingen van Aeres VMBO Almere 
kunnen zich hiervoor aanmelden door 
het schrijven een motivatiebrief. Tussen 
de projectweken door wordt er contact 
gehouden met de buitenlandse scholen 
middels een online platform en wordt er 
gewerkt aan de opdracht.

duurzaamheid
Uiteindelijk hoopt Aeres VMBO Almere 
dat de leerlingen kunnen ontdekken wel-
ke school (land) het meest duurzame ka-
rakter heeft en welke veranderingen de 
duurzaamheid op school kunnen vergro-
ten. Het gehele uitwisselingsproject staat 
in het teken van Duurzaamheid. De naam 
van het overkoepelende project is: ‘Hand 
in hand to a Sustainable future’. Aeres 

VMBO Almere is aangesloten bij Unesco 
en Eco-Schools en zet zich met het on-
derwijs in voor een meer duurzame we-
reld. Dit uitwisselingsproject is een uit-
gelezen kans om dit internationaal aan 
te pakken. Elk land gaat binnen dit grote 
thema aan de slag met een onderwerp. 
Voor Aeres VMBO is de keuze gevallen 
op het onderwerp ‘food en lifestyle’. 

Europa
Een subsidie van Erasmus+ zorgt ervoor 
dat dit project mogelijk wordt gemaakt. 
Erasmus+ is het EU-programma voor 
onderwijs, opleiding, jeugd en sport in 
Europa. De organisatie stelt beurzen be-
schikbaar voor leerlingen en studenten 
om kennis en ervaring op te doen in en 
met het buitenland. n

V O O R T G E z E T  O n D E R w I j S

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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K I n D E R O P V A n G

Go! kinderopvang: open 
voor nieuwe medewerkers 

Naast alle opleidingen en trainingen 
die nodig zijn om je werk goed uit te 
voeren, heeft GO! iets nieuws ontwik-
keld. GO! stelt extra geld beschikbaar 
voor medewerkers die graag in zichzelf 
willen investeren door het volgen van 
een opleiding, training of workshop.

Wat is belangrijk
GO! heeft graag oog voor individuele be-
hoeften van alle kinderen, medewerkers 
en ouders. Vertrouwen en professiona-
liteit zijn belangrijk, zodat ouders met 
een gerust gevoel kunnen werken of stu-
deren. De ondernemende medewerkers, 
uitdagende en aantrekkelijke activiteiten 
én sfeervolle vestigingen inspireren en 
motiveren kinderen, zodat zij met plezier 
naar de opvang gaan. GO! wil dat ook 
voor jou!

Jouw start
Kies je ervoor om bij GO! te komen wer-
ken, dan worden de belangrijkste zaken 
met je gedeeld tijdens een welkomstge-
sprek. Je vraagt een Verklaring Omtrent 
Gedrag aan en wordt gekoppeld aan het 
Personenregister Kinderopvang. Daar -
naast ontvang je een uitgebreid wel-
komstpakket met leuke goodies!

De start op de werkvloer is natuurlijk 
de belangrijkste stap. Voor alle nieuwe 
pedagogisch medewerkers is er een spe-
ciaal buddyprogramma ontwikkeld. Zo 
leer je GO! en hun werkwijzen goed ken-
nen en kun je zelfverzekerd en met een 
goed gevoel van start. n

Werken in de kinderopvang is uitdagend, verantwoordelijk en 

elke dag anders. De kwaliteit van kinderopvang is te danken aan 

de kennis en betrokkenheid van de medewerkers. gO! moedigt 

je daarom aan het beste in jezelf naar boven te halen. Op die 

manier bied je samen professionele en goede kinderopvang!

Grotere en kleine vestigingen
GO! heeft locaties verspreid over Flevo-
land. Grotere maar ook kleine vestigin-
gen, Integrale Kind Centra waar inten-
sief wordt samengewerkt met onderwijs 
en speciale vakantielocaties. Geen enkele 
vestiging is hetzelfde. GO! onderscheidt 
zich door een sterk pedagogisch beleid 
en een ruim activiteitenaanbod.

Een grotere organisatie als GO! geeft 
je mogelijkheden om te werken met kin-
deren in verschillende leeftijden. Draag 
jij je steentje bij aan de belangrijke ont-
wikkelingsjaren van kinderen bij het 
kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, 
of lever je een bijdrage aan een uitda-
gend activiteitenprogramma bij de bui-
tenschoolse opvang en bezorg je de kin-
deren een gave tijd? Of is dit voor jou 
nog een zoektocht? Daar begeleidt GO! 
je graag bij!

Samenwerken
Naast jouw collega’s op de groep, zijn 
er meer collega’s die je ondersteunen bij 
praktische zaken. Je hoeft niet alles zelf 
te doen. Bij facilitair of inkoop, com-
municatie, planning én personeelszaken 
staan deze collega’s voor je klaar als je 
advies wilt hebben. 

Jouw Groei en ontwikkeling!
GO! staat voor Groei en Ontwikkeling. 
Dit wordt niet alleen voor alle kinderen 
nagestreefd, maar ook voor alle mede-
werkers. Iedere dag net een stapje beter 
worden. Aan je eigen kennis en vaardig-
heden werken. Je persoonlijke ontwikke-
ling een boost geven. Daarnaast is leren 
van elkaar heel belangrijk. GO! noemt dit 
‘collegiaal leren’. Welke talent zou jij wil-
len delen met de organisatie? Hoe kun jij 
GO! laten Groeien en Ontwikkelen?

Ben je toe aan iets nieuws? 

Een frisse wind in je leven?

GO! houdt van medewerkers 

die durven en doen. Daag jezelf 

uit en solliciteer bij GO! Kinder-

opvang. Kijk voor alle vacatures: 

werkenbij.go-kinderopvang.nl
Kom binnen
en ontdek jouw nieuwe werkplek

GO-9014B.indd   1 13-03-19   10:17
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Misschien heb je ze al zien staan: afgelopen zomer zijn de eer

ste strandwachters onthuld op het almeerderstrand. strand

wachters zijn zit en ligobjecten met een verhaal die een route 

vormen door DUiN, over het almeerderstrand, over de dijk en 

langs Marina Muiderzand naar het catamaranstrand. 

Pier van verlangen
En er gebeurt meer bij StrandLAB Al-
mere! Het buitenlaboratorium voor cul-
tuur is ondertussen een geliefde plek 
voor artists in residence. Dit zijn schrij-
vers, kunstenaars en onderzoekers die op 
het Almeerderstrand aan hun projecten 
werken en deze uittesten op het publiek, 
zoals de kunstenaars van CitySenses, 
Speelwildernis en Suburbia in de Buurt 
(zie pagina’s 7, 25 en 13). 

Zo ook architect Dingeman Deijs en 
componist en geluidskunstenaar Jolle 
Roelofs. Zij onderzoeken dit najaar op 
het strand hoe een cirkelvormige pier 
daar vorm kan krijgen. Met een 1:1 test-
opstelling van de polderpier in het bui-
tenlaboratorium van StrandLAB worden 
de mogelijkheden van een toekomstige 
pier onderzocht. Begin 2019 maakte Din-
geman Deijs Architects het schetsont-
werp voor de polderpier. Voor de lange 
termijn onderzoekt de gemeente Almere 
de mogelijkheid om de polderpier op te 
nemen in het inrichtingsplan en in de 
verdere uitwerking voor het Almeer-
derstrand. 

Artistiek onderzoek buiten
Ook kunststudenten weten hun weg naar 
het Almeerderstrand te vinden. De stu-
denten van ArtScience Interfaculty uit 
Den Haag werkten in maart al een aantal 
dagen op het strand en begin september 
waren ze hier wederom te vinden voor 
een bijzondere openingsperformance 
van hun academische jaar. Sinds enkele 
jaren bouwt begeleidend docent Cocky 
Eek met studenten aan studieonder-
delen die de verhouding van de mens 
met het landschap verkennen. Over het 

Almeerderstrand zegt zij: “Een jong land 
in een snel oprukkende wereld van de 
mens; zo’n plek spreekt tot de verbeel-
ding. De studenten geven zich op het 
strand vol overgave over aan de elemen-
ten en andere natuurlijke fenomenen die 
een totaal ander creatief proces oproe-
pen dan een les in het klaslokaal”.

culturele stad
Het lukt dus al aardig met de culturele 
broedplaats op het Almeerderstrand, 
zo te horen. En dat is belangrijk voor 
Almere, want een culturele stad is een 
aantrekkelijke stad. Wil je meer weten 
over StrandLAB Almere en wat er de 
komende tijd op de agenda staat in het 
buiten laboratorium voor cultuur? Kijk 
op www.strandlab-almere.nl.

redactie n

Almere

Uitwaaien op de Strandwachters 
op het Almeerderstrand

verhalenroute
Achter de houten objecten zitten verhalen 
over het begin van Flevoland. Daar kun 
je naar luisteren via een podcast. Maar 
je kunt ook lekker op het object klim-
men en uitkijken over water en strand. In 
november worden er zes Strandwachters 
bij geplaatst en vormen ze met de drie 
die er al staan een verhalenroute over 
een traject van drie kilometer lengte 
langs het strand. Een mooie herfstwan-
deling dus! Het project Strandwachters 
is een samenwerking tussen Marina 
Muiderzand en StrandLAB Almere en 
is mede mogelijk gemaakt door een bij-
drage vanuit het Dijk & waterfonds van 
Waterschap Zuiderzeeland en een subsi-
die van de provincie Flevoland. De ver-
halen zijn geschreven en geïllustreerd 
door Lieke Frielink. Studioworks Design 
heeft de objecten ontworpen en gebouwd 
met gebruikte steigerhouten delen van 
Marina Muiderzand.

Zet in je agenda: op 22 november 

wordt de verhalenroute van 

de strandwachters geopend. 

Jij kunt daarbij zijn. Kijk op 

www. strandlabalmere.nl

Componist en geluidskunstenaar Jolle 
Roelofs en architect Dingeman Deijs

Studenten van ArtScience Interfaculty
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het theater toe, maar bij deze voorstel-
ling worden de rollen omgedraaid. De 
voorstelling van Suburbia in de Buurt 
speelde op locatie in de verschillende 
stadsdelen en hoopt zodoende de inwo-
ners van Almere met elkaar én hun stad 
te verbinden. Afgelopen juni speelde de 
voorstelling op het Almeerderstrand in 
Almere Poort, en in september streek de 
voorstelling neer in de andere stadsde-
len: Almere Stad, Haven en Buiten.

tot eind oktober 
Met de boot naar Pampus & Muiderslot
elke zaterdag, fiets kan mee

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

tot 27 oktober
Zeilschool Muiderzand, Marina Muiderzand
zeillessen en vakantiezeilschoolkampen 618 jr.

zondag 6 en zondag 13 oktober
Najaarsbokaal, catamaranzeilwedstrijden

zaterdag 12 oktober
Sloeproeien Almere neemt deel aan
Grachtenrace Amsterdam

1927 oktober
Museumkidsweek = Soldatenweek op Pampus

zondag 27 oktober
Nacht van de Nacht op Pampus

vrijdag en zaterdag van 1 nov. tot 14 dec.
Winterlicht op Pampus
afvaart vanaf iJburg

zaterdag 2 en zondag 3 november
Muiden-Pampus-Muiden Roeisloepenrace

vrijdag 22 november
Opening Verhalenroute Strandwachters,
StrandLAB

vrijdag 29 november
Almere-avond bij Winterlicht op Pampus
afvaart vanaf Marina Muiderzand

woensdag 25 en donderdag 26 december
Kerstdiner à la carte bij Harborhouse

EVEnEMEnTEn
StrAnd & dUIn 2019

A L M E E R D E R S T R A n D
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WINTERLICHT
op pampus

reserveer nu online

pampus.nl/WINTerlicht
ALLEEN open op vrIJDAG- EN zaTERDAGAVOND in november & december

WINTerlicht begint MET EEN CULINAIRE RONDE 
DOOR het FORT EN eindigt in het sfeervolle 
PAMPUSrestaurant dat FANTASTISCH UITZICHT 
biedt OP DE SKYLINE VAN AMSTERDAM

Opgroeien in almere blijkt een 

interessante combinatie. Dit 

onderwerp heeft dan ook ge

leid tot de verrassende voor

stelling: ‘almere mijn trots’. 

Levendige verhalen
Acht spelers, allen geboren en getogen 
in deze stad, geven de toeschouwers een 
kijkje in het Almeerse leven. Het resul-
taat is een inspirerende voorstelling vol 
levendige verhalen en grappige herin-
neringen. Een herkenbare voorstelling 
voor iedereen die jong is, of ooit jong 
is geweest.

Suburbia in de buurt speelde 
‘Almere mijn trots’

“Toch jammer dat plannen soms veran-
deren. Je moet de stad de tijd geven een 
geschiedenis op te bouwen. Ik hoop dat 
Almere haar groene karakter behoudt.”

“Het is zo moeilijk je voor te stellen dat 
dit allemaal er nog niet was. Geen hui-
zen, geen straten, geen mensen, geen 
stad. Alleen maar water.”

foto: Mona Alikhah

In alle stadsdelen van Almere
De afgelopen maanden speelde de bij-
zondere voorstelling ‘Almere mijn 
Trots’ in alle stadsdelen van Almere. 
Normaal gesproken komen mensen naar 

drieluik
Theatergroep Suburbia maakt onder de 
noemer ‘Suburbia in de Buurt’ drie jaar 
lang voorstellingen over het leven in- en 
rondom Almere. ‘Almere mijn Trots’ is 
de tweede voorstelling van het geplande 
drieluik. Volgend jaar wordt de reeks 
afgesloten met ‘Almere mijn Toekomst’: 
waarbij er gekeken wordt naar de toe-
komst van de stad. n

www.almeremijntrots.nl



anoeschka Crouse heeft in 

haar kinder praktijk aan huis 

in het Europakwartier al veel 

kinderen gelukkiger gemaakt, 

en daarmee natuurlijk ook de 

ouders geholpen.

Gelukskoffertrainingen geven 
en boze kinderen helpen

Yoga-retreat was groot succes!

Mijn wens om ooit in 
Montenegro een yoga-
retreat te organiseren, 
is uitgekomen, en hoe! 
Eindelijk was het zo-
ver: op 1 september 
was ik daar al voor de 

voorbereiding. De rest van de crew – mijn 
zus Angelina en vriendin Nathalie – volg-
de iets later, en op 10 september kwamen 
de deelnemers.

Eten inkopen op de biologische markt 
en in de biologische winkel: superleuk! 
Wat was het spannend... Hoe gaan de 
yogi's het vinden en hoe zal alles gaan? 

We verwelkomden (‘dobrodosli’ = wel-
kom) iedereen met een drankje en hapje 
op de bestemming Talici Hill. Van het 
adembenemende uitzicht krijg je geen 
genoeg. De mensen waren onder de in-
druk... de weidsheid en de rust komen je 
tegemoet. Elke dag hadden we een an-
der thema. Het thema van de eerste dag 
was ‘verbinding’. Na een heerlijk avond-
maal en meditatie ging iedereen slapen. 

De volgende dag startten we met yoga, 
het weer was perfect. Elke dag gezamen-
lijk ontbijt met een mini-smoothie, ge-
bakken ei en nog veel meer... Het thema 
was ‘chakra’s’. In de ochtend gaf ik cha-
kra yoga en in de middag na de lunch gaf 
Angelina een chakra-test met yogahou-
dingen. In de avond na de vega-barbecue 
sloten we af met een heerlijke  meditatie. 
Het was een geslaagde eerste dag en wat 
een mooie energie en harmonie in de 
groep. Dag drie was all about ‘energy’.

Op dag vier gingen we erop uit – the-
ma: ‘enjoy living’ – een stedentrip naar 
de historische Unesco-stad Kotor. Met de 
boot van onze neef erop uit in de prach-
tige baai van Kotor. Mijn nichtje Dragana 
had allerlei traditionele hapjes verzorgd, 
zodat iedereen kennis kon maken met de 
cultuur en delicatessen van Montenegro.

Dag vijf ging over ‘loslaten’, al wilde 
niemand weg! Ik kan er nog heel lang 
over schrijven, maar misschien moet je 
zelf eens meegaan! De gasten gingen te-
vreden en uitgerust – helemaal zen – naar 
huis. Wat hebben we een mooie tijd ge-
had! We hebben gelachen, gehuild, ge-
knuffeld, gekletst en stilgestaan. Zonder 
jullie had ik dit nooit kunnen doen: Ange-
lina, Nathalie, Jerry, mijn mama Milka en 
natuurlijk de gasten. Bedankt voor alles!! 
Volgend jaar weer?

Amanda de Bruin, Zen Company n

I n  B A L A n S  I n  P O O R T
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“Soms zit je met de handen in het haar. 
Je kind is zo boos of faalangstig, zit niet 
lekker in zijn of haar vel, en het gezins-
leven lijdt eronder. Je wilt je kind hel-
pen, maar je weet niet hoe. Deze ouders 
en kinderen begeleid ik in mijn praktijk”. 
Anoeschka begon aan de opleiding tot 
kindercoach toen zij dit zelf meemaakte. 
“Mijn oudste is een temperamentvol, 
energiek kereltje, met veel fantasie. Ik 
wilde weten hoe ik hem het beste kon 
begeleiden, want soms twijfelde ik aan 
mijzelf als moeder: ‘Misschien doe ik iets 
verkeerd?’ Inmiddels heb ik geleerd hem 
te accepteren zoals hij is. 

Je krijgt er  een ander kind voor terug! 
Hij werd een stuk blijer en rustiger. Als 
je trots bent op je kind, zal dit je kind 
later helpen doelen te bereiken. Mijn 
zoon heeft dit temperament niet van 
een vreemde. Ik was vroeger op school 
precies zo, vond leren nooit zo leuk. 
Daarom was ik blij verrast dat ik wél 
heel veel plezier had in de opleiding tot 
kindercoach. Imiddels ben ik bezig met 
het tweede jaar van de vervolgopleiding 
tot 'Integratieve KinderCounselor' bij De 
Nederlandse Academie in Amsterdam. 

Kinderen die moeilijk doen, hèbben 
het ook moeilijk. Achter de boosheid zit 

een kwetsbaar, klein kind. Het gedrag 
is een masker uit zelfbescherming. Met 
een aantal coaching-sessies komt de on-
derliggende laag vaak heel snel boven”.
Anoeschka heeft een kamer ingericht 
met een kast vol uitdagend speelgoed. 
“Het kind kiest iets uit en door te vragen 
en in het spel mee te gaan treed ik bin-
nen in zijn wereld. Kinderen hebben een 
grote fantasie. Het is de kunst om vanuit 
hun beeldenrijk een oplossing te vinden”.

Naast één op één coaching geeft 
Anoeschka ook gelukstrainingen aan 
kleine groepen, thuis en op scholen. “Ik 
laat kinderen door een zwarte en door 
een roze bril kijken. En ik leer ze dat ze 
fouten mogen maken. Probeer eens uit 
de maat te dansen, en ‘uncoole’ moves 
te maken. Niks moet en alles mag. En we 
maken een ‘wave’ met waar je dankbaar 
voor bent en blij mee bent”.

Anoeschka blogt, is actief op social 
media en schreef een gratis e-book: 'In 
zeven stappen van frustratie naar een ge-
lukkig gezinsleven’. 

redactie n

www.kinderpraktijkdeuitkijk.nl
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in de tandartspraktijk hebben wij dagelijks te maken met 

patiënten die enige vorm van angst hebben voor een bezoek 

aan de tandarts. Op verjaardagen worden regelmatig angsten 

en ervaringen besproken en wederzijds adviezen gegeven wat 

je hiertegen kunt doen of naar welke tandarts je moet gaan.

Angst voor de tandarts?

Schooltandarts
Angst voor de tandarts is voor ons een 
bekend fenomeen. Het is van invloed 
op jouw ervaring van je bezoek aan de 
tandarts. Velen zijn van oudsher bekend 
met de schooltandarts. De gedachte hier-
achter was positief bedoeld: kinderen 
die geen mogelijkheid hadden om naar 
de tandarts te gaan, dit alsnog aan te 
bieden. Helaas waren de behandelin-
gen meestal pijnlijk en de communica-
tie vaak niet erg sympathiek. Hierdoor 
is er een generatie ontstaan die in meer 
of mindere mate leeft met angst voor de 
tandarts.

Soorten angst
Daarnaast zijn er veel verschillende soor-
ten angst. Hiernaast noemen we punts-
gewijs een aantal mogelijke angsten:

1. Boorgeluiden – vaak negatieve associ-
atie;
2. Geur van een tandartsruimte – idem 
associatie;
3. Stoel naar achteren – het missen van 
controle, je moeten overgeven;
4. Onduidelijke communicatie – de zorg-
verlener luistert niet;
5. Bang zijn om te verdrinken door toe-
passing water – kokhalsneiging niet on-
der controle hebben;
6. Angst voor datgene wat gaat gebeuren 
door eerdere ervaring.
Kortom, er zijn wellicht nog veel meer 
vormen van angst, maar dat dit een rol 
speelt, daar zijn wij als zorgverlener ons 
van bewust. Wij proberen ons best te 
doen om – ondanks jouw angsten – het 
bezoek toch zo prettig mogelijk te laten 
verlopen.

Een prettig bezoek
Wat speelt een belangrijke rol voor een 
prettig bezoek? Rust in de praktijkruim-
te. De zorgverlener luistert naar de pa-
tiënt en legt duidelijk uit wat er  gaat 
gebeuren, hoe lang het duurt en wat je 
kunt verwachten. Ook de mogelijkheid 
hebben om tussentijds de behandeling 
even te stoppen om water te drinken 
geeft een gevoel van invloed hebben op 
het proces en minder angst.

Positieve ervaring
Dit zijn allemaal punten waarmee wij als 
tandarts jou helpen. Want met een goede 
communicatie en uitleg en onze rust zijn 
wij in staat om toch na verloop van tijd 
de behandeling prettiger te laten verlo-
pen. En als je dan vertrouwen hebt in 
je tandarts, zal deze positieve ervaring 
leiden tot een verdere vermindering van 
je angst.

Bij Tandzorg Almere Poort werken tand-
artsen die veel begrip hebben voor pa-
tiënten met angst voor de tandarts. Wij 
staan open om gezamenlijk met jou je 
angsten te overwinnen.

Tandzorg op Maat  n  

036-539 78 80 | tandzorgopmaat.nl 

Tandzorg Op Maat Almere Poort is te 
vinden in Gezondheidscentrum Vizier
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dansstudio roxanne nu op eigen 

locatie in Europakwartier!

al bijna tien jaar lang geeft roxanne Feijenvan groen (30) dansles 

in almere Poort. Zij begon in 2010 in de Polenstraat, en verhuisde 

al snel naar buurtcentrum amerika, waar zij tot voor kort geves

tigd was. Na een jarenlange zoektocht heeft Dansstudio roxanne 

sinds kort haar intrek genomen aan de Nederlandstraat 74.

Superblij en trots
Al van jongs af aan was het Roxanne’s 
droom om een eigen dansschool te be-
ginnen. Na het afronden van de dansop-
leiding startte zij met danslessen in het 
nieuwe stadsdeel Poort en in 2015 kon zij 
de lessen onder haar eigen naam voort-
zetten. Ondanks vele jaren met plezier 
les te hebben gegeven in buurtcentrum 
Amerika, verlangde zij toch naar een ei-
gen locatie. Na een lange zoektocht en 
het bezichtigen van vele bedrijfsruimten 
is de eigen plek nu eindelijk een feit.

Roxanne: “De meeste bedrijfsruimten 
in Poort zijn gelegen onder woningen. 
Hierdoor moet je met een hoop factoren 
rekening houden. Je wilt geen geluids-
overlast veroorzaken voor de bewoners. 
We hebben een professionele geluids-
meting laten uitvoeren om in kaart te 
brengen welke maatregelen we moesten 
treffen om geen overlast te veroorzaken”.

Eén dag voor de eindvoorstellingen be-
gin juli kwam het verlossende woord en 

kon de huurovereenkomst worden gete-
kend. Na afloop van de laatste voorstel-
ling op zondag kregen ouders en leerlin-
gen een filmpje te zien waarin Roxanne 
bekend maakte dat zij dit najaar zou 
gaan verhuizen. Roxanne: “Het was de 
ideale afsluiting van ons voorstellings-
weekend. De reacties waren geweldig! 
Iedereen was superblij en natuurlijk ook 
heel trots. Veel leerlingen en ouders wis-
ten dat ik al heel lang op zoek was naar 
een geschikte locatie. Ze konden niet 
wachten tot we gingen verhuizen!”

verbouwing
De hele zomervakantie werd er verbouwd, 
en het resultaat mag er zeker zijn! Een 
grote danszaal van ruim 100 m2, met een 
spiegelwand van meer dan elf meter lang 
en een professionele dansvloer. De dans-
zaal is voorzien van een heleboel ramen, 
waardoor er ook nog eens veel daglicht 
naar binnen komt. Er is een ruime kleed-
kamer en grote opslagruimte voor alle 

kostuums en attributen. Bij de entree is 
een gezellige ontvangstruimte gecreëerd 
waar je je al snel thuis voelt. 

Gevarieerd aanbod
Ook op de nieuwe locatie blijft Roxanne 
dicht bij zichzelf en vindt zij het belang-
rijk om de meeste danslessen zelf te blij-
ven geven. Het gevarieerde aanbod be-
gint met peuterdans voor kinderen vanaf 
twee jaar. Voor drie- en vierjarigen is 
er kleuterdans, de vijf- tot zevenjarigen 
kunnen kiezen tussen kidsdance, klas-
siek ballet en tapdance. Vanaf acht jaar 
is de keuze nog wat uitgebreider, er kan 
dan worden gekozen uit klassiek ballet, 
(show) jazz, modern, musical, en tapdan-
ce. Vanaf elf jaar kun je meedoen aan de 
yogalessen. Meerdere lessen combineren 
kan natuurlijk ook. Naast de danslessen 
voor kinderen zijn er ook lessen voor 
volwassenen.

Ieder seizoen is er een kijkles en rond 
de kerst wordt er een kerstvoorstelling 
gegeven in het Arte College. In de zo-
mer wordt het seizoen afgesloten met 
meerdere eindvoorstellingen in theater 
Corrosia.

kleinschalig
Roxanne: “We blijven dezelfde klein-
schalige dansschool zoals de leerlingen 
en ouders van ons gewend zijn, alleen nu 
op een andere plek. Doordat de groepen 
niet te groot zijn, krijgen de leerlingen 
persoonlijke aandacht. De komende tijd 
zullen we vooral wennen aan de nieuwe 
dansruimte en voor de toekomst zitten 
we nog vol nieuwe ideeën”.

Lijkt het jou ook leuk om te dansen? 
Meld je aan via de website voor een gra-
tis proefles!

redactie n
www.dansstudioroxanne.nl
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bon Art optiek opent in Europakwartier

Op het moment van ter perse 

gaan van dit blad, legt alireza 

rastegar de laatste hand aan de 

inrichting van zijn ruime nieuwe 

winkelpand, gelegen naast apo

theek Vizier. Bij Bon art Optiek 

kan iedereen terecht voor bril

len, monturen en lenzen. Met 

20 jaar ervaring als optometrist 

kan alireza zowel op het gebied 

van oogzorg alsook oogmode 

vakkundig adviseren.

voor iedereen
Half oktober verwacht Alireza de optiek 
te kunnen openen. Tot die tijd kunnen 
we nieuwsgierig door de etalageruiten 
kijken. Op de foto’s liggen nog net niet 
de monturen in de schappen. Bon Art 
Optiek zal een breed assortiment bieden, 
van kant-en-klare leesbrillen tot upper 
class monturen van merken als Lindberg 
en Tom Ford. En alle segmenten daar-
tussen. Alireza: “Ik wil iedereen kun-
nen helpen. Buurtbewoners wil ik extra 
service bieden, zoals het bijstellen van 
monturen en het controleren van con-
tactlenzen. Loop straks gerust binnen 

voor oogcontrole, controle van bril of 
lenzen, of voor een second opinion”.

Goed bereikbaar
Alireza studeerde af aan de hbo-oplei-
ding voor Optometrie in Utrecht, en in 
IJsselstein deed hij de eerste vijf jaar 
werkervaring als optometrist op. Sinds 
vijftien jaar heeft hij als zelfstandig on-
dernemer diverse zaken in de omgeving 
van Utrecht geleid. “Nu ik dit pand heb 
gevonden, wil ik graag in Almere Poort 
mijn diensten aanbieden. De zaak is 
ruim, goed zichtbaar, goed bereikbaar en 
je kunt gratis parkeren voor de deur”.

veel mogelijkheden
Alireza zal fulltime in de optiek staan en 
kan haast niet wachten om de mensen uit 
de buurt te ontmoeten. “Kinderen hoe-
ven zich niet te vervelen, aan een leuke 
speeltafel heb ik gedacht. Het is belang-
rijk kinderen op mogelijke oogproblemen 
te testen. Bij sommige oogafwijkingen is 
het mogelijk de achteruitgang af te rem-
men, mits je er op tijd bij bent. Ik wil 
ook voorlichting geven op middelbare 
scholen. Voor iedereen is een passende 
oplossing, er is veel mogelijk – denk aan 
nachtlenzen, hybride lenzen”.

redactie n
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Jeniffersbloemen stelt team voor

Fotostudio87

Esther werkt nu langer dan een 
jaar bij Jeniffersbloemen. Esther 
heeft zelf wel 74 soorten planten 
in haar huis. Heb je een vraag 
over planten, dan moet je zeker 
bij Esther zijn. Esther kan ook heel 
mooi rouwbloemstukken maken. 
Dat is zulk dankbaar werk. Esther 
maakt er altijd iets prachtigs van!

Joycie werkt al bijna vijf jaar bij 
Jeniffersbloemen en is echt niet 
meer weg te denken bij ons! Onze 
lekkere babbelcollega. Joycie Is 
echt een kei in klanten helpen. 
Weet je niet wat je voor iemand 
moet kiezen, met Joycie kom je er 
zeker uit! Ze heeft zoveel geduld 
en passie voor haar vak.

sebas is de man van Jeniffer en 
mede-eigenaar van Jeniffersbloe-
men. Sebas werkt sinds vorig jaar 
fulltime bij Jeniffersbloemen.  
Sebas komt uit de uitvaart, hij 
werkt hiervoor nog in de weeken-
den. Sebas heeft kijk op kantoor-
beplanting en is de vaste bezorger 
van Jeniffersbloemen. Maar ook 
klanten helpen vindt hij heel leuk!

Jeniffer: “Ik ben op 12 juni moe-
der geworden van een prachtige 
zoon: Jayson. Mijn man en ik zijn 
apetrots! Ik heb het niet makkelijk 
gehad door de ziekte van helaas 
mijn beide ouders, die de meeste 
klanten ook kennen vanuit de 
winkel. Ik wil graag laten weten 
dat ik een SUPERteam achter mij 
heb staan, dat ervoor zorgt dat 
alles op rolletjes loopt, ook op  
dagen dat ik zelf niet aanwezig 
ben. Daar heb ik het echt mee 
getroffen! Graag stel ik mijn team 
op deze pagina aan jullie voor.” 

sander is nieuw bij Jeniffersbloe-
men. Ons fotomodel, aldus zijn 
collega's. Sander doet de MBO-
opleiding Bloem, Groen & Styling 
op het Wellantcollege in Houten. 
Sander is de neef van Jeniffer. Zijn 
moeder heeft altijd een bloemen-
zaak gehad in Muiderberg. Jenif-
fer heeft het vak van zijn moeder 
geleerd en nu leert Sander het 
van Jeniffer! Sander kan al mooie 
boeketten samenstellen. Zo heeft 
hij ook de bloemstukken voor de 
opening van het Poort Lyceum 
gemaakt. Sander is spontaan en 
heel creatief!

Chantal werkt in november alweer 
drie jaar bij Jeniffersbloemen. Wat 
gaat de tijd toch snel! Chantal 
is een kei in aparte boeketten 
samenstellen. Als er een bestelling 
binnen komt voor aparte boeket-
ten, dan wordt Chantal al snel 
ingezet! En waar is Chantal nog 
meer goed in? Ja, eigenlijk in alles 
– ze is onze all-round collega.

? We krijgen een superleuke 
nieuwe collega, uit Almere Poort. 
We houden dit nog even geheim. 
Houd onze Facebook in de gaten! 



Een nieuwe naam: Sterkliniek

Sinds kort voldoet Dierenziekenhuis 
Almere aan het kwaliteitskeurmerk van 
Sterkliniek Dierenartsen en is hiermee 
een Sterkliniek geworden! Een Sterkliniek 
word je niet zomaar, wij hebben hier het 
afgelopen jaar hard voor gewerkt en zijn 
daarom erg trots op het behalen van deze 
certificering.

Wat is een ‘Sterkliniek’? Een volwaar-
dige Sterkliniek-praktijk moet voldoen 
aan strenge kwaliteitseisen, zowel op het 
gebied van de diergeneeskundige patiën-
tenzorg als de cliëntenzorg. Sterkliniek 
Dierenartsen is bijvoorbeeld de enige in 
de branche die nascholing van zijn perso-
neel verplicht stelt.

Sterklinieken zijn als enige dierenartsen-
praktijk ISO-gecertificeerd (ISO 9001). Dit 
betekent dat wij aan hoge kwaliteitsma-
nagementnormen voldoen. Iedere prak- 
tijk wordt hiervoor jaarlijks gecontroleerd 
door onder meer een onafhankelijk ex-
tern bedrijf (Lloyd’s Register QA).

Om onze nieuwe certificering kracht 
bij te zetten hebben wij besloten om de 
naam van onze praktijk ‘Dierenziekenhuis 
Almere’ te veranderen in ‘Sterkliniek 
Dierenartsen Almere’.  

In de komende tijd zullen wij de aan-
kleding van onze praktijk hierop aanpas-
sen. Een nieuwe naam, maar nog steeds 
dezelfde goede, kwalitatieve zorg die je 
van ons gewend bent. Onze openingstij-
den zijn onveranderd, de actuele prijzen 
vind je op onze website.

Nieuw bij Sterkliniek Almere is het 
SterPlan. Naast het genezen van zieke 
dieren vinden wij het minstens zo belang-
rijk om onze klanten te adviseren over de 
beste manieren om ziekte te voorkomen. 
SterPlan is een zorgabonnement voor je 
huisdier waarbij je als eigenaar tijdig door 
ons wordt herinnerd aan deze noodzake-
lijke stappen. Zo ben je zeker van de beste 
preventieve zorg voor een aantrekkelijke 
prijs en zorgen we samen voor het welzijn 
van je huisdier! 

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden 
en wil je graag wat meer informatie, bel 
ons dan of kijk op onze website.
 

Tot ziens op de praktijk, 

Sterkliniek Dierenartsen Almere n
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Lieke is van het begin af aan inten-
sief betrokken bij de verzorging van de 
pony’s. “Romana is een Shetlander van 
zeven jaar en Pebbles is een kruising tus-
sen een Shetlander en een Welsh Moun-
tain pony van tien jaar. Beide pony’s zijn 
merries en volwassen”.

Huisvesting en voeding
Omwonenden vinden het leuk dat de po-
ny’s er zijn, maar hebben ook veel vra-
gen. Lieke vertelt graag over ‘haar’ ver-
zorgpony’s. “Hoe wij de pony’s hebben 
staan en voeren heeft te maken met hun 
natuurlijke leefgebied. Deze pony’s leven 
in het wild op de Shetlandeilanden waar 
het erg ruig is. De grond daar is schra-
le, zure veengrond, hierdoor groeien er 
alleen grassen en struiken waar bijna 
geen voedingswaarde in zit. En eigenlijk 
groeien er ook amper bomen. 

De Shetlander heeft zich aangepast aan 
deze grond en voedingsstoffen, hierdoor 
hebben ze geen voeding nodig met veel 
voedingswaarde, maar eten ze wèl alles 
wat ze tegen komen. Als ze de hele dag 
op gras met hoge voedingswaarde staan 
of brokken krijgen, blijven ze dooreten, 
als overlevingsinstinct. Daarom staan 
Pebbles en Romana op een paddock met 
weinig grassen en krijgen zij alleen hooi. 

Voor de nodige schaduw en schuilop-
ties staat er een schuilstal. Hoewel ze er 

eigenlijk van nature op zijn gebouwd om 
in alle weersomstandigheden buiten te 
staan, kunnen ze zo toch beschut staan”.

verzorging en training
Lieke zorgt er met haar team voor dat 
de pony’s de hele dag water hebben, 
hooi krijgen, en de nodige aandacht. 
Ook houden zij de paddock netjes en 
schoon en worden de pony’s gecheckt 
op gezondheid. “Wij poetsen Pebbles en 
Romana en gaan dan even met ze wan-
delen, springen aan de hand of longeren 
– rondjes laten lopen aan een lang touw. 
Pebbles staat ook voor de kar en soms 
rijden kleine kinderen op haar. Deze be-
weging is belangrijk om de pony’s ge-
zond te houden. Shetlanders zijn erg 
leergierig en werkwillig”.

Alsjeblieft niet voeren
Lieke hoopt dat jullie zo een beter beeld 
hebben gekregen over het hoe en waar-
om rondom de pony’s. “Vanwege hun 
speciale voedingsbehoeftes hangen er 
‘niet voeren’-bordjes aan het hek. Bij 
deze met klem het verzoek om je daar-
aan te houden. Wij hebben helaas al 
meerdere malen een dierenarts moeten 
bellen doordat zij te veel suikers of ver-
keerde voedingsmiddelen te eten hebben 
gekregen. Voor pony’s zoals Pebbles en 
Romana kan dat zelfs op een verlossen-
de euthanasie uitlopen...” We hopen na-
tuurlijk nog lang met z’n allen van deze 
leuke buurtpony’s te mogen genieten!  n

Pebbles en romana zijn de twee kleine pony’s die in de pony

paddock lopen aan de Minervasingel. Deze pony’s zijn van 

Kinder Centrumalmere. Zij worden intensief verzorgd door een 

groep mensen, onder wie Lieke Koch. Zij vertelt graag over hoe 

dit allemaal in zijn werk gaat en waarom.

buurtpony’s Pebbles en romana
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Het Poorthuis viert vijfjarig 

bestaan met oprichters, 

vrijwilligers en de buurt

Uniek project
Het Poorthuis is een uniek project aan 
het Merlijnplantsoen. Het huis zelf is ei-
genlijk een dubbel huis, waarin op de bo-
venverdiepingen vier zelfstandige units 
zijn gecreëerd voor Almeerse jongeren 
tussen de 18 en 25 jaar die een steun-
tje in de rug nodig hebben op weg naar 
zelfstandigheid. Op deze wijze zijn al 23 
jongeren geholpen, onder wie ook jonge 
moeders – één kindje werd zelfs in het 
Poorthuis geboren! Op de begane grond 
is een grote ruimte met een keuken, waar 
veel activiteiten voor en met de buurt 
worden georganiseerd. Het Poorthuis is 
een initiatief van drie families, die zelf 

in de woningen aan beide zijden direct 
naast het Poorthuis wonen. Zij noemen 
zichzelf de ‘omwoners’. Inmiddels heeft 
zich een vierde familie aangesloten en is 
direct aan de overkant gaan wonen. Het 
zijn Mark en Mirjam van Kampen, Koen 
en Bea van de Kraats, Mark en Marianne 
Zeldenrust en Hans en Petra Zuidema. 
Sommigen van hen verzetten hun vrij-
willigerstaken voor het Poorthuis naast 
hun vaste baan, en anderen fulltime, zo-
als Marianne.

Enorm druk en gezellig
Marianne: “We hebben de afgelopen vijf 
jaar zo ontzettend veel leuke activiteiten 
georganiseerd. Zo was er de meidenclub, 
een high tea voor dames, het kinderko-
ken, de kledingbeurzen, Sinterklaas en 

Precies vijf jaar geleden, op zaterdag 21 september 2014, werd het 

Poorthuis feestelijk geopend. Dit jaar vierden zij op deze dag hun 

vijfjarig bestaan en weer pakten zij groots uit met een leuk feest 

voor iedereen uit de buurt. in de ochtend waren er rondleidingen 

en een lunch voor vrijwilligers, sponsors en geïnteresseerden.

natuurlijk de jaarlijkse ‘Zomerspelen’. 
Altijd enorm druk en gezellig. We krijgen 
levensmiddelen gesponsord die we op de 
woensdagmiddag uitdelen, en we heb-
ben een schuur vol kinderkleding, waar 
wij in geval van nood altijd bij kunnen. 

Wasmachine
Soms halen we ook weleens een wasma-
chine voor iemand op, maar die gaat dan 
meteen door naar de ontvanger. Sommi-
ge van deze activiteiten organiseren wij 
vanuit ‘De Schaaps poort’, zoals ook de 
bijbelclub en de feestdagen. We worden 
gewoon ontzettend blij van mensen hel-
pen! Maar zonder alle helpende handen 
zouden we vandaag niet hier zijn!”

redactie n
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Sneak preview voor bewoners 

bij nieuwbouwproject Pygmalion       

Enthousiast
Cecile stapt over de drempel en is gelijk 
enthousiast. “Dit huis is echt een stuk 
luxer afgewerkt dan het appartement 
waar we nu wonen. De woonkamer is 
ook groter en lichter”. Cecile en haar 
dochter ontvangen net als de overige be-
woners in november de sleutels van hun 
nieuwe huis. 

nieuwbouw
Nieuwbouw is onder veel woningzoe-
kenden erg gewild; er waren honderden 
reacties op de 31 appartementen. Ook 
Cecile wilde graag naar een nieuwbouw-
woning. “Ik had me ingeschreven voor 

in het Homeruskwartier op de hoek van de Pygmalionstraat 

wordt momenteel de laatste hand gelegd aan nieuwbouw project 

Pygmalion van woningcorporatie de alliantie. Voor de oplevering 

uit, terwijl de bouwvakkers nog volop bezig zijn, konden Cecile 

en haar dochter al even kijken in hun toekomstige woning. 

dit project en op het vliegveld op weg 
naar huis kreeg ik het bericht dat ik een 
woning toegewezen had gekregen. Ik 
ken Almere Poort eigenlijk niet, want ik 
woon al sinds 1987 in Almere Buiten. 
Dus op de terugweg van Schiphol naar 
huis ben ik even door Poort gereden en 
deze plek voelde gelijk goed”. 

Pygmalion
De 31 sociale huurappartementen van 
Pygmalion zijn verdeeld over drie ge-
bouwen die met loopbruggen met elkaar 
verbonden zijn rondom een binnenter-
rein. Het gaat om negen tweekamer- en 
22 driekamerwoningen. 

Leuk weetje: Pygmalion is in de 
Griekse mythologie een beeldhouwer die 
verliefd wordt op een door hemzelf ge-
maakt ivoren vrouwenbeeld. Op zijn ver-
zoek wekt Aphrodite het beeld tot leven, 
waarna Pygmalion met zijn eigen schep-
ping trouwt. n

“Deze plek voelde gelijk goed!” In  
november krijgen Cecile en haar doch-
ter de sleutels van hun nieuwe huis.

Architectenbureau Change maakte 
gebruik van mate rialen met een   
natuurlijke uitstraling.

De energie van 
Laura en Merel
Ga voor jouw energie naar:Word 

nu lid voor 

€ 10
Ontvang  
gratis boek  
t.w.v. € 25,-

Nederlandse
uitgave!
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Eli Kuijper, kinderfysiotherapeut bij gezondheidscentrum Vizier, 

vertrok in april voor drie maanden naar aruba om daar vrijwil

ligerswerk te doen voor Micky’s Foundation, een stichting die 

zich inzet voor gehandicapte kinderen aldaar.

Improviseren
“Direct na mijn studie had ik eigenlijk al 
het idee om ontwikkelingswerk te gaan 
doen. Nu ik 35 jaar ervaring in mijn vak 
heb, heb ik alleen maar meer te bieden. 
Bovendien ben ik vrij makkelijk. Zet mij 
ergens neer en ik doe wat ik moet doen. 
Ik kan goed improviseren, werk het liefst 
met huis-, tuin- en keukenspullen”. 

Op Aruba zijn geen kinderfysiothera-
peuten, kinderergotherapeuten en pre-
logopedisten werkzaam. Micky’s Foun-
dation organiseert projecten waarbij 
gespecialiseerde therapeuten gedurende 
drie maanden een groeiende groep van 
dertig kinderen van nul tot achttien jaar 
behandelen. In totaal heeft de stichting 
al zo’n honderd kinderen kunnen helpen. 

Zand voor de deur
“De stichting verzorgt een onderkomen 
en een huurauto. De kinderen wonen 
verspreid over Aruba, een eiland zo 
groot als Terschelling. Behandeling vindt 
bij hen thuis plaats of in de dagcentra 
waar zij overdag verblijven. In het begin 
vond ik het rijden best eng, maar ik werd 
er al gauw handig in. De infrastructuur 

is er niet zo goed, asfaltwegen kunnen 
zo overgaan in kleine, stenige weggetjes. 
Huizen kunnen gewoon zand voor de 
deur hebben. Als het regent, wordt dat 
modder. Dat is niet handig als je bijvoor-
beeld in een rolstoel zit. Op Aruba wordt 
Engels, Spaans, Papiaments en Neder-
lands gesproken.

Op Aruba is één ziekenfonds. Dat gaat 
uit van één hulpmiddel per vijf jaar per 
patiënt. Dus je kunt bijvoorbeeld niet een 
rolstoel, een rollator én een sta tafel aan-
vragen – terwijl het voor de bot opbouw 
en motoriek belangrijk is om te staan en 
te lopen. Voor extra hulpmiddelen zijn 
de patiënten aangewezen op donaties. 
Op een aangepaste rolstoel moet je een 
half jaar wachten.

dankbaar
Natuurlijk willen ouders het beste voor 
hun kind, maar vaak ontbreekt het hen 
aan middelen en mogelijkheden. Voor-
al armoede, eenoudergezinnen en on-
voldoende aanbod van zorg maken het 
moeilijk. Toch blijven de ouders optimis-
tisch en zijn dankbaar voor de aangebo-
den hulp. 

In Nederland doe ik eerstelijns werk, 
het werk op Aruba is meer revalidatie. 
Ameila, het meisje op de foto hierboven, 
is geboren met spina bifida. Een pittige 
meid, enthousiast en met een eigen wil-
letje. Ze heeft geleerd om zelf de driewie-
ler op en af te stappen en lekker over het 
schoolplein te crossen. Zij valt nu min-
der, voelt zich zelfverzekerder bij gym en 
kan langer doorlopen. 

Eilandleven
Of ik Almere zou willen verruilen voor 
Aruba? Ik heb het er fijn gehad, en het 
werk geeft zeker voldoening. Maar ik 
houd niet zo van de hitte en mij zou het 
eilandleven op den duur te saai wor-
den... Het heuvelachtige landschap met 
bloeiende cactussen, kleurrijke vogels en 
reptielen en scheefgewaaide bomen is 
mooi, maar wordt helaas langzamerhand 
verpest door toeristen. Natuurgebieden 
moeten wijken voor hotels en overal 
wordt overheen gecrossed. De mensen 
op Aruba zijn vriendelijk, gastvrij en re-
laxed”.

micky
Micky’s Foundation is een initiatief 
van de ouders van Micky, die na zwaar 
hersenletsel door een auto-ongeval op 
Aruba, gespecialiseerde en intensieve 
fysio therapie nodig had. Inmiddels woont 
Micky met zijn ouders in Nederland en 
gaat het naar omstandigheden goed met 
hem, maar de stichting blijft zich inzet-
ten voor hulp aan gehandicapte kinderen 
op Aruba. Sponsoring en vrijwilligers 
zijn van harte welkom!

redactie n

www.mickysfoundation.com

Eli werkte drie maanden als 

kinderfysiotherapeut op Aruba

Eli bij Gezondheidscentrum Vizier in Poort

Met Ameila (7), 
een patiëntje 
op Aruba

De natuur
op Aruba

Troepiaal



POORTNIEUWS I 23 

w E R E L D R E C E P T

WIJ MAKEN ALLE VIERINGEN MEMORABEL

OOK  MOGELIJK:

 HALAL

 VEGAN

 VEGETARISCH

LEVERING DOOR
HEEL NEDERLAND!

Bereidingswijze:

1. Breng in een kookpan een halve pan 
water aan de kook. Plaats ondertussen 
de kippenvleugels in een bak met water 
en een scheutje natuurazijn.

2. Voeg, als het water borrelt, het zakje 
(Chinese) kippensoep aan het water toe. 
Laat dit 10 minuten goed doorkoken.

3. Begin in de tussentijd aan de groen-
ten. Schil de aardappelen en snijd deze 

elk in twee stukjes. Hak daarna de wor-
tel en de maïs in dikke schijven.

4. Houd de groenten apart en spoel al-
les goed na.

5. Voeg de schijven maïs en wortel, 
soepgroenten, Aromat en het bouillon-
blokje aan het water toe. Laat dit 20 
minuten doorkoken totdat de wortels 
en maïs gaar (zacht) zijn.

6. Haal de kippenvleugels uit het water 
met azijn en spoel ze om. Hak daarna 
de kippenvleugels door de helft en voeg 
ze aan de soep toe. Laat de kippen-
vleugels 10 minuten in de soep koken, 
totdat ze goed gaar zijn.

7. Voeg als laatst de aardappelen en 
de vermicelli toe en laat dit 10 minuten 
meekoken.

8. Als alle ingrediënten goed gaar 
zijn, is de soep klaar om geserveerd te 
worden. 

Is pittig eten iets voor jou? Snijd dan 
een stukje Madam Jeannette en plaats 
deze een paar seconden in de soepkom.

Eet smakelijk!

TiP: Voor een nog rijkere soep kunnen 
ook pompoen, ongebakken bakbanaan 
en zoete aardappel aan de soep worden 
toegevoegd. Mhmmm lekker!

Sòpi di galiña (Kippensoep)

voor 4 personen

• 250 gram soepgroente

• 1 maïskolf

• 1/2 madame-Jeanette (peper)

• 2 grote aardappelen

• 1 winterwortel

• 4 kippenvleugels

• 50 gram vermicelli (klein handje) 

• 1 blokje kippenbouillon

• 1 zakje Chinese kippensoep

• 1 zakje groene Aromat

• een scheutje natuurazijn

• water

Klokhuis open 
voor de buurt
Het Klokhuis is een bekend en 

markant gebouw in almere Poort. 

Het gebouw in het Cascadepark 

valt op door de kleur en de vorm. 

Het is een prachtige plek om 

elkaar te ontmoeten.

activiteiten voor en door Poort

Het Klokhuis is niet altijd open. 
Daarom willen we de komende 
periode kijken of we het kunnen 
openstellen voor activiteiten uit 
de buurt. 

's Ochtends, 's avonds en op 
zaterdagmiddag kan het Klokhuis 
worden gebruikt voor nieuwe 
initiatieven. 

In het Klokhuis mogen maximaal 
35 mensen. Er is een conciërge 
aanwezig en je kunt zelf koffie en 
thee zetten.

Wil je gebruik maken van het 
Klokhuis voor een activiteit voor 
en door Poort? En wil je dit voor 
één keer of voor meerdere weken 
achter elkaar op een vaste och-
tend of avond? 

Neem dan contact op met Stad & 
Natuur, via info@stadennatuur.nl 
of bel 036 54 75 050. Je krijgt dan 
meer informatie over de voor-
waarden en huisregels.
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bouw tiny church van start

in 2016 werd door Pieter ter Veen een tiny House bedacht voor 

de ontwerpwedstrijd die de gemeente almere uitgeschreven 

had voor de Bouwexpo tiny Housing. Zijn tiny Church viel niet 

in de prijzen, maar wordt nu toch gerealiseerd. Niet op het expo

terrein maar in het Cascadepark, direct naast het labyrint.

verbinding in de wijk
Sinds 2013 is de als ‘Kerk op Wielen’ 
verbouwde SRV-wagen van de ‘Schone 
Poort’ een bekende verschijning in Al-
mere Poort. Bij allerlei gelegenheden  
zijn de mensen van de Schone Poort pre-
sent, omdat ze werken aan verbinding in 
de wijk als een belangrijke taak van de 
kerk zien. Zo is de Schone Poort betrok-
ken bij de organisatie van ‘Slapen bij de 
Schapen’, het ‘Festival Poort Sociaal’, de 
Sint Maarten optocht en andere evene-
menten. Ook zorgen vrijwilligers van de 
Schone Poort voor het onderhoud van de 
Fruittuin en het labyrint in het Cascade-
park. Zo is de Schone Poort een vorm 
van ‘kerk-zijn’ in Almere Poort, terwijl er 
in Poort geen kerkgebouw is. Maar daar 
gaat – op een wat wonderlijke manier – 
verandering in komen.  

mooie locatie
Na een periode van dromen en denken 
begon het realiseren van de Tiny Church 
steeds vastere vormen aan te nemen. Sa-
men met de gemeente Almere werd een 

mooie locatie bepaald. Niet op het Tiny 
House Expoterrein maar in het Casca-
depark, direct naast het labyrint van de 
Schone Poort, mooier kan niet.

Pieter: “Er is een crowdfundingsactie 
opgestart. Via diverse instanties en veel 
particuliere giften is inmiddels veel geld 
binnengekomen. Maar er kan nog meer 
bij, we zijn er namelijk nog niet helemaal.

omgevingsvergunning
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe ge-
leid dat in april 2018 een bouwcommissie 
in het leven werd geroepen om de tech-
nische voorbereidingen te treffen en de 
financiële haalbaarheid te toetsen. Daar-
mee begon een periode van veel overleg, 
met de architect, met de gemeente en 
met een technisch ingenieursbureau. Na 
een tussentijdse rapportage aan het kerk-
bestuur van de Protestantse Gemeente 
werd groen licht gegeven om de voorbe-
reidingen voor de bouw en de aankoop 
van de grond verder in gang te zetten. 
Deze voorbereidingen zijn inmiddels af-
gerond en zo zijn we nu in de volgende 

fase gekomen. De omgevingsvergunning 
(vroeger heette dat bouwvergunning) is 
inmiddels verleend. En de  koopacte voor 
de grond is bij de notaris gepasseerd”.

draait met de zon mee
Het eerste ontwerp voor de Tiny House 
Expo is destijds ingeleverd in de categorie  
pionierend / zelfvoorzienend. Het gebouw 
draait met de zon mee, zodat de zonne-
panelen de hele dag volop profiteren van 
het zonlicht. ’s Nachts draait het gebouw 
dan weer terug naar de beginstand. De 
opgewekte stroom wordt opgeslagen in 
een accupakket en kan dus benut worden 
op momenten dat de zon niet schijnt.  In 
overleg met de gemeente Almere en de 
nutsbedrijven is overeengekomen dat dit 
duurzame principe bij wijze van uitzon-
dering voor dit experimentele gebouw 
gehandhaafd zal blijven. De Tiny Church 
kan dus zelfvoorzienend uitgevoerd wor-
den. Uit hygiënisch oogpunt zal wel ge-
bruik gemaakt worden van de in het park 
aanwezige riolering.

Handen gezocht
De bouw zal onder leiding van de bouw-
commissie gebeuren door vrijwilligers.
Handige timmermannen, elektriciens en 
loodgieters die regelmatig wat energie 
over hebben en het leuk vinden hieraan 
mee te werken, kunnen zich melden bij 
onderstaande personen. De fundering zal 
uiteraard rechtstreeks op de bouwplaats 
worden gestort. Maar de opbouw wordt 
in delen geprefabriceerd  in de stal van 
de Familie Van Baren in Overgooi.  

Plek voor de buurt
Als alles naar wens verloopt, zal de Tiny 
Church begin 2020 in gebruik worden 
genomen. De Schone Poort wil er zijn 
voor de buurt en dus is het de bedoe-
ling dat de Tiny Church een plek voor 
het stadsdeel wordt. Voor ontmoeting en 
bezinning. Als trouwkapel om het leven 
te vieren of als rouwkapel  waar je een 
kaarsje aansteekt als het leven donker 
wordt. Soms – op burendag bijvoorbeeld 
– lijkt Almere Poort wel een beetje een 
dorp, dan mag de Tiny Church de dorps-
kerk zijn.

redactie n

www.deschonepoort.nl / FB: SchonePoort
contact voor vrijwillige handige klussers:
Wijnand Vermeulen: 06 - 505 114 21
Pieter ter Veen: 06 - 451 823 16Jouw gift is van harte welkom op 

iBaN NL19 aBNa 0822 7483 98  

t.n.v. tiny Church Pga

 giften zijn belastingaftrekbaar
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Spannend kindertheater 
in de Pampushout

Een moederbeer woont met haar puberdochter en zoontje in 

een berenhol diep in de syberische bossen. Op het vuur pruttelt 

een pan soep. De berenfamilie leeft in de nieuwe steentijd, te

vens de laatste ijstijd.

namen als edelstenen
De beren hebben namen als edelstenen 
die bij hun eigenschappen passen. Pyr, het 
meisje, staat voor vuur, aarde, oerkracht. 
Haar broertjes naam Onyx, staat voor 
fantasie, creativiteit en doorzettingsver-
mogen. De moeder is Saffier – wijsheid 
en harmonie. Samen met jou beleven zij 
allerlei avonturen, en reken maar dat de 
vonken er vanaf spatten!

Pyr is tevens de naam van de nieuwe 
voorstelling die De Speelwildernis vanaf 
winter 2019/20 wil spelen in het stadsbos 
bij Almere Poort. Dit theatergezelschap 
maakt kleinschalige voorstellingen in de 
natuur, waar de jonge toeschouwers actief 
bij worden betrokken. In de zomer van 
2018 speelden zij de interactieve theater-
voorstelling ‘Het Land van Lian 2.0’. 

materialen uit de natuur
Materialen uit de natuur vormen de 
speelattributen. Acteurs nemen de kin-
deren mee naar een wereld, waarin fan-

tasiedieren en echte wilde dieren samen-
leven. Pyr wordt een voorstelling met het 
berenhol als minitheater. De Pampushout 
is hiervoor de perfecte locatie, vanwege 
de ruige en diverse begroeiing. De natuur 
heeft hier een uitstekend decor gecreëerd, 
dat uitnodigt tot avonturen beleven.

met kinderen ontwikkeld
Afgelopen zomer is de voorstelling ver-
der uitgewerkt op het Almeerderstrand. 
Door het mooie weer was er aan badgas-
ten geen gebrek en veel kinderen maak-
ten gebruik van de gelegenheid om mee 
te helpen denken hoe bijvoorbeeld het 
berenhol het beste gebouwd zal kunnen 
worden. Ook genoten zij van de voorstel-
ling ‘Goudhaantje’, die zich – hoe toepas-
selijk – op zee afspeelt. De Speelwildernis 
werkt intensief samen met partners als 
StrandLAB Almere en Flevo-landschap.

Schermpjes vergeten
Kinderen van nu spelen nog steeds vol 

enthousiasme buiten en vergeten dan 
hun schermpjes – die overigens wel een 
heel handig medium zijn om vanaf thuis 
te volgen wat er in de natuur om ons 
heen allemaal gebeurt. Wist jij bijvoor-
beeld dat je in Almere veel vuurstenen 
kunt vinden?  

op avontuur
Houd de website in de gaten voor actuele 
informatie over speeldata en reserverin-
gen. Ook voor groepen, zoals kinderfeest-
jes en bso’s, zal de voorstelling geboekt 
kunnen worden. Met de voorstelling Pyr 
wil De Speelwildernis kinderen en vol-
wassenen meegeven dat op avontuur 
gaan je verder brengt dan het koesteren 
van tradities. In het berenhol wonen is 
weliswaar mooi en veilig, maar je ziet er 
niets van de wereld...

redactie n

www.flevo-landschap.nl
www.speelwildernis.nl
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‘Goudhaantje’ op het Almeerderstrand
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Proefjes bij de ontdekbus, portemonnee-
tjes maken en op de foto in de fotobus zijn 
een greep uit de vele activiteiten die aan-
geboden werden tijdens het achtjarig be-
staan van het Klokhuis op zondag 2 juni. 
In 2011 is het markante gebouw in Almere 
Poort geopend door prinses Máxima. Elk 
jaar in het eerste weekend van juni viert 
Stad & Natuur de verjaardag van de roze 
taart in het Cascadepark.

“Het was de eerste warme dag van het 
jaar. Ondanks dat mochten we zo’n 250 
bezoekers verwelkomen deze middag!” 
vertelt Joyce Grobben, medewerker pro-
grammering van Stad & Natuur. Vanwege 

de warmte had de organisatie zwembadjes 
onder het Klokhuis neergezet. Jonge be-
zoekers maakten deze middag ‘putty’ met 
de professor van Mad Science. Ook ap-
paraten uit elkaar halen en er iets nieuws 
van maken was populair. Eén deelnemer 
maakte zelfs een metaaldetector! 

Sportieve kinderen deden fanatiek mee 
aan het free running parcours van de 
combinatiefunctionaris. Binnen in het 
Klokhuis konden de kinderen rustig bij 
komen tijdens een workshop virtual rea-
lity van Kleur in Cultuur. De hele middag 
werd muzikaal omlijst door prachtige 
muziek van Jaïnda en Philip.  n

 Warm en gezellig verjaardagsfeest klokhuis  Sint maarten in beeld 

en verhaal 11 november

Aan het begin van de zomervakan-
tie stond de Tobbedansbaan op de 
Playground. Veel kinderen uit de buurt 
kwamen een kijkje nemen, ondanks 
dat het weer niet mee zat. Het mooie 
weer kwam een weekje later, toen de 

Op maandag 11 november rijdt Sint 
Maarten om 17 uur op zijn paard het 
Cascadepark binnen en iedereen mag 
hem volgen met fakkels en lampionnen. 
Bij Het Klokhuis stapt Sint Maarten van 
zijn paard en neemt de bewoners mee in 
het echte levensverhaal. Want ieder jaar 
gaan de kinderen langs de deuren en 
zingen het lied van Sint Maarten, maar 
wat is het verhaal achter de leuke liedjes? 
Sint Maarten gaat ons dat zelf vertellen, 
en er komt een echt toneelstuk aan de 
hand van dit oude levensverhaal. Zo 
vertelt Maarten ons, hoe hij op een dag 
een zwerver/vluchteling tegen kwam, die 
geen kleren en eten had. Wat gaat Maar-
ten nu doen? Snel doorrijden, of… Kom 
en beleef dit spannende verhaal samen 
met ons mee! Natuurlijk hebben we als 
team van ‘De Schone Poort’ een sma-
kelijke traktatie voor iedereen. En dan 
mogen alle kinderen als bedelaar de wijk 
in, om langs de deuren het lied van Sint 
Maarten te laten horen. n

 vakantie-activeiten 

Playground Poort

Droomspeelbus op bezoek was. De kin-
deren mochten een rondje mee kanoën! 
Naast het kanoën kon je kennismaken 
met boogschieten en was er ruimte voor 
een potje hockey.

De weken daarna was het helaas te 
heet; bij temperaturen boven de 30 gra-
den gaan de vakantie-activiteiten op de 
Playground niet door.

Dan was er ook nog het voetbaltoer-
nooi, waarbij ruim 45 kinderen/jongeren 
aanwezig waren, de Kunstbus die langs-
kwam om de creativiteit te stimuleren en 
de buikschuifbaan die goed benut werd. 
Een mooie afsluiting van de vakantie. n



EVEnEMEnTEn
cAScAdEPArk 2019

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

zondag 6 oktober  
Klokhuis: Dag van de wetenschap 13.00-16.00

woensdag 9 oktober  
Playground Poort: Skate clinic 14.30-16.00

vrijdag 11 oktober  
Open Klokhuis: Koekjes bakken 14.00-16.00

woensdag 16 oktober  
Playground Poort: Atletiek clinic 14.30-16.00

vrijdag 18 oktober  
Open Klokhuis: Tekenen en schilderen 14.00

zondag 20 oktober
Klokhuis: Workshop wasmiddel maken 13.00 

woensdag 23 oktober
Klokhuis: Vakantieactiviteit 13.00-16.00 

vrijdag 25 oktober  
Open Klokhuis: Creatief 14.00-16.00

zondag 27 oktober  
Dag van de Stilte, Labyrint 16.00

vrijdag 1 november  
Open Klokhuis: Kleien 14.00-16.00

zondag 3 november
Klokhuis: Stopmotion 13.00-16.00 

vrijdag 8 november 
Open Klokhuis: Lampionnen maken 14.00

maandag 11 november  
Sint Maarten in het Cascadepark 17.00

vrijdag 15 november  
Open Klokhuis: Tekenen en schilderen 14.00

zondag 17 november
Klokhuis: Kookworkshop 13.00-16.00 

vrijdag 22 november  
Open Klokhuis: Sinterklaas knutselen 14.00

vrijdag 29 november  
Open Klokhuis 14.00-16.00

zondag 1 december
Workshop in het Klokhuis 13.00-16.00 

vrijdag 6 december  
Open Klokhuis: Kleien 14.00-16.00

vrijdag 13 december  
Open Klokhuis: Sneeuwbollen maken 14.00

zondag 15 december
Klokhuis: Rondleiding met de zingende gids
13.00-16.00 
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In de vierde en vijfde week van de zomer-
vakantie heeft het Open Klokhuis weer 
twee weken lang leuke, gratis activitei-
ten verzorgd. Joyce Stiphout, vrijwilli-
ger: “Op het water tegenover ‘Natuurlijk 
Spelen’ hadden wij de beschikking over 
een zestal Skippy kano's van Haddock. 
Deze speciale kano's zorgen voor veel 
veiligheid, ze zijn zo uitgelijnd dat ze 
niet kunnen omslaan. Dit gaf de oner-
varen kinderen en ouders de kans om te 
proeven van een sport die je anders niet 
zo snel aangeboden krijgt.

Mede door het mooie weer gedurende 
de eerste week – en ook nog twee mooie 
dagen in de tweede week – was het druk 
bezocht. Gelukkig hielpen kinderen en 

ouders ons de zware kano's de aanhan-
ger op en af te tillen. Elkaar helpen en 
ondersteunen is één van de belangrijkste 
punten die wij willen bereiken met het 
Open Klokhuis. Elke vrijdagmiddag bie-
den wij de mogelijkheid om onder het 
genot van iets lekkers te eten en drinken 
een leuke activiteit te kunnen bijwonen 
of gewoon te spelen in het Klokhuis of 
eens van de glijbaan af te gaan, zonder 
dat er kosten aan verbonden zijn.

Dit kunnen wij alleen maar doen door 
een geweldig team van vrijwilligers en 
door wijkbudget dat door de gemeente te 
beschikking wordt gesteld. Zien wij jullie 
ook eens een keer vrijblijvend binnenko-
men en meedoen?”  n

kerstfeest in jouw stadsdeel. Deelname is 
gratis. Op onderstaande website zal bin-
nenkort informatie te vinden zijn. n

www.kerstlichtwandeling.nl

Kerstzang, een kerststal met echte scha-
pen en een ezel, hapjes, drankjes, kinder-
theater en met je lampion door de wijk. 
Dat kan straks allemaal op één avond. 
Op maandag 23 december zal er vanaf 
17:30 op vijf locaties in Poort een schit-
terend kerstfeest gevierd worden. Een 
feest dat je niet wilt missen. Organisato-
ren zijn de gezamenlijke kerken in Poort. 
Save the date en geniet van een prachtig 

 kerstlichtwandeling 

door Poort 23 december

 open klokhuis zomervakantie en elke vrijdag
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BUUrtCENtrUM aMEriKa

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

maandag

taal in de Wijk • volwassenen
09.30 - 11.45 uur 

Wandelgroep • volwassenen
10.15 - 11.15 uur 

Crea Dames • volwassenen
13.30 - 15.30 uur

dinsdag

Koffieochtend • senioren
10.00 - 12.00 uur

Yoga • volwassenen
11.45 - 12.45 uur

donderdag

taal in de Wijk • volwassenen
09.30 - 10.30 uur

taal in de Wijk • volwassenen
11.00 - 12.00 uur

vrijdag

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

Het nieuwe seizoen van start
bij buurtcentrum Amerika

Het schooljaar is begonnen. De zomer zit 
er eigenlijk al weer op, maar we genie-
ten toch wel een beetje na. Langzaam is 
buurtcentrum Amerika uit zijn ‘stand-by 
periode’ opgestart en begint iedereen zijn 
of haar weg ernaartoe weer te vinden. 
Leuk om de vrijwilligers en de bezoekers 
weer te zien en te spreken. 

Dit is het moment waarop je beseft hoe 
belangrijk zo’n buurtcentrum eigenlijk 
is. Met een speels gemak pakt iedereen de 
draad weer op en alle activiteiten gaan 
weer als een soepele machine draaien. 
Een enkele nieuwe activiteit staat te be-
ginnen. Spannend. De uitleg en begelei-
ding is zo belangrijk. Alles valt of staat 
met een probleemloze start. Gelukkig is 
dat meestal het geval.

Het buurtcentrum is een plaats waar 
iedereen, jong en oud, zijn of haar ding 
kan doen. Natuurlijk hebben we in het 
aanbod niet altijd wat je zoekt. Er is aar-
dig wat, maar soms nèt niet wat je zoekt. 
Kom dan langs, vertel ons wat je zoekt 
en we gaan het samen proberen op te 
starten. Vaak zijn er veel meer mensen 
die hetzelfde missen. Ook zij willen dit 
graag opstarten. Wij brengen jou in con-
tact met hen en samen zorgen wij ervoor 
dat we een leuke nieuwe activiteit neer-
zetten. Mooi toch.

Als deze uitgave van PoortNieuws is 
verschenen, is de Nationale Burendag 
2019 inmiddels een feit. Ik hoop dat jij 
op deze feestelijke dag een bezoekje aan 
buurtcentrum Amerika hebt gebracht. 
Heb je het gemist, dan moet je helaas een 
jaar wachten op de volgende. Wij zijn 
nu heel druk bezig met de voorbereiding 
samen met alle vrijwilligers, om er weer 
een fantastische dag van te gaan maken. 
Vorig jaar een groot succes, dit jaar… na-
tuurlijk weer!

Kom gauw langs om hier nog even op 
terug te kijken. Wie weet wat we voor 
elkaar kunnen betekenen.

John Booi, Sociaal Beheerder 
buurtcentrum Amerika n

Wie nog nooit in een buurtcentrum is geweest: kom eens langs. 

Kijk wat er gebeurt. Wie zijn daar. Wat doen zij. ik denk dat 

je versteld zult staan van de bezoekers van het buurtcentrum. 

Mensen zoals jij en ik. gewoon iedereen. iedereen gewoon.
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Een hartinfarct bij vrouwen wordt vaker gemist dan een hart

infarct bij mannen. Dit komt omdat vrouwen vaker andere 

klachten hebben dan de typisch bekende klachten bij mannen 

– zoals pijn in de kaak, borst, of linkerarm en een druk op de 

borst. Vaak worden vage klachten onterecht aan de overgang 

toegeschreven. Het stellen van de juiste diagnose is moeilijk.

hart for her Almere in actie 
voor de Hartstichting

bewegen voor het goede doel
Met 36 clubs door het hele land ging 
hart for her in de maand september in 
actie voor de Hartstichting om aandacht 
te vragen voor het vrouwenhart. Voor 
slechts tien euro konden vrouwen drie 
keer de gemoedelijke sfeer proeven en er-
varen hoe goed de workout bij hart for her 
is. De opbrengst werd gedoneerd aan de 
Hartstichting en gebruikt voor onderzoek 
naar hart- en vaatproblemen bij vrou-
wen. Met een leuke stempelactie kon-
den deelnemers ook een cadeautje ont-
vangen. Eigenaar Annelies Steinmeier: 
“We ondersteunen de actie van harte 
omdat hart- en vaatziekte doodsoorzaak 
nummer één is bij vrouwen. Onderzoek 
naar het vrouwenhart is ‘hart’ nodig!”

Stress-verminderend
Het is bewezen dat sporten je hoofd leeg 
maakt. Na een workout voel je je beter 
en energieker. Door regelmatig te bewe-
gen blijft je gewicht op peil en gaat je 
bloeddruk omlaag. Sporten verbetert ook 
je goede cholesterolwaardes (HDL). De 

norm van de Gezondheidsraad stelt dat 
volwassenen minstens twee à drie keer 
per week activiteiten moeten doen die 
spieren en botten versterken. 

In eigen tempo
“En dat is wat wij vrouwen bij hart for 
her bieden”, aldus Annelies van de hart 
for her club Almere: “Een 30 minuten 
workout die voor iedere vrouw, ongeacht 
conditie en gewicht, haalbaar is. Ook 
vrouwen die te maken hebben met bij-
voorbeeld hart- en vaatproblemen of dia-
betes, kunnen bij ons sporten. We stellen 
een persoonlijk plan op en houden hier-
bij rekening met het gewenste doel en het 
tempo dat onze leden aan kunnen. Onder 
begeleiding zorgen we ervoor dat vrou-
wen met veel plezier komen sporten”. n

hart for her almere
Freyjaplantsoen 1
1363 WB Almere Poort
036-737 01 40
www.hartforher.nl

“Vrouwenharten 

sterker maken is 

onze missie!”

B E w E G E n

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

WE WANT YOU!
PERSONEEL GEZOCHT!

SOLLICITEER VIA WERKENBIJNEWYORKPIZZA.NL
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

Zwemschool Aquayara

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



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.



United dance Almere: al vijf jaar 

een begrip in Almere Poort!

S P O R T  E n  V R I j E  T I j D

POORTNIEUWS I 31 

in juli vierde United Dance almere het vijfjarig jubileum met 

twee prachtige voorstellingen in het KaF in almere stad. 

sara Neys en Eline Pater, de oprichters van de dansschool, zijn 

met recht trots op wat zij in vijf jaar tijd hebben neergezet. 

samen met hun professionele team bieden zij een gevarieerd 

programma met lessen voor alle leeftijden. 

In de dansschool aan de Europalaan 
925-927 staan drie mooie danszalen en 
twee kleedkamers ter beschikking van de 
leerlingen. Alle danszalen zijn uitgerust 
met een zwevende vloer en balletbarre. 
Sara: “Voor alle kinderen is dans een 
perfecte manier om de motorische ont-
wikkeling te stimuleren. Wij besteden 
aandacht aan discipline en respectvol 
omgaan met elkaar. De goede sfeer op 
de dansschool wordt door ouders enorm 
gewaardeerd en elk kind wordt op zijn of 
haar niveau uitgedaagd. Jaarlijks orga-
niseren we twee voorstellingen waarin 
alle leerlingen kunnen laten zien wat ze 
geleerd hebben”. 

Leeftijd tot 6 jaar
Vanaf twee jaar kunnen peuters al 
terecht bij UDA. Eline: “Spelenderwijs 
leren de kinderen de basis van dans en 
ritme. Vanaf drie of vier jaar stromen 
ze door naar de Kidsdance-lessen waar 
steeds meer aandacht is voor de verschil-
lende dansstijlen en coördinatie over het 
lichaam. Voor de kinderen die op vier-
jarige leeftijd al een voorkeur hebben, 
zijn er de Streetdance Mini en Ballet 

Mini lessen”. Zes dagen per week zijn er 
lessen voor kinderen tot zes jaar.
  
vanaf 6 jaar
Voor kinderen vanaf zes jaar wordt de 
keuze steeds groter: Streetdance, Ballet, 
Song & Dance, Hip Hop, Contemporary, 
Dancehall, Afrodance, Show/Jazz, Dance 
Sing POP en Tapdance. Leerlingen wor-
den op leeftijd ingedeeld en er is ruim 
keuze. Sara: “Tieners kunnen uit alle 
reeds genoemde stijlen kiezen. Voor hen 
is het ook mogelijk om, in combinatie 
met ballet, Spitzen te volgen. De lessen 
Hip Hop Commercial zijn erg in trek bij 
deze leeftijdsgroep!” 

volwassenen
Voor volwassenen is het aanbod sterk uit-
gebreid. Zoveel keuze voor volwassenen 
is werkelijk uniek in Almere. Deze groep 
kan kiezen uit vijf dansstijlen: Street/
Jazz, Afro Dance, Hip Hop Commercial, 
Contemporary en Tapdance. Eline: “Veel 
moeders van dansende kinderen hebben 
al de weg naar deze lessen gevonden. 
Voor jongvolwassenen vanaf achttien 
jaar bieden de lessen veel uitdaging”. 

overige activiteiten
Behalve de danslessen is United Dance 
Almere ook een actieve dansschool wat 
betreft het organiseren van evenementen 
zoals Halloween, Pietendansfeest, Disco, 
Filmavond en een eigen talentenavond. 
Het dansseizoen wordt afgesloten met 
een spetterend danskamp. 

Sara: “Samen met ‘Theaterkind’ or-
ganiseren we in het voorjaar een reeks 
musicallessen die we afsluiten met een 
voorstelling. Onze Stage Performance 
teams zijn zeer succesvol bij landelijke 
wedstrijden en verzorgen vaak optre-
dens bij grote evenementen”. Kinderen 
die graag meer willen met dans, kunnen 
zich aanmelden voor de audities voor de 
Stage Performance Teams en de Talent 
Classes aan het eind van het schooljaar.
 
Nieuwsgierig geworden? Loop gerust 
binnen bij de dansschool of stuur een 
mail. Een proefles is altijd gratis.

redactie n

www.uniteddancealmere.nl
info@uniteddancealmere.nl
social media: Instagram & Facebook

foto: Danny Reijnen



boreasplein

Wat heeft de Boreas van ons Boreasplein 
te maken met de boreale zone – het 
grootste bosgebied van de wereld, tegen 
de Noordpool aan – en met de boreale 
wouden in Siberië die afgelopen zomer 
op grote schaal aan het branden waren? 
Of met de boreale cultuur waar een po-
pulaire politicus zo prat op gaat? En met 
het Boreaal, het geologische tijdperk van 
rond 10.000 jaar geleden, toen het Britse 
eiland zich losscheurde en de Noordzee 
ontstond? Ja, al die benamingen komen 
van de Griekse god Boreas: de god van 
de gure noordoostenwind; de Romeinen 
noemden hem Aquilo. Zijn ouders waren 
Eos, de godin van de dageraad, en As-
traeus, de god van de avondschemering.

Boreas droeg ’s werelds eerste hoodie: 
zijn mantel had een capuchon die hij over 
zijn woest behaarde en bebaarde hoofd 
trok. Hij was sterk en een lastig heer-
schap. Hij had vleugels aan zijn voeten. 

Boreas was een bruut en ontvoerde 
Oreithyia, wier vader hem als huwelijks-
kandidaat had afgewezen, in een wolk; 
hij verkrachtte haar en trouwde met haar 
– dat scenario is helaas van alle tijden. Ze 
kregen twee zonen (Zethes en Calaïs, de 
Boreaden) en twee dochters (Chione, de 
godin van de sneeuw, die een kind kreeg 
van Poseidon, en Cleopatra – een andere 
dan je kent met die beroemde neus, de 
beminde van Marcus Antonius). 

De Grieken hadden een haat-liefdever-
houding met Boreas. In Athene vereer-
den ze hem omdat hij ze met zijn koude 
wind zou hebben geholpen toen de Per-
zen met hun vloot Athene belegerden. 
Maar vanwege de winterkou, de duister-
nis en de sneeuw, hadden ze ook grote 
moeite met hem. Hij was niet bepaald 
het zonnetje in huis, de Grieken hielden 
meer van zijn broer Zephyros, de zachte 
westenwind.

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
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Almere haalt archeologische 

verleden naar boven 

in het weekend van 12 en 13 oktober vinden de archeologie

dagen almere 2019 plaats. Hoewel almere nog een jonge stad 

is, ligt er een rijke geschiedenis onder haar voeten. Zo liggen er 

overblijfselen uit de steentijd, sporen uit de Zuiderzeetijd zoals 

scheepswrakken en zijn er vliegtuigwrakken uit de tweede We

reldoorlog terug te vinden.

Archeologische vindplaatsen
De stad bewaart haar archeologische 
vondsten veelal in situ, veilig onder de 
grond. Bovengronds wordt de ruimte bo-
ven een archeologische vondst ingericht 
als een archeologische vindplaats. Tijdens 
de Archeologiedagen organiseren ver-
schillende vindplaatsen in Almere activi-
teiten voor jong en oud om de geschiede-
nis van deze omgeving te kunnen ervaren. 

Archeologiedagen
Op zaterdag 12 oktober wordt om 
11 uur het weekend feestelijk geopend 
door wethouder Hilde van Garderen en 
de nieuwe erfgoedmarker onthuld van 
vindplaats ‘de Kraak’ en ‘de Geest’ op de 
hoek van de Beneluxlaan en de Dene-
markenstraat. Hierna zullen er leuke ac-
tiviteiten plaatsvinden op de vindplaats, 
ga bijvoorbeeld zelf aan de slag als ar-
cheoloog en graaf bijzondere vondsten 
op! Ook elders in de stad is er genoeg te 
doen tijdens het weekend.

Meer informatie en het complete pro-
gramma vind je op onderstaande link. 
Op elke locatie staan vrijwilligers klaar 
om bezoekers te informeren over de lo-
catie en de geschiedenis ervan. De acti-
viteiten zijn gratis. n

almere.nl/archeologiedagen

LEVEN
V A N  D E

WIND

Boreas woonde in Thracië – dat is waar 
nu zuid-Bulgarije, noord-Griekenland en 
het Europese deel van Turkije liggen. Ten 
noorden van Thracië lag het land Hyper-
borea (‘boven de noordenwind’), het pa-
radijs op aarde waar de mensen heel oud 
en gelukkig werden. 

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
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buurtpreventie, voor jou maar 

ook een zaak voor ons allen

sinds 2016 is binnen almere 

Poort een buurtpreventieteam 

actief, onder leiding van coör

dinator gertjan Kloek. Het doel 

is bijdragen aan een veiliger en 

leefbaarder stadsdeel.

Wat wil jij later worden?

Wij van ALS IK LATER GROOT BEN IN 

ALMERE, willen dat elk kind en jongere 

kan worden wat hij of zij wil. Daarvoor 

heb je soms bijles, tips voor activiteiten, 

een fiets of iets anders nodig.

Wil jij met ons in gesprek over hoe 
jij je toekomstdroom kunt bereiken, 
wil je iets aanvragen of wil je dat we 
meedenken over een vraag die jij hebt:

• kom dan naar ons spreekuur elke 
dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur 
in de nieuwe bibliotheek in Poort;

• stuur een berichtje via whatsapp/sms 
naar telefoonnummer 06 - 525 200 21;

• vul het aanvraagformulier in op 
www.alsiklatergrootbeninalmere.nl

Jop van Breugel is één van de leden van 
het buurtpreventieteam Poort. “Momen-
teel zijn we met zijn achten. We lopen 
altijd met zijn tweeën de ronde. Dit kan 
overdag of ’s avonds zijn, te voet of met 
de fiets. In de zomer van 2010 kwam ik 

in het Columbuskwartier te wonen. Na 
negentien jaar in  Muziekwijk gewoond 
te hebben, zochten mijn vrouw en ik 
een kleinere woning. Ik ben gepensio-
neerd en onze kinderen wonen op zich-
zelf. Ik was al op verschillende manieren 
als vrijwilliger actief in de wijk, toen de 
flyer van Buurtpreventie Poort in mijn 
bus viel. Ik vind het belangrijk mij in te 
zetten voor de wijk en mijn steentje bij 
te dragen aan de leefbaarheid.

Leefbaarheid
Buurtpreventie is niet het spelen van 
politieagent of BOA. We zijn burgers, 
medebewoners, die een bijdrage willen 

leveren aan het verhogen van het niveau 
van leefbaarheid in Poort. We doen dit 
door het waarnemen en signaleren van 
afwijkende situaties. Een buurtpreventie-
teamlid heeft geen andere bevoegdheden 
dan een andere ‘gewone’ burger. Wel on-
derscheidt hij of zij zich door het dra-
gen van een geel hesje met het opschrift 
‘Buurtpreventie’. Vanuit de buurtpreven-
tieronde worden onveilige situaties, ver-
dachte situaties, dumpingen, aanwezig-
heid van zwerfvuil gesignaleerd.

buiten beter
Signalen worden afgegeven via de app 
‘Buiten Beter’, deze app mag ook door 
niet-leden worden gebruikt. Ook is er 
voor specifieke zaken een afspraak met 
de wijkagenten. Alle gesignaleerde za-
ken worden gemeld bij de coördinator 
en zonodig besproken in het periodieke 
coördinatorenoverleg met de gemeente.
Ieder lid het van het buurtpreventieteam 
investeert zo’n twee uur tijd per week. 

teamleden gezocht
Op dit moment kunnen we nieuwe leden 
voor het buurtpreventieteam gebruiken. 
Je kunt je als kandidaat-teamlid aanmel-
den  via buurtprevpoort@gmail.com. Na 
een kennismakingsronde en blijvend en-
thousiasme dient een verklaring omtrent 
het gedrag (VOG) te worden overlegd, 
voordat je definitief kunt toetreden tot 
het buurtpreventieteam.

Zoals je ziet is buurtpreventie een zaak, 
waarvan je als Poortbewoner voordeel 
kunt hebben maar die wij wel gezamen-
lijk dienen in te vullen. Het is in je eigen, 
maar ook in iemand anders belang. Wij 
zien uit naar je aanmelding!”

redactie n

Jop van Breugel loopt de ronde door de wijk



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.

34 I POORTNIEUWS

G E B O R E n

20 augustus 2019
Tess Summer

11 september 2019
Vieve

3 september 2019
Tiffany

17 april 2019
Nova Kaylee

17 april 2019
Nyla Layne

25 april 2019
Fender Johnny Berend

9 mei 2019
Quinn Theo

6 mei 2019
Joëlle

12 juni 2019
Jayson

20 juli 2019
Saar Nella Maria 

25 juli 2019
Larissa

27 juli 2019
Daniël Jacobus

16 juli 2019
Yven Jace

5 augustus 2019
Miléa Jenae

10 augustus 2019
Eden

18 februari 2019
Fabio Enrique

5 maart 2019
Daniel Diego

10 april 2019
Shivin 

28 maart 2019
Hanna

29 maart 2019
James Martin

31 maart 2019
Joah

De winnaar van
PoortNieuws23: 
Thijs

Fotostudio87
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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

Gezamenlijk spreekuur: wijk-
agent, gemeente & wijkteam

donderdag 11.30-12.30 uur, op data:
10 en 24 okt, 7 en 21 nov, 5 en 19 dec    
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

Even voorstellen: Liesbeth muller
Sinds een aantal maan-
den werkt Liesbeth Mul-
ler met veel plezier bij 
Wijkteam Poort. “Een 
leuk team om bij te 
werken en vooral ook 
een mooi stadsdeel van 

Almere. Overal wordt nog gebouwd en 
de omgeving verandert steeds. Wekelijks 
ben ik in gesprek met bewoners die hier 
net wonen en net als ik nog mogen wen-
nen aan deze omgeving. 

Wat mij opvalt is dat de bewoners 
graag met ons in gesprek gaan en vertel-
len hoe zij in Poort terecht zijn gekomen. 
Iedereen heeft zijn eigen interessante 
verhaal. En wat een initiatieven zijn er 
om elkaar te ontmoeten of iets voor el-
kaar te betekenen. Mooi om te zien is dat 
ook diverse kerken in Poort actief zijn. 

Mijn specialiteit binnen het team zijn 
de Wmo-voorzieningen. Wanneer je een 
vraag hebt over bijvoorbeeld hulp bij het 
huishouden, dan maak je kans dat ik bij 
jou op huisbezoek kom". 

nieuw gezicht: brian Schonewille
Brian Schonewille werkt 
in het sociaal wijkteam 
van Almere Poort als 
wijkwerker met specia-
lisme algemeen maat-
schappelijk werk. 

“Eerder heb ik in het 
wijkteam van Waterwijk en Verzetswijk 
gewerkt en in juni ben ik vol enthousi-
asme hier begonnen. Ik was aangenaam 
verrast door de betrokkenheid van de 
buurtbewoners en de vele activiteiten in 
buurtcentra, het Klokhuis en dergelijke. 

Fijn dat Poortenaren elkaar ontmoe-
ten en elkaar waar nodig ondersteunen. 
Ik sluit met enige regelmaat aan bij een 
koffie-uurtje of een buurtactiviteit. Als je 
mij dan ziet, kom gerust een praatje met 
mij maken! Wellicht tot ziens". 

koffie-uurtje voor alle Poortenaren                                                                                                                                     
Op woensdag van 11 tot 12 uur kun 
je een kopje koffie of thee drinken in 
buurtcentrum de Ruimte. Tijd voor een 
bakkie én een gezellig praatje. De be-

Het wijkteam is er voor jou
woners bieden elkaar een luisterend oor 
en soms denken ze even met je mee of 
kun je informatie krijgen over een leuke 
activiteit of een training. Een wijkteam-
medewerker is ook aanwezig, zodat je de 
laatste nieuwtjes kunt horen over nieuwe 
activiteiten, vrijwilligersvacatures, enzo-
voort. Kom je ook gezellig langs bij het 
Koffie-uurtje? De deur staat voor je open! 

Samen doen 
Eerste Hulp bij administratie
Onze vrijwilligers helpen je graag met:
•  het invullen van formulieren – ook 

via internet
•  het lezen, begrijpen en beantwoorden 

van brieven
•  overzicht in je administratie krijgen, 

papieren op orde maken
•  informatie vinden op internet
•  je kind wordt achttien jaar, wat moet 

je allemaal regelen?

Wijkteam Poort n

Samen Doen op de donderdagochtend

Koffie-uurtje op woensdag om 11.00 uur in Buurtcentrum de Ruimte. Kom je ook?
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E V E n E M E n T E n

‘Leven met elkaar en voor elkaar!’ was het motto van het grote, 

jaarlijks terugkerende buurtfestival dat een aantal maatschap

pelijke instellingen samen met het wijkteam, gemeente almere 

en ondernemers uit de buurt organiseerde op zaterdag 22 juni 

aan de Europalaan en de Nederlandstraat in almere Poort. 

de aanleiding
Initiatiefnemers voor het festival zijn 
de Stichting WoonMere en InteraktCon-
tour, beiden gebruikers van het gebouw 
aan  de Nederlandstraat. Hier wonen 
en werken buurtgenoten met een licha-
melijke of meervoudige beperking. De 
bewoners willen graag laten zien wat 
hun mogelijkheden zijn en in contact 
komen met buurtbewoners. Organisaties, 
zoals het wijkteam van de gemeente, de 
Zorggroep Almere, Politie Flevoland, 
Stad & Natuur, De Schoor en tal van 
andere, omarmen elk jaar dit initiatief en 
doen mee met het organiseren van deze 
bijzondere dag voor alle Poortenaren en 
andere Almeerders.
 
Wat was er te doen
Van half elf ’s ochtends tot zeven uur 
in de avond werden tal van activiteiten 
gehouden in en rond het gebouw. Op 
het schoolplein werd weer een superleuk 
Kidsplein ingericht. Iedereen was welkom 
aan de Europalaan 830, de ingang van 
werk- en leercentrum De Plint. Daar 
kon je ontdekken welke activiteiten daar 
allemaal plaatsvinden. 
 

De dag begon met de gratis openlucht-
brunch voor alle Poortenaren op het 
autovrije plein. Ruim 300 Poortenaren 
maakten hiervan gebruik. Brassband  
GDFL zorgde er voor dat alle bewoners 
op tijd uit de veren kwamen. Het festival 
werd geopend door wethouder Jan Hoek, 
waarna zorgpianist Mark Kirkenier voor 
een goede sfeer zorgde met prachtige 
klanken vanaf zijn keyboard. 

Vanaf twaalf uur stonden er ruim 30 
marktkramen met informatie over buurt -
initiatieven, verenigingen, religieuze en 
culturele organisaties, politie, wijkteam en 
winkeliers. Op het grote podium was een 
gevarieerd muziekprogramma met beken-
de namen zoals het koor Talentenpalet, 
Swarte Sjonnie, Willem Wolda, Joanne 
Tholel, Boyband 24/7, Remco Bravo en 
Miss Beulah. Presentator Bibi praatte de 
optredens aan elkaar. Tussendoor was er 
nog tijd voor een bingo en diverse sport-
demonstraties.

kidsplein
Op het kidsplein kon iedereen zelf erva-
ren hoe het is om te sporten in een rol-
stoel. Daarnaast waren er tal van andere 

attracties voor de kleintjes en de grotere 
jeugd. De trekker van vorig jaar kwam 
weer terug. Dit was de Happende Draak 
die kinderen opslokt en weer uitpoept! 
Een echte topper was ook weer het Laser 
gamen in de donkere parkeergarage.

Herma Panhuizen komt elk jaar naar 
het festival. “Ik kom vooral voor de ge-
zelligheid. Dit jaar had ik vriendinnen 
uitgenodigd om samen gebruik te maken 
van de Poortbrunch. Ik geniet van alle 
blije kindergezichten op het kidsplein”.

20 juni 2020
Ruim 1.500 bezoekers hebben een 
geweldige dag beleefd. Volgend jaar is de 
zevende editie op zaterdag 20 juni 2020. 
Wil je volgend jaar zelf deelnemen met 
een kraam of eigen materiaal? Meld je 
dan aan met het formulier op de website 
www.poortsociaal.nl. 

redactie n

Festival Poort Sociaal weer groot succes
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I n F R A S T R u C T u u R

verbreding Hogering Almere

De provincie maakt de Hogering in almere klaar voor de groei 

van almere. Vanaf 2019 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 door rijden 

omdat de kruisingen verdiept komen te liggen en de verkeers

lichten verdwijnen.  

de afgelopen periode
In het begin van het jaar vertelden we 
dat de werkzaamheden aan het zui-
delijk deel van de Hogering (kruising 
Neonweg-Herman Gorterweg) rond de 
zomer van start zouden gaan. Helaas 
zijn deze werkzaamheden uitgesteld. 
Uit ecologisch onderzoek bleek dat er 
diverse vogels in het werkgebied aan het 
broeden waren met als gevolg dat daar 
niet gewerkt mocht worden tijdens het 
broedseizoen van de vogels. Deze perio de 
hebben wij gebruikt om nogmaals goed 
naar het ontwerp te kijken. 

Planning
Bij het verder uitwerken van het ontwerp 
bleek dat er reden is om extra aandacht 
te besteden aan de constructie van de 
tunnelbakken. De twee tunnelbakken 

worden aangelegd zodat de kruisingen 
Neonweg-Herman Gorterweg en Botter-
weg-Hollandsedreef verdiept komen te 
liggen. Op dit moment is de aannemer 
aan het kijken hoe hij de constructie van 
de tunnelbakken gaat aanleggen. Helaas 
kost dat extra tijd. Hierdoor verandert de 
planning van de werkzaamheden.  

kom naar het informatiecentrum
Vanaf oktober opent het informatiecen-
trum aan de Katernstraat 8 te Almere. 
Je bent van harte welkom om langs te 
komen en al je vragen over het ontwerp, 
de uitvoering en de toekomstige situa-
tie te stellen aan de medewerkers van de 
provincie en de aannemer. De actuele 
openingstijden zullen we communiceren 
via onze website. n

ALTijD OP DE HOOGTE

De komende periode zullen we   
via onze verschillende kanalen  
communiceren over de start van  
de werkzaamheden. 

Via de website blijf je op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen: 
www.flevowegen.nl/aanwinsten/
hogering-almere. Hier kun je je 
ook inschrijven voor onze digitale 
nieuwsbrief en aanmelden voor de 
gratis SMS-dienst voor informatie 
over de werkzaamheden en calami-
teiten op de Hogering. 

Voor specifieke vragen over de 
verbreding van de Hogering kun je 
mailen naar: hogering@flevoland.nl

Of volg ons:

@FlevoWegen

@ProvincieFlevoland

provincie_flevoland

Het nieuwe informatiecentrum aan de Katernstraat 8 te Almere
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G E B I E D S K A n T O O R  P O O R T

Wethouder Jerzy Soetekouw overhandigde de trofeeën aan de Prachtige 
Poortenaren 2018: Hennie Tibben, Bettie Woord en Paul Offerman

Wie is jouw Prachtige Poortenaar 2019?

Mensen die dit niet zien als een verplich-
ting, maar er zelf voor kiezen om iets 
voor een ander of het hele stadsdeel te 
betekenen. Zij verdienen het om in het 
zonnetje gezet te worden om hiermee te 
laten weten dat we ontzettend blij zijn 
met al hun inzet! Nomineer jouw ‘Prach-
tige Poortenaar’ en vertel waarom hij of 
zij deze titel waard is. 

Wij vragen je je nominatie te mai-
len aan Diana Stobbe (gebiedssecretaris 
Poort) via dstobbe@almere.nl, tot uiter-
lijk 16 december. De Prachtige Poortenaar 
2019 wordt tijdens de nieuw jaarsborrel 
van het gebiedskantoor bekend gemaakt.

Gebiedskantoor Almere Poort n

almere Poort is een jong stadsdeel, waar veel mensen druk 

bezig zijn. Maar in Poort zijn ook mensen die zich daarnaast 

inzetten voor het hele stadsdeel en zijn bewoners. 

Doe mee 

en nomineer 

jouw Prachtige 

Poortenaar

2019!

 

kom dinsdagavond 12 november 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

als bewoner van Poort wil je 

natuurlijk graag weten wat 

de laatste ontwikkelingen 

zijn in jouw directe leefom

geving! We vertellen het je 

graag tijdens de informatie

bijeenkomst. Je kunt hier ook 

je vragen stellen of gewoon 

gezellig in gesprek gaan. 

iNFOrMatiEBiJEENKOMst

dinsdag 12 november 2019

19.00  21.00 uur  

aeres VMBO/MBO almere 

(Heliumweg 1) Veel belangstelling tijdens vorige bewo-
nersinformatiebijeenkomst op 15 april
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B E w O n E R S I n I T I A T I E V E n

Een zomer vol activiteiten in Poort

  De Koningsmarkt in het Cascadepark op 

zaterdag 27 april was weer een geweldig 

festijn! Naast de mogelijkheid om spulletjes 

te kopen en te verkopen, waren er ook leuke 

optredens van verschillende dansgroepen van 

United Dance Almere. Dit trekt altijd veel publiek!

  In de zomervakantie vond voor het zevende 

jaar de Vakantie Bijbel Club van De Schaapspoort 

plaats. Het was een vrolijke boel. Meer dan 25 

vrijwilligers, 80 kinderen en 10 tieners maakten 

de VBC-week weer tot een succes.

  Weer of geen weer, elke dinsdagmorgen 

kun je meewandelen met de groep van Bettie 

Woord. De groep verzamelt om tien uur bij de 

Homerusmarkt. Na een leuke wandeling van 

ongeveer een uur drinken zij samen een kop 

thee of koffie in het buurtcentrum.

Op 9 juni was het weer zover: Poort kreeg bezoek van de schaapskudde en er waren allerlei wollige activiteiten. Je kon ook je tent opslaan en één of twee nachten slapen bij de schapen! 

Kinderen konden in de zomervakantie op Playground Poort gratis deelnemen aan een clinic skeeleren. Dit was onderdeel van het VakantieFUN programma van De Schoor dat voor wekenlang vakantieplezier in de buurt zorgde. 

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

POORTNIEUWS I 39 
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z O R G S C A L A

“Ik ben echt een Zorggroep Almere-
kind,” lacht Jeske van Hoek. Mijn ouders 
hebben er gewerkt en mijn zus werkt ook 
als huisarts in een gezondheidscentrum 
van Zorggroep Almere”. Jeske is huisarts 
en werkt in gezondheidscentrum Vizier 
in Almere Poort. “Ik heb als kind gezien 
met hoeveel plezier mijn ouders werk-
ten bij Zorggroep Almere. Eén ding wist 
ik zeker: dit wil ik ook als ik groot ben. 
Dat teamgevoel is precies wat ik nu zelf 
ook ervaar. Die verbinding met collega’s 
komt de onderlinge samenwerking en 
daarmee de zorg aan onze patiënten ten 
goede. Wij maken soms heftige dingen 
mee. Juist dan is het fijn dat je bij je col-
lega’s terecht kunt”.

veel kennis in huis
“De collegiale sfeer beperkt zich niet al-
leen tot gezondheidscentrum Vizier. Het 
contact met collega’s van Zorggroep 
Almere is net zo goed. Zo zijn de lijnen 
met mijn collega-huisartsen en andere 
zorgverleners kort. We kunnen altijd bij 
elkaar aankloppen. Groot voordeel van 
Zorggroep Almere is dat er zoveel ken-
nis in huis is. Bij vragen over bijvoor-
beeld diabetes schakelen we de kaderarts 
diabetes in. Dit is een huisarts gespecia-
liseerd in diabetes. In veel gevallen kan 

een doorverwijzing naar het ziekenhuis 
worden voorkomen. Dat is fijn voor de 
patiënt”. 

Alle zorg onder een dak
In Vizier vind je alle zorg onder één dak: 
van (kinder-)fysiotherapie tot het consul-
tatiebureau en van verloskundige zorg 
tot de apotheek waar je 24/7 medicij-
nen kunt ophalen. “In de wandelgangen 
komen wij elkaar regelmatig tegen. Dat 
maakt onderling contact laagdrempelig”.

trots 
Op de vraag waar Jeske trots op is, twij-
felt zij geen moment. “Ik ben trots op 
mijn team! Wij verlenen zorg zoals wij 

van Poort tot duin: samen gaan 

we voor de beste zorg 

in gezondheidscentrum Vizier vind je alle zorg onder één dak. 

Onze zorgverleners, van huisartsen tot fysiotherapeuten, 

werken samen om je de best mogelijke zorg te geven. Huisarts 

Jeske van Hoek van gezondheidscentrum Vizier vertelt hoe 

belangrijk deze samenwerking is voor haar en haar collega’s én 

hoe dit ten goede komt aan de zorg voor jou. 

die ook zelf zouden willen ontvangen. 
Verder werken wij hard om onze service 
verder te verbeteren, onder meer door 
onze verruimde spreekuren en de uit-
breiding van ons huisartsenteam. Onze 
doktersassistenten scholen zich bij zodat 
zij SOA-spreekuren en speciale ADHD-
spreekuren kunnen doen”.

Innovatie
Online afspraken maken, vragen stellen 
en je medische dossier deels inzien was al 
mogelijk via MijnGezondheid.net (MGn). 
Nu komt er ook een MGn-app, genaamd 
MedGemak. “Ik ben fan van MGn en 
moedig mijn patiënten aan om het te ge-
bruiken. Regelmatig mail ik via MGn met 
mijn patiënten. In de meeste gevallen 
scheelt dat een bezoekje aan de praktijk. 
Bovendien is het is snel én veilig, want 
we communiceren via een beveiligde ver-
binding. MGn is een mooie aanvulling op 
het persoonlijke contact dat ik heb met 
mijn patiënten in de spreekkamer of tij-
dens huisbezoek bij de patiënt thuis”.

Onze vloggende huisarts

Huisarts Jeske van Hoek is van alle 
markten thuis. Niet alleen is zij een 
geliefde dokter bij Vizier, ook maakt 
zij regelmatig informatieve, leuke 
en korte video’s die zij op Facebook 
deelt. De onderwerpen zijn divers en 
altijd actueel: van mazelen tot wes-
pensteken en van luizen tot zonne-
brand. Like onze vloggende huisarts 
Jeske en blijf op de hoogte!
www.facebook.com/
gezondheidscentrumvizier

“Ik ben trots op mijn team! Wij 

verlenen zorg zoals wij die ook 

zelf zouden willen ontvangen”
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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. M. Ariana, huisarts
Dhr E. Bagherzadegan, huisarts
Mw. M. Gomez, huisarts
Mw. J. van Hoek, huisarts
Mw. S. Witkamp, huisarts
Mw. D. Psaltaki, huisarts in opleiding
Mw. J. van Hees, doktersassistente
Mw. L. Koenders, doktersassistente
Mw. S. Majoor, doktersassistente
Mw C. van Sloten, doktersassistente
Mw. M. Smeenk, doktersassistente
Mw. R. Ben Mesaoud, POH GGZ
Mw. O. Ellis, POH GGZ jeugd
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
Dhr. A. Stel

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
Amelie Meijer, jeugdverpleegkundige
Kayleigh Smart, jeugdverpleegkundige
Stephanie Verduijn, jeugdverpleegkundige
Sylvana Youssef, jeugdverpleegkundige
Fatiha Abdessadki, verpleegkundig specialist
Mirjam van Bleijswijk, opvoedadviseur
Anouschka Jensch, cb assistente
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

Gouden koffie Poortenaren 50+ 
In samenwerking met stichting Gouden 
Dagen organiseren gezondheidscentrum 
Vizier, het wijkteam en woonzorgcen-
trum Vizier vanaf 7 oktober 2019 een 
tweewekelijkse koffieochtend voor buurt-
bewoners. “In de hal van Vizier maken 
we een gezellig koffiemoment voor ou-
dere buurtbewoners, een schilderochtend 
of een voorlichting van onze apotheek 
over zaken als hoge bloeddruk”.
goudendagen.nl/goudenkoffie

Inschrijven 
Ben je op zoek naar een betrokken huis-
artsenteam? Dan ben je bij de huisartsen-
praktijk van gezondheidscentrum Vizier 
aan het juiste adres. Je bent elke werkdag 
welkom om je in te schrijven. Onze dok-
tersassistenten helpen je graag. Je kunt 
ook bellen, mailen of op onze website 
kijken voor meer informatie. n

Leefstijlmarkt Vizier

op 30 oktober

Op woensdag 30 oktober van 

16.00 uur tot 20.00 uur ben je van 

harte welkom op onze allereerste 

Leefstijlmarkt in Vizier. 

Je kunt je gratis laten testen op cho-
lesterol en glucose en je bloeddruk 
laten meten. Je krijgt informatie 
over een gezonde leefstijl van onze 
fysiotherapeuten en de diëtisten. 
Onze verloskundigen en medewer-
kers van het consultatiebureau zijn 
erbij met informatie over alles wat 
met zwangerschap en kinderen te 
maken heeft. Onze samenwerkings-
partners, waaronder gemeente Al-
mere, De Schoor en Saltro zijn ook 
van de partij én je kunt je ter plekke 
inschrijven bij het meest betrokken 
huisartsenteam van Poort. 

Apotheker Ivy Matai: “Wij merken dat 
steeds meer cliënten van apotheek Vi-
zier behoefte hebben aan snelle le-
vering van hun medicijnen. Op deze 
wens springen wij graag in. Daarom 
gaan wij onze service uitbreiden: van-
af 1 oktober 2019 is het mogelijk dat 
je medicijnen op dezelfde dag dat je 
ze aanvraagt, bij je thuis worden be-
zorgd. Zonder kosten”.

Hoe werkt het? 
“Het is heel gemakkelijk. Je vraagt 
voor 12.00 uur je recept bij ons aan. 
Als je medicijnen op voorraad zijn, 
kunnen wij ze op dezelfde dag tussen 
17.00 en 19.00 uur gratis bij je thuis 

bezorgen. Je kunt je medicijnen ook 
bij ons ophalen op een tijdstip dat 
je het wenst, dat kan 24/7. Natuur-
lijk staan wij voor persoonlijk advies 
graag voor je klaar”.

Medicijnen nodig? 

Apotheek Vizier bezorgt gratis dezelfde dag!
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Leuke nieuwe winkel met woonaccessoires: 
‘knickknacks.nl’ in Homerusmarkt

De Homerusmarkt heeft er sinds dit voorjaar een leuke winkel 

bij. Je kunt er terecht voor woondecoratie en cadeaus – groot 

en klein – of om gewoon even rond te snuffelen en een praatje 

te maken met de vriendelijke Odessa Hupsel.

Handgeblazen
Odessa wilde na vijfentwintig jaar in 
de accountancy gewerkt te hebben, een 
nieuwe uitdaging aangaan. “Het idee voor 
deze winkel kreeg ik nadat ik in Almere 
Poort kwam te wonen. Ik had vijftien jaar 
op Curaçao gewoond en na terugkomst 
naar Nederland had ik alles nieuw no-
dig om onze woning in te richten. Het 
leek mij saai om voor duizend-in-één-
dozijn spullen te kiezen, dus ik ging op 
zoek naar originele dingen. Zo ontdekte 
ik mijn nieuwe passie. Ik koop nu in bij 
leveranciers in verschillende landen. Zo 
heb ik prachtige handgeblazen vazen en 
schalen – elk exemplaar is uniek”. 

kleine cadeautjes
Alles in de winkel is duidelijk geprijsd 
en ook voor kleine cadeautjes kun je er 
terecht. “Laatst was het de ‘dag van de 
leidster’ en een klant had twaalf cadeau-
tjes nodig. Ze is met mooie en heerlijke 
zeepjes de winkel uit gegaan. Eigenlijk 
slaagt iedereen in mijn winkel er wel in 

iets passends te vinden. Het leuke is, dat 
je zelf kunt kiezen hoe je het afmaakt. 
In een vaas kun je bloemen zetten, en in 
een schaal kun je fruit leggen. Maar denk 
ook eens ‘out of the box’ en leg er schel-
pen, aangespoeld hout of dennenappels 
in. Dat staat leuk en is meteen een herin-
nering aan een fijne wandeling”.

rondneuzen
Odessa heeft naast de winkel nog steeds 
haar werk als accountant. Voor Knick-
knacks.nl plaatst zij regelmatig updates 
en acties op Facebook, heeft ook een 

webshop en staat op zondagen op de 
markt in Beverwijk én was te vinden op 
de Libelleweek. “Ik geef graag advies en 
voor een praatje kun je altijd bij mij te-
recht. Ik maak tijd voor de klant en rustig 
zelf rondneuzen kan natuurlijk ook”.

tegenover de Plus
Je vindt Knickknacks.nl op de eerste ver-
dieping van de Homerusmarkt, waar te-
genover de nieuwe Plus supermarkt vorm 
begint te krijgen. “De nieuwe gevel ziet 
er mooi uit en ik verheug me op de extra 
aanloop. Voor ons Poortenaren is het fijn 
dat we binnen de wijk nu de keus hebben 
uit twee verschillende supermarktketens, 
en dat we onze boodschappen op één 
plek kunnen doen. Elke zaterdag staan 
hier immers de marktkramen met hun 
verse waar”. En wie geen haast heeft, kan 
gezellig neerstrijken aan de picknicktafel 
onder de plataan met een thermosfles of 
een hapje en drankje van de markt.

Uitstraling
Op de vraag of Odessa de warmte en 
de gezelligheid van de Antillen weleens 
mist, antwoordt ze met een brede lach: 
“De warmte zit in jezelf. Ik heb mijn le-
ven hier heel prettig ingericht en mijn 
dochter en ik hebben het allebei naar 
onze zin. Dat stralen wij uit en daarmee 
hopen we dat we iedereen die wij tegen-
komen, ook een stukje van dit geluk kun-
nen meegeven”. Vergeet vooral niet om 
gebruik te maken van de actiecoupon 
voorin deze PoortNieuws!

redactie n

www.knickknacks.nl
FB: Homerusmarkt
FB: Markt almere-poort
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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
www.droomspiegel.nl
info@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 
www.odyssee.asg.nl
directie@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 Lyceum
Pim Mulierstraat 102, 1362 LC
036-845 23 00
www.poortlyceum.nl
poortlyceum@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

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 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

diëtisten

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

sterkliniek dierenartsen 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

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

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

de Caleidoscoop
coaching	&	therapie	t/m	18	jaar
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-203 890 71
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
info@kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl

nieuw
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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

Kinderpraktijk de Uitkijk
Luxemburgstraat 71, 1363 BK  
06-395 550 61
www.kinderpraktijkdeuitkijk.nl
info@kinderpraktijkdeuitkijk.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

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

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

verbouwen

dMsKiLLs 
montage,	installatie,	allround	
onderhoud	en	klusbedrijf
06-113 607 88

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

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

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

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

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
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schoonheidssalon

Beauty | 81
Jan Maystraat 19, 1363 LK
06-113 634 72
www.beauty81.nl, info@beauty81.nl

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

Fitclub Almere 
judo	in	sportzaal	De	Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
06-282 649 43, daan@budoalmere.nl
daan912.wixsite.com/fitclubalmere

FlexFit Fitness
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

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

s.H.e. Fitness4women
outdoor	fitness	voor	vrouwen	
en	het	PowerMamaprogramma
06-280 224 37
www.shefitness4women.nl

Team Michi
Braziliaans	Jiu-Jitsu	(BJJ)	lessen
Nimfenplein 1, 1363 SV
www.teammichi.nl
info@teammichi.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
lessen	in	bc	De	Ruimte	
06-243 655 38
www.amysdansstudio.nl
amysdansstudio@gmail.com

dansstudio roxanne
Nederlandstraat 74, 1363 DB
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

WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN

voor deze lijst doorgeven aan: 
redactie@almerepoortnieuws.nl

nieuw

nieuw

nieuw
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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: 10 en 24 okt, 
7 en 21 nov, 5 en 19 dec

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

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

stichting jonge Kind Centrum
babyclub,	dreumesfun,	peutersteps	
leslocatie: D. Livingstonestraat 121
036-536 53 33
www.hetjkc.nl, info@hetjkc.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

de speelwildernis
interactieve	theatervoorstellingen	
voor	kinderen	in	de	Pampushout
06-245 819 98
www.speelwildernis.nl
info@speelwildernis.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, info@taxsupport.nl
www.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
Homerusplein 124, 1363 SZ
085-401 81 61
www.vaneveldbewindvoering.nl
info@vaneveldbewindvoering.nl

mediation

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

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

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

Het Klokhuis
Dettifosspad 7, 1363 BZ
036-547 50 50, info@stadennatuur.nl
www.stadennatuur.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
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adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Bijou Louis
sieraden,	sjaals	en	haarmode,	
horloge-service
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

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

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

nieuw
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voor deze lijst doorgeven aan: 
redactie@almerepoortnieuws.nl

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

Bon Art optiek
Duitslandstraat 85, 1363 BG
036-845 67 00 
www.bonartoptiek.nl
info@bonartoptiek.nl

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
info@janwissetweewielers.nl

webshop

Blommie’s Lifestyle
www.blommieslifestyle.nl

Bundeltje Gemis
www.bundeltjegemis.nl                 

By Trinitea
www.by-trinitea.com

Cinnabon Almere
www.cinnabon-almere.nl

jj dancewear
www.jjdancewear.nl

ManagedwPHosting
WordPress	hosting	door	experts
085-303 81 36
www.managedwphosting.nl

PlaceCat
www.placecat.nl

nieuw

seeFd
www.seefd.nl

suitdefine
www.suitdefine.com

Tickle Me silly Fotografie
www.ticklemesilly.nl/poort

Zonde om op te eten
www.zondeomopteeten.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

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

Big Bread Kitchen
Najadenstraat 8, 1363 ST
036-848 12 34
www.bigbreadkitchen.nl

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

DHWANI

   2019

Bharatnatyam
dance and
carnatic music
performance

November 17
KAF ALMERE
at 2 pm

 www.facebook.com/nupurschool

WIJ MAKEN ALLE VIERINGEN MEMORABEL

OOK  MOGELIJK:

 HALAL

 VEGAN

 VEGETARISCH

LEVERING DOOR
HEEL NEDERLAND!

nieuw
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dagboek van een assistent

Het is vakantietijd, ook bij Medi-
Mere. Dat merken wij op de 
werkvloer. Vandaag sta ik als 
assistent alleen op de praktijk. 
Dit betekent dat ik de behandel-
kamer én de balie moet beman-
nen. Normaal zijn we met twee 
assistenten op de praktijk – de 
ene doet dan de behandelkamer 

en de andere voert de administratieve taken aan de 
balie uit. Ik start de dag met een rondje door de prak-
tijk en zorg dat alles gereed is zodat iedereen die na 
mij binnenkomt meteen kan beginnen. 

Daarna bekijk ik mijn agenda. Wij doktersassistentes 
doen veel verschillende werkzaamheden. We voeren 
onder supervisie van de huisartsen veel zelfstan-
dige taken uit. Een bloeddrukmeting staat ingepland. 
Tegenwoordig kun je zelfs 30 minuten lang de bloed-
druk laten meten. Ook is het mogelijk om gedurende 
24 uur je bloeddruk te laten meten, met behulp van 
een kastje dat je mee naar huis krijgt. Wij doen daar-
naast kleine laboratorium-werkzaamheden, zoals het 
nakijken van urine op onder andere een blaasontste-
king. Wij kunnen door middel van een vingerprik ont-
stekingswaardes testen. 

Ik heb het vandaag druk, er is veel aanloop aan de 
balie. Ondanks dat wij geen afspraken meer aan de 
balie maken, door de nieuwe privacywet. Er zijn altijd 
patiënten met vragen of sommigen willen gewoon 
even een praatje maken. Vooral dit laatste vind ik 
heel belangrijk in mijn vak. Sommige patiënten zie je 
vaker, en ik vraag dan graag even hoe het gaat. 

Ik heb vandaag veel wrattenbehandelingen bij kinde-
ren. De kletspraatjes die we dan hebben, maakt deze 
hectische dag juist heel gezellig, sommigen kletsen 
de oren van je hoofd. Er staat deze middag ook een 
ingreepje gepland waarbij ik de arts assisteer. Dit vind 
ik één van de leukste dingen om te doen, en het is fijn 
als je de patiënt gerust kunt stellen. 

Bijna vijf uur... Tijd om op te ruimen en de voorraden 
weer aan te vullen. Morgen zit ik op het communica-
tiecentrum aan de telefoon, dus ik schrijf in ons over-
drachtsschrift voor mijn collega morgen de belang-
rijkste zaken van vandaag. Samen met mijn collega’s 
doe ik de deur dicht, op naar huis. Ondanks de drukte 
geniet ik elke dag van mijn collega’s, patiënten en de 
gezellige drukte op de praktijk. 

Heidi Splint, doktersassistente Medi-Mere Poort n

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: Moniek van Staveren, 
Ineke Bergstein, praktijkonderst. Yvette Gunning, Ingeryerd Mulder, 
  Heidi Splint en Kirsten Weijts

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 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
Wieke de Boer, logopedist Melissa Smit, logopedist
Lydia Modderman, logopedist

Cosmetische Kliniek Medi-Mooi 036 - 310 07 00
Sharda Das, huisarts en cosmetisch arts

Verloskunde 06 - 228 692 60
Geboortecentrum Medi-Mere

RondOm Podotherapeuten  088 - 118 05 00
www.podotherapierondom.nl

Hanssen Footcare 033 - 45 60 262
Orthopedisch schoentechnicus

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



FRIDAY NIGHTS

AT 

TAKE A BREAK

OPEN TILL 

MIDNIGHT

EVERY FRIDAY

B O N •A R T
O P T I E K

Bon Art Optiek | 036-845 67 00

Duitslandstraat 85 | 1363 BG Almere Poort

www.bonartoptiek.nl | info@bonartoptiek.nl

CheCK gratis je ogen!
Kijk voor de aanbieding op de coupon in dit blad.

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 31 december 2019.

WELKOM iN NaarDENVEstiNg


