
kijk gauw 

voorin voor 

12 leuke 

coupons!
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UW
OPTICIEN
IN POORT
DUITSLANDSTRAAT 85

(NAAST DE APOTHEEK)
KUNT U DIT NIET LEZEN? KOM DAN BIJ ONS LANG S!

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

Muziekfotograaf Katerina Plevkova 

maakt dankbaar gebruik van decor Vis à Vis

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

Optreden Almere Poort Koor 

in De Goede Rede groot succes

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

Lustrumvoorstelling Nupur School 

of Performing Arts ‘Dhwani’ in KAF

10 I  e d u c a t I e

Sherazade terug in Almere Poort

met eigen Theaterschool Wilde OOGST

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

ROC Flevoland en GO! Kinderopvang

starten GO! Academy voor MBO-studenten

12 I  o n d e r w I j s

Grote bedrijvigheid bij Arte

13 I  o n d e r w I j s

Studenten openen beursdag

in de Beurs van Berlage

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

Feestelijke opening supermarkt 

PLUS Homerus op 13 november ––

buurtbewoners enthousiast

15 I  s h o p p e n  I n  p o o r t

Biologische bakkerij Zonnelied

straalt in de Homerusmarkt

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

Daan en Lotje starten eigen 

brouwerij: Duin Brouwerij

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

Vul de enquête in en maak 

kans op tickets inclusief diner 

voor Deep Ocean van Vis à Vis

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

Mooi en gezond de winter door

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

Nieuw in de Europalaan: nagelstudio

Painted en JS Divine Lashes & Brows

19 I  z o r g s c a l a

Een goed gebit is de basis 

voor een goede gezondheid

20 I  b e a u t y

Beauté et vogue box ––

Christmas edition

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

Zonnestudio Sunsitive

met twee filialen in Almere

22 I  z o r g s c a l a

Pearl Timmer in opleiding bij

Huisartsenpraktijk Homerus

23 I  h o n d  e n  b a a s j e

Vrienden voor het leven

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

Vuurwerkangst? Preventie 

is de helft gewonnen!

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

Martin Dwarka werkte 3 maanden

met kinderen in Zuid-Afrika

25 I  d e  p a m p u s h o u t

Natuurwerkdag met Scouting 

Novo Mundo 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

Burendag 28 september

bij buurtcentrum Amerika 

29 I  w e l z I j n

Meet the Parents: project voor 

alleenstaande ouders in Poort

31 I  w o n I n g I n r I c h t I n g

Mart Kristiaan Interieurontwerp

en Vastgoedstyling in Duin

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

Sinonstraat

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

Terugblik op de Archeologie-

dagen in Almere Poort

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

Zandpoort zet zich in voor 

eigen buurtpreventieteam

34 I  g e b o r e n

Geboren in Almere Poort

35 I  z w a n g e r  e n  b e v a l l e n

Krachtige bevallingsverhalen

van De Eerste Stap!

36 I  w e l z I j n

Fenneke startte bedrijf als

budgetcoach voor jongeren

37 I  c u l t u u r f o n d s  a l m e r e

Cultuurfonds Almere is er 

voor nieuwe makers in Poort

38 I  v r I j e  t I j d

Tine wil belangstelling voor

bridgelessen in Poort peilen

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

Burendag 2019 volop gevierd in Poort

40 I  w e l z I j n

Het wijkteam is er voor jou

41 I  z o r g s c a l a

Medicijnen nodig? Apotheek Vizier 

bezorgt gratis dezelfde dag!

42 I  s h o p p e n

Nieuw in de Homerusmarkt: 

Elaya Hair & Cosmetics

51 I  c o l u m n

Dagboek van een huisarts

Uitgave  I  Studio Breedveld

www.almerepoortnieuws.nl

info@almerepoortnieuws.nl

FB: breedveldpoortnieuws

instagram: @poortnieuws

oogzorg · brillen · contactlenzen · 3D oogmetingen · nieuwste oogmeetmethoden · bonartoptiek.nl

[ update je ogen met multimedia eyewear ]



WILDE
O O G S T

T H E A T E R L E S S E N   
M E T  Z A N G  &  D A N S

                   WILDE OOGST RUGZAK 

W W W . T H E A T E R W I L D E O O G S T . N L

BIJ JE EERSTE LES!GRATIS

Bestel het 
beste vlees 
voor de 
feestdagen  

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

25% korting op lampen en muurdecoraties

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

woondecoratiewinkel in de Homerusmarkt

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

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

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

COMPLETE
KINDERBRIL
VANAF 0= 49,-

Vraag naar de voorwaarden.

50% KORTINg
OP EEN MONTuuR 

BIJ AANsChAF COMPLETE BRIL

Vraag naar de voorwaarden.

gRATIs
PROEFLENZEN

Vraag naar de voorwaarden.

E 6,35

pistolet 
gerookte zalm
+ verse jus 
d’orange

 E 1 korting op 
1 brood naar keuze 

bij bakkerij ‘Het Zonnelied’

Homerusmarkt, Almere Poort

geldig tot 15 maart 2020

biologisch-dynamisch

Combideal: LashLift incL. verven 
en vitamine-behandeLing 

tWv 9 65 voor 0 55   

deluxe manicure 
met gellak  
twv 9 45 voor 0 30  



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

openingstijden:
ma-za  11.00 - 21.00
zondag 12.00 - 21.00
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Actie geldig elke ma-wo-do tot 31 maart 2020.
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 maart 2020.
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

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

woondecoratiewinkel in de Homerusmarkt
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€ 10,-
NICETOMEAT.NL

WILDE
O O G S T

W W W . T H E A T E R W I L D E O O G S T . N L   |   I N F O @ T H E A T E R W I L D E O O G S T . N L

K A N  J E  L E K K E R  G E K  D O E N  E N  H O U D  J E  V A N  A C T E R E N ?
S C H R I J F  J E  I N  V O O R  H E T  B I J Z O N D E R E  L E S T R A J E C T  V A N

W I L D E  O O G S T  E N  O N T V A N G  E E N  T O F F E  R U G Z A K !  

G E E F  J E  S N E L  O P  V I A  D E  W E B S I T E .  L E T  O P !  V O L  =  V O L
SPECIALE PROEFLESDAG

ZATERDAG 11 JANUARI

Coupon geldig tot 31 januari 2020

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

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

COMPLETE
KINDERBRIL
VANAF 0= 49,-

Vraag naar de voorwaarden.

50% KORTINg
OP EEN MONTuuR 

BIJ AANsChAF COMPLETE BRIL

Vraag naar de voorwaarden.

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

gRATIs
PROEFLENZEN

Vraag naar de voorwaarden.

 E 1 korting op 
1 brood naar keuze 

bij bakkerij ‘Het Zonnelied’

Homerusmarkt, Almere Poort

geldig tot 15 maart 2020

biologisch-dynamisch

Painted
Nagelstudio

europalaan 919
1363 bm almere Poort

06-483 378 03
www.she-time.nl/nails

instagram: @abbie.painted
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JS diviNe
laSheS & browS
euroPaLaan 919

1363 bm aLmere Poort
06-312 576 64

WWW.jsdivine.nL
instagram: @jsdivine
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i n f o @ a l m e r e p o o r t n i e u w s . n l

01  Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30

01  Vaar mee naar het kasteel van Sinterklaas

02 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

03 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort

04 Kleutergym, gratis @bc De Ruimte 14:30

05 Gezamenlijk spreekuur, @bc De Ruimte

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

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

09 Start verkoop Beauté et vogue box, p. 20

09 Start weggeefkledingwinkel @gc Vizier

11 Kleutergym, gratis @bc De Ruimte 14:30

11 of 12 Workshop financien, @bc De Ruimte

12  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

12 Open Huis MBO, Aeres MBO Almere

13 Workshop kerststuk, Jeniffersbloemen

14 Kerstpresentatie Dansstudio Roxanne

14 UDA’s Christmas Party, United Dance Almere

15 Presentatie muziekdocu HOME @View

16 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

18 Kerstlunch, buurtcentrum De Ruimte

19 Gezamenlijk spreekuur, @bc De Ruimte

19 Kerststukje maken, buurtcentrum Amerika

23 Zaalvoetbal kersttoernooi @bc De Ruimte

23 Kerstlichtwandeling door Poort, zie p. 26

25 + 26 Harborhouse, à la carte, reserveren

30 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier
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01  Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30

05 Gezamenlijk spreekuur, @bc De Ruimte

06  Winterlicht, Pampus Forteiland

09 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

12 Open Dag MBO College Poort

13 Poorthuis: 4+ club & kinderkoken 16:00

18 Bordspellenavond, buurtcentrum Amerika

19  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

19 Open Huis MBO, Aeres MBO Almere

21  Winterlicht, Pampus Forteiland

23 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

27 Poorthuis: 9+ club & kinderkoken 16:00

m
a

a
r

t

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

met een zaklamp over de bouwvlakte
De eerste winters in Poort waren echte winters, met een pak 
sneeuw over de bouwgrond. Wij noemden het gekscherend 
‘Nova Zembla’ en vierden iedere nieuwe aanwinst – van 
de brievenbus in de wijk tot een heel nieuw treinstation. 
Om de bewoners en ondernemers te informeren en zowel 
met elkaar als met hun stadsdeel te verbinden, startte ik in 
2011 met PoortNieuws. De eerste editie telde 32 pagina’s 

en een oplage van 3800 exemplaren. Deze decembermaand mogen mensen zich 
verheugen op PoortNieuws26, inmiddels in een oplage van 8600 exemplaren en 
door 30 vrijwilligers zorgvuldig bezorgd. En mocht het weer een strenge winter 
worden – wij hoeven niet meer met een zaklamp over de bouwvlaktes de weg te 
zoeken naar onze huizen, want we kregen intussen bestrating en straatverlichting. 
Fijne feestdagen en een stralend nieuwjaar!

Suzan Breedveld, uitgever n

waterwin-
gebied

bierwin-
gebied

Duinbrouwerij 
in Poort
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05  Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30

09 Vis à Vis speelt voorstelling DEEP OCEAn

09 Gezamenlijk spreekuur, @bc De Ruimte

11  Proeflesdag Wilde OOGST, zie pag. 10

13 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

16 Open Dag MBO College Poort

16  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

17 + 18 Open Huis VMBO, Aeres VMBO Almere

24 Poorthuis: 9+ club & kinderkoken 16:00

25 nieuwjaarsvoorstelling UDA @Aeres

27 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

29 Open Dag Arte College, zie pag. 12

01  Start musical lessen ism Theaterkind, UDA

02  Almere Poort Schoon, Take a Break 10:30

06 Gezamenlijk spreekuur, @bc De Ruimte

07 + 08 Open Huis MBO, Aeres MBO Almere

08 Open Huis MBO, Aeres MBO Almere

10 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

11 Mozaieken, buurtcentrum Amerika

14 Poorthuis: 4+ club & kinderkoken 16:00

21  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte 

22 All nations Day, 12-19 u. @Aeres

24 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

28 Poorthuis: 9+ club & kinderkoken 16:00
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fotografie: Katerina Plevkova



POORTNIEUWS I 7 

K U n S T  E n  C U l T U U R

Katerina kwam op haar twaalfde vanuit 
Praag met haar broer naar Nederland. 
“Mijn ouders waren gescheiden en mijn 
moeder woonde al een paar jaar in Ne-
derland. Toen het communistische regi-
me was gevallen, hadden we de vrijheid 
om haar achterna te gaan en mijn vader 
bedacht dat Nederland ons meer moge-
lijkheden qua studiekeuze zou bieden. Ik 
heb veel bewondering voor het feit dat 
hij in het belang van onze toekomst dit 
moeilijke besluit nam. We bleven hem al-
tijd twee keer per jaar bezoeken in Praag, 
in de zomer en in de kerstvakantie. 

vreemde eend
De eerste jaren in Nederland voelde ik 
mij een vreemde eend in de bijt. Men 
wist mij niet te plaatsen. Het was in de-
zelfde tijd als de oorlog in het voormalige 
Joegoslavië. Veel mensen dachten dat ik 
daar vandaan kwam, dus werd mij vaak 
gevraagd naar de situatie daar, hoe erg 
het voor mij was. Maar ik begreep toen 
niet waar zij het over hadden. Toen ik 
toelating deed bij de HKU – Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht – waar ze mij 
heel enthousiast verwelkomden, puur 
door mijn afkomst, voelde ik mij voor 
het eerst gekend en gewaardeerd. Zij 
kenden natuurlijk de grote Tsjechische 
kunstenaars en animators en rolden nog 
net geen rode loper voor mij uit! 

muziekwereld
Door mijn moeder kwam ik in aanraking 
met analoge fotografie. Zij ontwikkelde 
zelf de negatieven en maakte de afdruk-
ken bij ons thuis. Op de kunstacademie 
ontwikkelde ik mij verder in de digitale 
media – ik deed video, animatie, foto-
grafie en websites. Nog voor mijn afstu-

deren kreeg ik een baan aangeboden op 
de academie. Daarnaast greep ik de kans 
om foto’s te maken van concerten. In 
eerste instantie was dit vrijwillig, voor 
een online muziekblad. Zo rolde ik de 
muziekwereld in en werd ik vervolgens 
door artiesten zelf gevraagd om persfo-
to’s te maken en CD-hoesjes te ontwer-
pen. Ik heb ook vijf jaar als creative bij 
MTV Networks gewerkt, en ben in 2009 
fulltime voor mezelf begonnen.

Helemaal blij
Mijn man, Tjeerd, ben ik op de werkvloer 
tegengekomen, hij is muzikant. Hij pro-
duceert en schrijft muziek. We woonden 
samen op de Overtoom in Amsterdam 
en kregen een zoon en een dochter. We 
reisden veel, totdat onze zoon naar de 
basisschool ging. Daarna hadden wij de 
wens om groter te wonen, wat voor ons 
in Amsterdam niet echt mogelijk was, en 
zo kwamen wij twee jaar geleden in het 
Homeruskwartier terecht. Een keuze waar 
ik helemaal blij mee ben! Tjeerd werkt 
nog in zijn muziekstudio in Amsterdam 
Noord, maar ik heb de meeste van mijn 
bezigheden naar Almere verplaatst.  

neo-klas
Onze zoon gaat naar de Columbus-
school, waar hij in de Neo-klas zit. Mede 
hiervoor zijn wij in Almere Poort woon-
ruimte gaan zoeken. Wij hadden over 
deze klas gehoord en wisten dat hij dat 
nodig had. Ik heb nu pas het gevoel dat 
hij hier goed op zijn plek zit, wat betreft 
school, maar ook de natuurrijke omge-
ving draagt hieraan bij. Onze dochter is 
nu drie en gaat naar ‘De Boerderij’ van 
Kinder Centrum Almere. Binnenkort mag 
zij eindelijk ook naar de grote school.

vluchtelingen
Naast mijn werk volg ik lessen Krav 
Maga, gegeven door Tactical Defense. 
Daarnaast doe ik eens per week kera-
miek, in een keramiekstudio in Amster-
dam waar ik een plekje huur. Maar ik 
zal eens bij het Jungiaans Atelier aan de 
Poseidonsingel langsgaan. Er is toch best 
veel te doen in Almere Poort! Naast alles 
wat ik doe, voelde ik ook de behoefte iets 
voor anderen te betekenen. Daarom werk 
ik ook mee aan projecten bij een paar 
AZC’s – waaronder dat in Almere – geor-
ganiseerd door Stichting De Vrolijkheid. 
Binnenkort begin ik ook aan een project 
met Eritrese vluchtelingen in Amster-
dam. Ik vind het leuk om deze mensen 
en kinderen te ontmoeten. Ze komen hier 
binnen en bijna iedereen ziet ze voorna-
melijk als vluchteling en asielzoeker. Het 
stukje mens, hun talenten, zien mensen 
niet. Een gevoel dat ik best herken van 
mijn begintijd in Nederland.

decorstukken
Laatst had ik de opdracht van zangeres 
Anne om persfoto’s van haar te maken. 
We wilden eerst naar de NDSM-werf 
gaan, maar de tijd was krap, en toen be-
dacht ik dat het terrein van Vis à Vis zich 
ook prima zou lenen voor de fotoshoot. 
Een paar weken daarvoor had ik met veel 
plezier de voorstelling ROBOT gezien en 
natuurlijk waren de leuke, industriële 
blikvangers mij opgevallen. Gelukkig 
vond de leiding van Vis à Vis ons spon-
tane verzoek geen probleem! Anne zingt 
in voor DJ’s, maar speelt ook in een 
country bandje. Dit zijn twee verschil-
lende stijlen, die zij op de foto’s beide 
moet vertegenwoordigen. De uitstraling 
mocht wel stoer worden, maar ook weer 
niet té ‘houthakkerig’. Het resultaat is 
heel leuk geworden. Mijn klant, Anne, is 
er zelf ook blij mee. Ik vind het geweldig 
dat er zo’n plek in Almere Poort bestaat. 
Dat is iets wat ik wel een beetje mis, een 
echte plek voor kunstenaars, een broed-
plaats. Vis à Vis is een plek die de ge-
meente Almere echt moet koesteren”.

redactie n
www.iamk.at

Toen de in Tsjechië geboren fotograaf afgelopen herfst op zoek 

was naar een geschikte locatie voor de opdracht om persfoto’s 

van zangeres Anne te maken, besloot zij spontaan het terrein 

van Vis à Vis te gebruiken voor de fotoshoot. En dit pakte goed 

uit. “De zangeres is er zelf ook blij mee. Geweldig dat we in 

Almere Poort zoiets bijzonders hebben”.

muziekfotograaf Katerina Plevkova 
maakt dankbaar gebruik van decor vis à vis
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ruim dertig leden, onder wie vier heren. 
Onze leeftijden lopen uiteen – het jong-
ste koorlid is 34 jaar en het oudste lid 
vierde onlangs haar 80ste verjaardag. 
We zingen nu driestemmig, sopraan, alt 
en tenor of bas. We zijn een laagdrempe-
lig koor. Wie mee wil zingen, hoeft geen 
auditie te doen. Kun je nog niet goed 
zingen, dan zing je gewoon wat zachter! 
Peter Rigter krijgt ons op niveau. 

Het middagconcert in De Goede Rede, 
een kerkcentrum in Almere Haven waar 
regelmatig concerten plaatsvinden, werd 
samen met twee andere Almeerse koren 
gehouden, De Starlights en Projectkoor 
Almere. Niet alleen bracht elk koor in-
dividueel nummers ten gehore, ook was 
er een gezamelijk slotnummer: The Rose. 
De verbindende factor is de dirigent, 
Peter Rigter, die wekelijks met alledrie 
deze koren repeteert. 

Laagdrempelig
Toen Josine Carton in 2018 het idee 
opperde een koor te starten in Almere 
Poort, had zij niet durven dromen hoe 
ver zij nu zijn gekomen. “We zijn nu met 

Evergreens
De repertoire-commissie selecteert de 
nummers. We zingen evergreens uit de 
jaren ’60 , ’70 en ’80, evenals pop en mo-
dern. Neem bijvoorbeeld True Colours, 
Top of the World en Uptown Girls. Soms 
leren we een nummer pas gaandeweg te 
waarderen. Dit was het geval bij Magic 
Works uit Harry Potter en de Vuurbeker.

Ontmoeting
Onze doelstelling is met plezier samen 
zingen, en ontmoeting. We leven met el-
kaar mee, zorgen voor elkaar. De sfeer 
is heel goed en daarom hadden we de 
moed om met zijn allen op te treden. Dit 
ging boven verwachting goed. De akoes-
tiek in De Goede Rede is heel bijzonder. 
Bij het inzingen dachten we: zijn wij dit? 
Er zijn vriendschappen en groepjes ont-
staan buiten de repetitieavonden om. Zo 
zijn er bij Ilse thuis koffiemomenten en 
de maandelijkse borrel, waarbij ook niet-
leden zich kunnen aansluiten. Er is zelfs 
al een lees club, een eetclub, een filmclub 
en een knutselclub ontstaan. Je netwerk 
binnen de wijk breidt gaandeweg steeds 
verder uit. Hierdoor is de sociale samen-
hang in het nieuwe stadsdeel versneld 
ontstaan. 

Zingen is gezond
Zingen in een koor verbindt, het geeft 
energie, brengt je in beweging en geeft 
lichaamsbewustzijn”. Of er ook nadelen 
zijn? Martina lacht: “Ik kan op woens-
dagavond na het repeteren maar niet in 
slaap komen!”

redactie n

Facebook: Almere-Poort Koor

Het is pas een jaar geleden dat 

het Almere Poort Koor werd 

opgericht. De insteek is samen 

plezier hebben. Toch besloten 

zij 9 november op te treden 

in een grote zaal vol met pu-

bliek. En ze zongen geweldig!

Optreden almere Poort Koor 

in de Goede rede groot succes
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Lustrumvoorstelling

nupur School of 

Performing arts

‘dhwani’ in Kaf

Nupur School of Performing 

Arts is een klassieke Indiase 

dans- en muziekschool uit Al-

mere Poort. De jaarlijkse pre-

sentatie ‘Dhwani’ was extra 

speciaal vanwege het vijfjarig 

bestaan en vond plaats in KAF.

De klassieke Indiase dansvorm Bharata-
natyam is ontstaan in Zuid-India. Het 
wordt meestal gedanst door een solo-ar-
tieste en ondersteund door live muzikan-
ten. Bharatanatyam is een dramatische 
kunstvorm. De danseres vertelt vaak 
een verhaal in haar dans, waarin zij de 
rol neemt van meerdere karakters door 
middel van handgebaren (mudras) en 

expressies (abhinaya). Juist door middel 
van dit expressieve element kan de dan-
seres een verhaal overbrengen, dat vaak 
gebaseerd is op een Hindoeïstische God.  

Bharatanatyam wordt gedanst op Car-
natische muziek, een muziekvorm uit 
Zuid-India. Er is een bepaalde relatie 
tussen de twee. De wiskundige precisie 
van Bharatanatyam staat gelijk aan die 
van de Carnatische muziek. De muziek 
en de dans versmelten als lichaam en 
geest om de kijker een complete beleve-
nis te bieden.  

De wekelijkse lessen vinden plaats op 
de zondag in buurtcentrum Amerika. De 
presentatie in KAF op zondag 17 novem-
ber gaf de toeschouwers een blik op de 
eeuwenoude Indiase cultuur door middel 
van de adembenemende kunst van de 
klassieke dans en zij zagen  de legendes 
tot leven komen. Dhwani 2019 verlegde 

de grenzen van de podiumkunsten om 
dit mogelijk te maken, met een unieke 
combinatie van kleurrijke kostuums en 
live muziek. Zorg dat je dit volgend jaar 
niet mist!

redactie n

Facebook: nupurschool
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Sherazade terug in almere Poort 
met eigen theaterschool Wilde OOGSt
Sherazade Fritze opende in het Europakwartier haar eigen 

theaterschool, Theaterschool Wilde OOGST. De mooie, nieuwe 

Dansstudio Roxanne leent zich hier uitstekend voor als locatie. 

Een bekend gezicht in Poort: vijf jaar geleden begon Sherazade 

in de Sterrenschool met theaterlessen geven aan kinderen.

Met alle ervaring die ze de afgelopen 
jaren op heeft gedaan in haar carrière 
heeft Sherazade Fritze nu voldoende 
tools verzameld om een lesprogramma 
samen te stellen dat nog niet eerder te 
volgen was in Almere. Het programma 
heeft een educatieve inslag. 

masterclasses
De lessen zijn op de zaterdagochtend in 
drie verschillende leeftijdsgroepen. “Het 
programma biedt kinderen de mogelijk-

E D U C A T I E

heid om niet alleen reguliere theaterles-
sen te volgen, maar ook verdiepingsles-
sen in dans en zang, vitale onderdelen 
van theater. Dit gebeurt door middel van 
masterclasses van professionals uit het 
vak. Zo ontdekken leerlingen via een 
nieuw medium welke talenten ze alle-
maal in huis hebben. Kinderen bouwen 
een cultureel-educatieve achtergrond 
op door met de groep voorstellingen en 
musea te bezoeken en performances te 
maken rondom sociaalmaatschappelijke 
thema’s. Voor eigen gebruik worden er 
ook nog speciale castingfoto’s gemaakt, 
om kinderen alvast een handje op weg te 
helpen in het echte werkveld”.

communicatie
Vijf jaar terug begon Sherazade als do-
cent theater voor de naschoolse activi-
teiten bij Sterrenschool De Ruimte. De 
groepen en wachtlijsten voor deze les-
sen waren vol! Niet veel later waren haar 
theaterworkshops ook op basisscholen 
in andere delen van Almere te volgen. 
Naast de reguliere lessen werkte ze met 
haar leerlingen naar voorstellingen toe 
en misschien wel het belangrijkste: ze 

heeft theater als middel kunnen inzetten 
om kinderen lekkerder in hun vel te la-
ten zitten. Sherazade: “Voor mij is thea-
ter een vorm van communicatie. Je kunt 
vía theater een boodschap overbrengen, 
maar je kunt theater ook als handvat ge-
bruiken om überhaupt in het dagelijks 
leven te communiceren. Stel je komt 
vaak moeilijk uit je woorden of weet niet 
wat je wilt zeggen, dan kan theater een 
middel zijn om dit te trainen. Het geeft 
een boost aan je zelfverzekerdheid en is 
een grote toevoeging aan de creatieve en 
sociale ontwikkeling van kinderen.

verrassend
Kinderen zijn het beste voorbeeld als het 
gaat om heldere communicatie – of dit 
nu via woorden, gezichtsuitdrukkingen, 
geluiden of zelfs tranen gaat. Kinderen 
kunnen meer dan we denken. Steeds op-
nieuw ben ik verrast over de hoeveelheid 
vaardigheden die zelfs de jongste kinde-
ren zich al eigen hebben gemaakt. Dit 
vind ik dan ook het leukste aspect van 
mijn werk: ik blijf altijd weer van kin-
deren leren! 

De naam ‘Wilde OOGST’ staat voor het 
oogsten van dat wat de ruimte heeft ge-
kregen om een eigen ‘wilde’ weg te vol-
gen. Iedereen is uniek en groeit anders, 
en daarbij is het belangrijk dat de do-
centen openstaan voor een gevarieerde 
begeleiding van de leerlingen”.

redactie n

www.theaterwildeoogst.nl

Kom 
11 januari 

naar de gratis 
proeflesdag! 

Zie coupon 
voorin.

fotografie: Joris Roos
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rOc flevoland en GO! Kinderopvang 
starten GO! academy voor mbO-studenten

zoals kinderdagverblijf, peuterspeel-
zaal en buitenschoolse opvang. Hiermee 
wordt ingespeeld op de veranderende 
praktijk, waarin de eigen regie van de 
student en een andere manier van pro-
fessionele vaardigheden van een peda-
gogisch medewerker centraal staan. De 
uitdagingen op de werkvloer zijn een 
belangrijk uitgangspunt voor het leer-
proces. Actuele vraagstukken worden 
meegenomen naar het leslokaal. Voor 
studenten betekent het dat ze leren wat 
op dat moment relevant is binnen de 
kinderopvang en dat maakt het interes-
sant en uitdagend.

rijk leerklimaat
Er is grote aandacht voor een uitdagende 
leeromgeving voor de studenten. Op de 
groep is er intensieve begeleiding van 
speciaal getrainde stagebegeleiders. Het 
ROC zorgt voor coaching op de werk-
vloer. Naast het werken op de groep, is 
ook het leslokaal op de opvanglocatie 
te vinden. Praktijk en theorie sluiten zo 
perfect op elkaar aan. Door de intensieve 
inzet op optimale begeleiding van de 
studenten door professionele begeleiders 
uit het werkveld en docenten uit het on-
derwijs wordt vroegtijdig schoolverlaten 
zoveel mogelijk voorkomen en wordt er 
een hoog slagingspercentage behaald. 

ROC College Almere en GO! Kinderop-
vang zorgen op deze manier voor gedi-
plomeerde pedagogisch medewerkers die 
voldoen aan de juiste beroepscompeten-
ties maar ook passend naar de kwaliteits-
normen van GO! Kinderopvang. Ook om 
eventuele tekorten tegen te gaan op de 
groepen en zo extra gemotiveerde han-
den aan te dragen. Deze `studenten zijn 
dan voorbereid op de (dynamische) ar-
beidsmarkt of op doorstroom naar een 
vervolgopleiding En gaan dan hopelijk 
aan de slag bij GO!. n

In de kinderopvang is het steeds moeilijker om goed personeel te 

krijgen en te behouden. Hierdoor zijn er soms helaas personele 

wisselingen op de groep. Daar zijn de kinderen niet bij gebaat. 

Tijdens een overleg met de ouderraad ontstond het idee om 

studenten van de MBO-opleiding voor Pedagogisch Medewerker 

al tijdens de opleiding te laten leren bij GO! Kinderopvang.

De ouderraad van GO! Kinderopvang 
heeft regelmatig overleg met de manager 
kinderopvang en anderen. Eén van de 
aandachtspunten van de ouderraad is de 
kwaliteit van de opvang en de continu-
iteit op de groep. Door personele wisse-
lingen, veroorzaakt door tekort aan goed 
personeel, komt de continuïteit in het 
gedrang. Tijdens één van de overleggen 
ontstond het idee voor de GO! Academy. 
In de ouderraad zitten twee ouders die 
lesgeven aan toekomstige pedagogisch 
medewerkers en zij hebben een connec-
tie gelegd met Ellen Reitsema. Ellen is 
praktijkopleider bij GO! Kinderopvang.

Onderwijs in de praktijk
De GO! Academy is een vorm van hy-
bride leren. Hybride leren betekent le-
ren in de praktijk waarbij het onderwijs 
(deels) in de praktijk gegeven wordt. Hy-
bride leeromgevingen zijn omgevingen 
waarin werkprocessen en leerproces-
sen met elkaar verweven zijn (Zitter & 
Hoeve 2012). Een opleidingsomgeving 

en een werkomgeving worden fysiek bij 
elkaar gebracht. Door evenveel ruimte te 
bieden aan het leren als aan het werken, 
ontstaan nieuwe leeractiviteiten die ver-
weven zijn met werkactiviteiten. Uit on-
derzoek is gebleken dat hybride leren en 
direct feedback krijgen op handelen een 
verhoogd leersucces oplevert. 

Wat studenten leren op school en in 
de praktijk wordt zoveel mogelijk met el-
kaar verbonden en zo kunnen studenten 
opgedane kennis en vaardigheden direct 
toepassen in de praktijk. Zo wordt leren 
nóg leuker en meer gestimuleerd. GO! 
Kinderopvang zorgt ervoor dat in dit 
eerste pilotjaar uitdagende opleidings-
plaatsen voor studenten van de oplei-
ding Pedagogisch medewerker, niveau 
3 van het MBO College Almere worden 
gecreëerd.

uitdagend leren
Bij de GO! Academy leren studenten zo-
veel mogelijk in een échte werksituatie 
bij verschillende locaties kinderopvang, 

Meer weten over 

GO! Kinderopvang?

Kijk snel op de website: 

www.go-kinderopvang.nl
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School voor vwo, havo en vmbo

Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort

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

Het Arte College zet deze maanden zijn deuren wagenwijd 

open. Het is in de Oostenrijkstraat namelijk een komen en gaan 

van scholieren en bezoekers. De school vindt het belangrijk om 

belangstellenden te laten zien hoe Arte ervoor staat, en de 

leerlingen te verrijken met maatschappelijke ervaringen.

Kennismaking
Tijdens de Voorlichtingscarrousel dit na-
jaar bezochten honderden ouders van 
basisschoolleerlingen in Arte presen-
taties van alle middelbare scholen uit 
Almere. Wie een goede school voor zijn 
kind moet kiezen, gaat niet zomaar over 
één nacht ijs. Rector Hubert Roza: “Om 
die reden organiseren wij nog meer mo-
gelijkheden om op onze school rond te 
kijken. Tijdens de Open Dag op woens-
dag 29 januari is het voor iedereen mo-
gelijk om de school in vol bedrijf te zien, 
de bijzondere sfeer te ervaren en te spre-
ken met leerlingen en docenten. Het is 

belangrijk om belangstellenden goed te 
informeren. Zo weet nog lang niet ieder-
een dat wij ook VWO bieden, en dat onze 
onderwijsresultaten de afgelopen twee 
jaar sterk zijn verbeterd op alle afdelin-
gen. Veel kinderen denken ook dat ze al-
leen naar Arte kunnen als ze later iets in 
kunst of cultuur willen gaan doen. Dat 
hoeft helemaal niet. De meeste leerlingen 
gaan juist een andere vervolgopleiding 
doen, bijvoorbeeld rechten, medicijnen 
of toerisme”.

bijzondere productie
Verschillende bewoners uit de wijk be-
zochten afgelopen maand de lustrum-
voorstelling ‘Vogel’. Roza: “Het ontroe-
rende aan de productie was dat er ook 
oud-leerlingen aan meededen, als spelers 
en muzikanten. Daardoor kon iedereen 
zien welk niveau jongeren kunnen be-
reiken als ze jarenlang les in muziek en 
theater hebben gehad”.

Leerlingen erop uit
Waar de school graag bezoekers in het ei-
gen gebouw ontvangt, laat het juist leer-
lingen graag naar buiten gaan. Pim Post, 
afdelingsleider havo/vwo: “Je kunt niet 
alles het beste op school zelf leren. Het is 

belangrijk om in de maatschappij erva-
ringen op te doen. Zo bezoeken we deze 
maand met havo-leerlingen de Tweede 
Kamer en doen we met vwo-leerlingen 
scheikundige experimenten in het la-
boratorium van de Universiteit Utrecht. 
Met onze vmbo-leerlingen zijn we net 
terug van een studiereis naar Engeland 
en Spanje. Met onze onderbouwklassen 
hebben we in het KAF met andere scho-
len gedebatteerd en meegekeken in het 
Flevoziekenhuis. Als enige school heb-
ben we meegelopen met de eerste Pride 
Walk in het centrum van Almere. Bij ons 
kun je 100% jezelf zijn en hoort iedereen 
erbij. Dat dragen we graag uit”.

Open dag 29 januari 2020
Wie zelf eens een kijkje op de school 
wil nemen, kan op woensdag 29 januari 
2020 terecht. Voor basisschoolleerlingen 
worden er in januari en februari ook 
meeloopmiddagen georganiseerd. n

Grote bedrijvigheid bij arte
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Op 26 september openden studenten van New Tech Finance 

College om stipt 9.00 uur de beursdag in de Beurs van Berlage in 

Amsterdam. Dit werd een unieke ervaring voor Businessstudente 

Jamilla van Weert van MBO College Poort. Zij mocht de beursdag 

daadwerkelijk openen met een slag op de beroemde gong. 

Het bezoek aan de beurs was onder-
deel van het programma van New Tech 
Finance College. Tien weken lang werden 
17 getalenteerde studenten, onder wie 
7 Businessstudenten van MBO College 
Poort, ondergedompeld in de financiële 
wereld op de Zuidas in Amsterdam. Zij 
ontdekten de nieuwe trends, thema’s en 
spelers die de financiële markt bepalen: 
fintech, blockchain, big data en crypto-
currency. 

fintech
Studenten kregen onder begeleiding van 
docenten les van professionals uit de 
fintech-wereld. Zij gingen op bedrijfsbe-
zoek, volgden workshops, deden onder-
zoek en werkten aan echte opdrachten 
voor fintech-bedrijven, waaronder Bunq, 
Payconiq, Rabobank en ABN AMRO 
Clearing. Tijdens het feestelijke closing 
event op het hoofdkantoor van ABN 
AMRO in Amsterdam werden de resulta-
ten door de studenten gepitcht. 

Young professionals
“De bedrijfsbezoeken en de opdrachten die 
we voor bedrijven uitvoerden zullen mij 
het meest bijblijven. Het heeft veel deuren 

voor ons geopend en sommige studenten 
hebben er zelfs een stageplek aan over-
gehouden”, vertelt Oemar Rahimoella, 
student Bedrijfsadministrateur op MBO 
College Poort.

Lisa Knol, docente bij MBO College 
Poort, heeft de studenten de afgelopen 
weken zien groeien. “Na tien weken zijn 
de schoolse studenten getransformeerd 
naar een groep leuke young professio-
nals. Ze zijn een stuk zelfverzekerder en 
assertiever geworden”.

new tech finance college
New Tech Finance College is een initia tief 
van het ROC van Amsterdam-Flevoland 
waarin een groep van 17 getalenteerde 
studenten en docenten van vier mbo-
col leges samenwerken met fintech-be-
drij ven in Amsterdam om de nieuwe 
finan ciële wereld te ontdekken.  n

Studenten openen beursdag 
in de beurs van berlage

 DO 16 JANUARI 
 OPEN DAG 

 MBOCOLLEGEPOORT.NL 
                  NAAST NS-STATION ALMERE POORT 
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feestelijke opening supermarkt PLuS Homerus 
op 13 november -- buurtbewoners enthousiast

Reikhalzend werd uitgekeken naar de komst van een super-

markt in het Homeruskwartier, als aanvulling op het bestaande 

aanbod van de Homerusmarkt en de buurtmarkt. In de zomer 

prijkte het duurzame gebouw al in de wijk – en de afronding 

van het pand volgde in hoog tempo. Naast een mooie en han-

dige winkel biedt deze Plus de buurt ook werkgelegenheid.

Wethouder Maaike Veeninga, ondernemer Gabri van Elswijk en zijn zoontje Jax 
knippen het lint door

Opening
Vanaf half negen ontvingen de eerste 
300 aanwezigen een lootje voor een lek-
kere slagroomtaart. Daarnaast won één 
van de gelukkigen de hoofdprijs: één 
minuut gratis winkelen! Buiten was dit 
te volgen op een scherm. Gelukkig werd 
de winnaar een beetje geholpen door het 
personeel, en kwam hij met een goed ge-
vulde kar de winkel uit. Om negen uur 
kwam wethouder Maaike Veeninga om 
samen met ondernemer Gabri van Els-
wijk en zijn zoontje Jax het lint door te 
knippen. Er klonk een knal van een con-
fettikanon en toen mocht iedereen naar 
binnen. Het viel op dat mensen niet al-
leen nieuwsgierig rondkeken, maar ook 
meteen hun boodschappen deden, de 
rijen waren dan ook best lang, en dat is 
de hele dag zo gebleven!

ambitie
Gabri komt uit Baarn en begon zijn car-
rière bij defensie. “Twee keer ben ik uit-
gezonden naar Afghanistan. Toen ik met 
mijn vriendin, inmiddels mijn vrouw en 
moeder van onze zoon en dochter, samen 
ging wonen in Amersfoort, zocht ik an-
der werk. Dit werd in eerste instantie pe-
dagogisch jeugdwerk. Naast mijn fulltime 
baan studeerde ik Bedrijfskunde. Ik wil-
de iets doen met mijn passie voor food, 
handel en klantencontact, die was ont-
staan op de markt, met het verkopen van 
aardbeien en kaas. Na mijn stage bij A.S. 
Watson werd ik filiaalmanager bij Aldi 
in een traject naar districtmanager. Mijn 
ambitie was het runnen van een eigen 
zaak en zo begon ik in 2016 met de on-
dernemersopleiding van PLUS. Met mijn 
28 jaar was ik de jongste van de groep! Ik 

werkte als manager in vijf verschillende 
PLUS winkels. Toen ik las dat PLUS de 
tender had gewonnen voor een super-
markt in het Homeruskwartier, stuurde 
ik direct een mail naar de rayonmanager. 
Het idee van een nieuwe winkel trok mij 
aan – je kunt je eigen ideeën kwijt en een 
nieuw team samenstellen. De afgelopen 
weken heb ik 85 personeelsleden aange-
nomen. Van jonge, parttime scholieren 
tot ervaren vijftigers. We zetten hoog in 
op klantvriendelijkheid.

Klanten blij
Onze visie is: ‘Wij maken klanten blij’ 
en dat nemen wij heel serieus. We wil-
len elke dag de verwachtingen van de 
klant overtreffen. Er wordt geluisterd 
naar wensen vanuit de wijk. Zo heb-
ben wij twee meter schappen met Suri-
naamse producten, dagverse maaltijden, 
een ruim assortiment aan drogisterij ar-
tikelen en een pinautomaat. Wij hebben 
112 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. 
Ik wil de bestaande ondernemers van de 
Homerusmarkt erbij betrekken en er sa-
men een mooi plein van maken!” 

duurzaam en gezond
Dit jaar werd PLUS voor de vijfde keer 
op rij uitgeroepen tot Meest Verant-
woorde Supermarkt van Nederland. Het 
pand van PLUS Homerus is duurzaam, 
50% van het dak is begroeid met mos en 
sedum en er liggen maar liefst 96 zon-
nepanelen op het dak. Gabri: “Ik vind 
het belangrijk om gezonde voeding en 
bewegen voor jonge kinderen te stimule-
ren en wil daarom de eerste drie groepen 
van basisscholen en kinderdagverblijven 
in Almere Poort gratis fruit en gastlessen 
aanbieden. Klanten kunnen via muntjes 
in een koker gaan meesparen voor sport-
materialen bij gymzalen en speelplaat-
sen in de buurt. We willen dat hier een 
AED buiten komt te hangen. Ook gaan 
wij de maandelijkse Sterrenlunch in 
Sterrenschool De Ruimte sponsoren. En 
we zullen overgebleven producten via 
Too Good To Go aanbieden”.

redactie n

Facebook: plushomeruskwartier
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biologische bakkerij Zonnelied 
straalt in de Homerusmarkt

De biologische bakkerij het Zonnelied is na een jaar niet meer 

weg te denken uit de Homerusmarkt. Menigeen heeft de smaak 

te pakken en blijft terugkomen voor het heerlijke versgebak-

ken brood van eigen Flevolandse bodem. Er is een ruime keuze 

– iedereen heeft wel zijn favoriete brood, of proeft iets nieuws.

De fotocollage aan de wand van de bak-
kerswinkel geeft een idee waar je brood 
vandaan komt. Diana Christenhuis is het 
gezicht van de winkel en kan er alles 
over vertellen. “Om twee uur ’s nachts 
begint het personeel van de bakkerij 
met bakken, zodat alle variëteiten om 
acht uur vers in de schappen liggen. 
Het brood wordt gebakken op De Zon-
nehoeve, een biologische en dynamische 
productieboerderij in Zeewolde. 

vakmanschap
Centraal staat daar de bakkerij waar zo 
puur mogelijk brood wordt gebakken 
met uitsluitend grondstoffen van biolo-
gische kwaliteit. Het graan en de broden 
worden door boer, molenaar en bakkers 
met zorg, aandacht en vakmanschap be-
werkt en gebakken. In vijfentwintig jaar 
groeide bakkerij Het Zonnelied uit tot 
een bedrijf dat voor zo’n veertig natuur-
voedingswinkels in Amsterdam, Utrecht, 
het Gooi en Den Haag brood bakt. Het 

brood is tevens in de hele Benelux ver-
krijgbaar bij natuurwinkels, EKO-plaza 
én de Hofweb winkel. Ook vind je ons 
brood op de Biologische Markt bij de 
Kemphaan. Poortenaren treffen het met 
de bakkerswinkel zo dicht bij huis! 

Smaakvol en voedzaam
Het was even afwachten hoe de behoef-
tes van de buurtbewoners liggen – fa-
voriet zijn hier toch wel de Franse knip, 
het bruine vloerbrood en het maïsbrood. 
Maar uiteraard verkopen wij ook desem-
brood en heerlijke noten- en vruchten-
bollen. En wat dacht je van rijk gevulde 
appeltaart of versgemalen volkorenpan-
nenkoekmeel? Onze broden zijn wat 
compacter, steviger dan je misschien ge-
wend bent. Dit komt vooral omdat wij 
geen brood- of meelverbetermiddelen 
toevoegen. Hierdoor krijg je een heerlijk 
stevig brood, echt zoals brood vroeger 
ook was: smaakvol en voedzaam. Wat 
aan het eind van de dag overblijft, gaat 

naar Buitengewoon Almere en komt te-
recht bij Almeerders die het nodig heb-
ben. Op deze manier is er 0% verspilling! 

Karakter
Daarnaast is de Zonnehoeve ook nog 
eens een zorgboerderij, met 24-uurs-
zorg en dagbesteding. De ervaring leert 
dat uiteindelijk iedereen graag nuttig en 
zinvol werk doet. Voor wie het leuk vindt 
om de Zonnehoeve een keer te bezoeken, 
op woensdagmiddag en zaterdag is dit 
zonder afspraak mogelijk, het adres is 
Priempad 6 in Zeewolde. Maar het be-
langrijkste is, dat Poortenaren kunnen 
genieten van ons brood, dat boordevol 
smaak, kracht en karakter zit. Sommige 
klanten brengen een eigen broodzak 
mee, maar we hebben ook papieren zak-
ken die desgewenst in de vriezer kunnen. 
Vergeet vooral niet de coupon voorin 
deze PoortNieuws te gebruiken. Graag 
tot ziens in de winkel!”

redactie n

De Zonnehoeve in Zeewolde is een biologisch 
en dynamisch productiebedrijf met een eigen 
bakkerij ‘Het Zonnelied’ – onze bakkerswinkel 
in Almere Poort vind je in de Homerusmarkt. 
Open: ma t/m vr 8.00-15.00 uur, za 9.00-16.00 uur.

www.hetzonnelied.nl
www.zonnehoeve.net



16 I POORTNIEUWS

O n D E R n E M E n  I n  P O O R T

formules
Daan was tot voor kort leraar econo-
mie op het MBO en Lotje geeft les op De 
Zeeraket. Samen met hun twee dochters 
wonen zij in Duin en zijn helemaal in 
hun element. “Vanaf het moment dat 
we begonnen, waren we verslaafd aan 
brouwen, recepten ontwikkelen en zaten 
we tot ’s avonds laat met onze neus in 
de boeken om alle formules en de wer-
king van enzymen en gist te doorgron-
den. Onze eerste bieren zijn blonde en 

toegankelijke bieren, met elk een eigen 
twist. Zo heeft de tripel verse sinaasap-
pelschil, de American Pale Ale vlierbloe-
sem en aan de Saison hebben we citroen-
melisse toegevoegd. In de loop der tijd 
zullen we ons assortiment gaan verrijken 
met seizoenbieren en bieren die passen 
bij de trends van nu. Het ontwikkelen 
van nieuwe smaken en het vinden van 
de juiste balans om tot een kwalitatief 
mooi bier te komen is één van leukste 
aspecten van het maken van bier.

vliegende start
In april 2019 hebben we ons eerste bier 
op de markt gebracht. Een enorm span-
nende stap, maar het was een vliegende 
start. We laten ons bier brouwen bij een 
loonbrouwer en zijn begonnen met 500 
liter per batch. Dit bleek al snel te weinig. 
Nu maken we gebruik van de overcapa-
citeit van een brouwerij in Amstelveen, 
waar we per batch 1000 liter produceren. 
Voor de komende tijd hebben we twee 
grote doelen die we willen bereiken. 
Allereerst willen we onze bekendheid en 

afzetmarkt in Almere vergroten. Nu we 
groter zijn gaan brouwen en de voorraad 
van ons bier goed op orde hebben, lukt 
het ons om hier ook echt mee aan de slag 
te gaan. Tevens willen we in de toekomst 
een eigen brouwerij met een klein proef-
lokaal starten. Het liefst in Duin, omdat 
hier de oorsprong van ons bier ligt. 

Samenwerking
Bij onze brouwerij vinden wij het be-
langrijk dat we iets neerzetten waarbij 
we zo duurzaam mogelijk kunnen wer-
ken en zo veel mogelijk met lokale par-
tijen samenwerken”.

Duin bier is in Almere Poort te 
koop bij Gall & Gall bij Albert Heijn 
Columbuskwartier. Tevens wordt het ge-
schonken bij Vis à Vis, Poortdok, Steel 
Creek en Espressobar Take a Break. 
Doorgaans uit flesjes, en met regelmaat 
bij Take a Break op vrijdag op de tap. 
Ruben Pos: “Duin bier is lokaal bier met 
unieke smaken die benaderbaar zijn voor 
iedereen. Dat in combinatie met de per-
sonen achter Duin brouwerij maakt het 
schenken een plezier”.

bierproeverij
Door Duin Brouwerij op Facebook te vol-
gen, blijf je op de hoogte van de ontwik-
kelingen en speciale events. Zo was er op 
zaterdag 9 november een kaas- en bier-
proeverij bij De Kaasmakerij in Almere 
Haven. Hier kon je gratis vijf Duin bie-
ren proeven in combinatie met mooie 
kazen. Zowel Daan als kaasboer Ardaan, 
vertellen er graag bij. “De smaken vullen 
elkaar fantastisch aan. Zo krijgt bijvoor-
beeld de Bitter Blond een nog zachter en 
ronder karakter met een stukje Grietje 
geitenkaas uit Ouddorp”.

Op zondag 10 november stonden 
Daan en Lotje met hun Duin Brouwerij 
op het jaarlijkse Flevobierfestival bij 
Poppodium De Meester. Hier kun je bie-
ren proeven van zeven lokale brouwe-
rijen en enkele anderen. Je maakt niet 
alleen kennis met de vele mooie smaken, 
maar ook met de brouwers zelf en hun 
verhaal.

redactie n

Facebook: duinbrouwerij

daan en Lotje starten eigen 
brouwerij: duin brouwerij

“Toen we vanuit Amsterdam naar Duin waren verhuisd, had-

den we ineens een zee van ruimte. Na jarenlang vooral te heb-

ben genoten van bier van anderen, kwamen we op het idee om 

zelf bier te gaan brouwen. Vanaf het moment dat we hiermee 

begonnen, waren we niet meer te stoppen!”
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StrandLAB Almere wil eraan 

bijdragen dat het Almeerder-

strand en omgeving een brui-

send gebied wordt dat voor 

iedereen aantrekkelijk en toe-

gankelijk is én dat Almere als 

culturele bestemming op de 

kaart zet. 

Inmiddels testen ze al zo’n anderhalf 
jaar lang samen met creatieven, onder-
nemers, bewoners en bezoekers wat het 
beste past bij het gebied en hoe er een 
‘buitenlaboratorium voor cultuur’ op 
het strand kan ontstaan. Zo waren er 

vul de enquête in en maak 
kans op tickets inclusief diner 
voor deep Ocean van vis à vis 

dit jaar bijvoorbeeld de StrandLAB Sur-
prise Nights met Almeerse verhalen in 
de hoofdrol. Daarnaast waren er diverse 
artists in residence die op het strand aan 
hun projecten werkten en deze uittest-
ten op het publiek, zoals de kunstenaars 
van CitySenses, Speelwildernis en Sub-
urbia in de Buurt. Ook kon je samen met 
waterexperts het Almeerse water onder-
zoeken, wandelen met de stadsgids langs 
het Almeerderstrand en gezellig een 
vorkje mee prikken bij de buurtpicknick. 
En misschien heb je ze al zien staan: af-
gelopen november opende StrandLAB 
Almere samen met Marina Muiderzand 
de verhalenroute van de Strandwachters 
langs het strand: houten zit- en ligobjec-
ten die je vertellen over het ontstaan van 
Flevoland.

jouw mening telt!
Wat vind jij als lezer van PoortNieuws 
van StrandLAB Almere? Ga naar de site 
strandlab-almere.nl, vul de enquête in 
en maak kans op twee tickets inclusief 
vegetarisch diner voor de nieuwe voor-
stelling Deep Ocean van Vis à Vis op Va-
lentijnsdag 14 februari 2020. Het invul-
len duurt maar een paar minuten en je 
maakt StrandLAB Almere heel blij met 
jouw antwoorden en suggesties! 

redactie n

foto: Jim Gregory

Almere



mooi en gezond de winter door 

Het is koud… bleh. We 
zijn veel binnen met 
de verwarming volop 
aan. Profiteer van het 
binnen zijn en geef je 
huid eens wat extra 
tijd en aandacht. De 

huid is droog en er valt niet tegenop te 
smeren. Wat kunnen we doen om dit te 
verhelpen?
•  Gebruik een andere crème – een dikker 

en voller product – en/of smeer vaker 
per dag.

•  Gebruik een serum met bijvoorbeeld vi-
tamine C, hyaluronzuur of vitamine A.

•  Gebruik een vitamine spray (met vita-
mine A,D,E,F & K).

•  Peel je huid regelmatig: doe drie keer 
per week een oppervlakkige peeling, 
dit om schilfers te voorkomen.

•  Neem een sauna. Studies hebben aan-
getoond dat sauna’s de huid niet uit-
drogen, maar juist goed zijn voor de 
meeste huidtypes.

•  Eet genoeg vette vis, zoals sardines, ma-
kreel, zalm, haring en tonijn. Ook avo-
cado, noten en olijfolie.

• Neem vitamine D en C.
•  Eet gezond – houd de 80% gezond re-

gel aan.
•  Helaas… niet te lang en te heet dou-

chen.
•  En last but not least, doe regelmatig 

yoga en meditatie tegen een winterdip. 

Ik gebruik al zestien jaar producten van 
Hannah in mijn schoonheidssalon. Mijn 
vaste klanten zijn hier zeer tevreden over 
en willen niets anders meer. 

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en 
een geweldig 2020! Blijf smeren, bewe-
gen, mediteren en goed eten!

Zonnegroetjes, 

Amanda de Bruin, Zen Company n

@zencompany_yoga_food_beauty
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nieuw in de Europalaan: nagelstudio 
Painted en jS divine Lashes & brows

Als je het pand van She Time binnen-
stapt, valt de rustige en vriendelijke sfeer 
op. Hier kun je even tijd nemen voor 
jezelf en je uiterlijke verzorging. Elke 
ruimte is stijlvol en praktisch ingericht. 

flexibel
Abbie kwam zeven jaar geleden voor de 
liefde naar Nederland vanuit Middles-
borough in het noorden van Engeland. 
“Bijna Schotland”, lacht Abbie, die goed 
Nederlands heeft leren spreken. “Mijn 
vriend en ik zijn net in het Columbus-
kwartier komen wonen. Eerst woonden 
we in Amsterdam. Nu woon ik twee mi-
nuten fietsen van de salon en hierdoor 
ben ik heel flexibel, kan ik ook buiten 
de openingstijden om mensen aan mooi 
verzorgde en gelakte nagels helpen”.

vol inspiratie
Nagels zijn altijd haar passie geweest. 
“Van alle schoonheidsbehandelingen, 
vind ik nagels lakken het leukste om te 
doen, dus heb ik mij hierin gespeciali-
seerd. Ik werk met CND op de natuur-
lijke nagels, van de handen en de voeten. 
De producten van CND beschermen de 

nagel. De remover bevat olie en is tege-
lijkertijd verzorgend. Gezonde nagels en 
hygiëne vind ik belangrijk. En natuurlijk 
ben ik vol inspiratie wat betreft de kleu-
ren en de mogelijkheden. Voor mij is het 
een vorm van kunst, ik kan mijn crea-
tiviteit erin kwijt en de klanten worden 
er ook helemaal vrolijk van. Of ze nu op 
vakantie gaan, de feestdagen vieren of 
alle dagen op hun mooist willen zijn!”

Geduldig en secuur
De al even gepassioneerde Rachel heeft 
zich gewijd aan wimpers en wenkbrau-
wen. Op haar negende kwam zij met haar 
ouders van Suriname naar Nederland. 
Nu woont zij samen met haar vriend en 
hun twee dochters in het Homeruskwar-
tier. Voorheen werkte Rachel twaalf jaar 
als medisch analiste op het lab bij het 
AMC. “Ik heb geleerd om geduldig en se-
cuur te werken, en dat komt mij nu weer 
van pas”.

Lashlift en browlift
Rachel brengt wenkbrauwen in vorm, 
kleurt wenkbrauwen en wimpers en 
brengt wimper extensions aan. “Nieuw 
zijn de lashlift en de browlift. De haar-
tjes worden hierbij in een positie gebracht 
waardoor bij de browlift de wenkbrauwen 
voller lijken en bij de lashlift de wimpers 
een een mooie krul krijgen. Ik geef hier 
sinds kort ook trainingen in. Mijn klanten 
waarderen het dat ik de tijd neem en eer-
lijk ben. Ik adviseer altijd gezonde keuzes 
en een natural look. Want: natural is the 
most beautiful!” n

Het pand van She Time aan de 

Europalaan 919 is sinds kort 

twee ondernemers rijker. De 

vriendelijke Abbie en Rachel 

bieden hier hun professionele 

diensten aan.

@abbie.painted · @jsdivine · www.jsdivine.nl
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Tandzorg Op Maat Almere Poort is te 
vinden in Gezondheidscentrum Vizier

Een goed gebit is de basis  
voor een goede gezondheid

De vaste tandartsen van Tandzorg op 
Maat – Jorieke Grooten en Lona Ali – 
zien de samenhang tussen een goed 
gebit, een goede mondhygiëne en een 
goede algehele gezondheid. Tandarts 
Lona Ali: “Er is een verband tussen een 
slechte mondhygiëne en hart- en vaat-
ziekten. Wij kijken verder dan alleen het 
gebit. Ook de mens achter het gebit is 
voor ons belangrijk. Elke patiënt is an-
ders, dat geeft veel plezier in het werk”. 

In de mooie praktijk van Tandzorg op 
Maat in Gezondheidscentrum Vizier is 
persoonlijke aandacht vanzelfsprekend. 
Luisteren naar de patiënt is noodzakelijk 
om goede kwaliteit tandzorg te leveren.

modern
Tandarts Jorieke Grooten: “Tandzorg op 
Maat is een moderne organisatie waarin 

tandartsen en specialisten samenwerken. 
Dankzij die samenwerking kunnen we 
heel inhoudelijk en gepassioneerd met ons 
vak bezig zijn. Dat betekent échte aan-
dacht voor de patiënt en een hoge kwa-
liteit tandzorg. Bovendien krijgen patiën-
ten in één traject de juiste behandeling. 
Ze hoeven niet op zoek naar een speci-
alist, dat regelen wij. Onze medewerkers 
zijn allemaal volgens de laatste inzichten 
opgeleid. En iedereen heeft de drive om 
mensen persoonlijk te begeleiden”.

Wat wil je voor de 
patiënten betekenen?
Tandarts Lona Ali: “Ik wil voor mijn pa-
tiënten een tandarts zijn die ze kunnen 
vertrouwen. Die hen snel helpt bij acute 
kiespijn of de tijd neemt voor een goe-
de kroon of gedeeltelijke prothese. Een 

tandarts die een geruststellend gesprek 
voert wanneer iemand bang is, en die 
een luisterend oor heeft voor de werke-
lijke behoefte van haar patiënten. Het is 
geweldig fijn als dat telkens weer lukt”.

Tandarts Jorieke Grooten: “Patiënten 
hebben soms te maken met een enorme 
tandartsangst uit het verleden. Vaak ver-
bazen zij zich over de vlotte en zachtaar-
dige behandelwijze en zijn ze blij dat de 
behandeling zo voorspoedig is verlopen”.

Hebben jullie nog tips 
voor een gezond gebit?
“Behalve goed poetsen? Kom regelmatig 
op controle. Zo sporen we tijdig proble-
men op en loop je minder risico dat je 
bijvoorbeeld tijdens je vakantie ineens 
kiespijn krijgt. Verder speelt de mondhy-
giëniste een belangrijke rol als het gaat 
om gezond tandvlees. Zij heeft boven-
dien praktische adviezen en technieken  
die het gebit schoon en sterk houden”.

Samen staan wij voor je klaar
Kom gerust kennismaken. Wij leggen 
uitsluitend witte (composiet) vullingen 
en vervangen desgewenst je oude grijze 
(amalgaam) vullingen. Tandzorg op Maat 
zorgt ervoor dat je de wereld weer met 
zelfvertrouwen toe kunt lachen!

Team Tandzorg op Maat n

Tegenwoordig willen wij allemaal fit en gezond leven. Een 

mooi gebit hoort daar natuurlijk ook bij. Je gebit is tenslotte je 

‘visitekaartje’ naar je omgeving. Iedereen weet dat je daarvoor 

goed moet poetsen en ragen of tandenstoken. Wat echter niet 

veel mensen weten, is dat je door een slechte mondhygiëne 

vatbaar bent voor verschillende ziektes. 



1  Dove Shower Mousse Cotton Oil 1 6,99 • 2  Dove Body Scrub Pomegranate & Shea Butter 1 8,99 • 3  W7 Glowcomotion Highlighter 1 5,95 • 4  Therme Anti-transpirant sensitive roller 1 6,45  
5  OTAZU Oorbellen Ida Emerald Green 1 75,00 • 6  Garnier Rijke voedende gezichtscrème met Argan 1 11,99 • 7  Garnier Hydraterende mist met Argan 1 7,99 • 8  Lookx Velvet Lipliner 1 16,50
9  Lookx O2 Relax Eye & Face Mask 1 42• 10  Lookx Lipstick Mat 1 16,25 • 11  Bella Pierre Oogschaduw Go Nude Palette 1 19,95 • 12  John Frieda Frizz Ease Forever Smooth Shampoo 1 10,09 
13  John Frieda Frizz Ease Forever Smooth Conditioner 1 10,09 • 14  John Frieda Secret Agent Touch Up Creme 1 10,09 • 15  Ardell Eyelashes Wispies 1 5,95 • 16  Olaz Intens Hydraterende Ooggel 1 24,99
17  Zarqa Hydra Booster Ampullen 1 19,99 • 18  Zarqa Magnesium Bodybutter 1 19,99 • 19  Max Factor Curl Addict 2000 Mascara 1 14,99 • 20  Models own Gel Eyeleiner Set 1 12,95

De waarde 

van deze box is 

E 345,- 
en te bestellen 

voor slechts 

E 79,95

De luxe boxen van Beauté 

et vogue zijn gevuld met 

ver ras sen de schoonheids- en 

verzor gings producten. Per jaar 

wor den vier boxen uitgebracht 

die online zijn te bestellen via: 

www.beauteetvoguebox.com

Start 
verkoop 

maandag 
9 december 
19.00 uur

beauté et vogue box -- christmas edition

Je zit niet vast aan 

een abonnement, 

hoe fijn is dat!
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Zonnestudio Sunsitive 
met twee filialen in almere

I n  B A l A n S  I n  P O O R T

Mali en Fatma runnen sinds vijf jaar met veel plezier Zonne-

studio Sunsitive aan de Europalaan in Poort. Sinds een jaar is 

het filiaal in Almere Haven geopend en al even succesvol. Dat de 

zonnestudio in de wijde omgeving gewild is, blijkt uit het feit 

dat zelfs mensen vanuit Harderwijk hier naartoe komen rijden.

uitbreiding
Voor de modernste Ergoline zonneban-
ken ben je bij Zonnestudio Sunsitive op 
het juiste adres. Sunsitive is sinds haar 

vestiging in Poort in 2014 niet alleen 
de meest populaire zonnestudio van Al-
mere en de wijde omgeving, maar ook 
de enige met gratis parkeergelegenheid 

pal voor de deur. Fatma: “We merkten 
dat veel klanten vanuit Almere Haven 
bij ons kwamen zonnen. Hen wilden we 
tegemoetkomen door ook in Haven een 
zonnestudio te openen”. Op dit moment 
heeft Zonnestudio Sunsitive twee vesti-
gingen in Almere, waarvan het jongste 
filiaal  in Almere Haven afgelopen jaar 
december 2018 van start is gegaan. Met 
veel succes en plezier worden Havenaren 
ook verwend met de meest luxe zonne-
banken.

doktersadvies
De zonnebank is al lang niet meer alleen 
goed voor het verkrijgen van een mooi 
kleurtje. Fatma: “We horen steeds vaker 
dat onze klanten op doktersadvies bij 
ons komen om een zonnebankje te pak-
ken. Sommige van onze klanten komen 
om hun winterdepressie te verminderen, 
anderen voor een problematische huid. 
Vitamine D helpt bij tal van klachten. 
Wij zien hier mensen met depressie en 
vermoeidheidsklachten, zwak immuun-
systeem, reuma, fibromyalgie en acne”. 

met de tijd mee
Fatma: “We gebruiken de modernste 
zonnebanken en deze worden goed on-
derhouden. Bovendien krijg je bij ons 
specialistisch advies over welke zon-
nebank en zonnecosmetica het best bij 
jouw huidtype en jouw wensen passen. 
Zelfs met één zonnesessie zie je duide-
lijk resultaat! We zorgen ervoor dat onze 
klanten met een goed gevoel en een 
mooi kleurtje vertrekken”. n

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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Huisartsenpraktijk Homerus
· Apotheek
· Travel Doctor

Trojestraat 60
1363 VL Almere Poort

036 539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl
info@huisartsenpraktijk-homerus.nl

Pearl timmer in opleiding bij
Huisartsen praktijk Homerus

Huisartsenpraktijk Homerus viert eind volgend jaar haar tien-

jarig bestaan en is sinds twee jaar te vinden op de prachtige, 

nieuwe locatie aan de Trojestraat. Huisartsen Wendy van den 

Broeck en Jørgen Harthoorn hebben hier de ruimte om een 

huisarts in opleiding aan het team toe te voegen. Veel patiënten 

maakten al kennis met Pearl Timmer.

Pearl groeide op in Utrecht en studeerde 
medicijnen in Amsterdam. Zij werkte en-
kele jaren als basisarts in de gynaecolo-
gie en de psychiatrie toen zij koos voor 
de driejarige huisartsen opleiding. “Dit 
schooljaar draai ik drie dagen per week 
mee in de praktijk en zit ik één dag in de 
schoolbanken. Op de maandag, dinsdag 
en woensdag houd ik zelfstandig consul-
ten. Uiteraard gebeurt dit onder supervi-
sie van Wendy en Jørgen. 

voldoening
Ik probeer zoveel mogelijk ervaring op 
te doen door verschillende patiënten met 
allerlei soorten klachten te zien. Wanneer 
patiënten een afspraak willen maken, 
kunnen ze vaak op korte termijn bij mij 

terecht en meestal maken ze hier dank-
baar gebruik van. Almere Poort is een 
heel divers stadsdeel, waar geen patiënt 
en geen klacht hetzelfde is. Hierdoor kan 
ik in een korte tijd veel praktijkervaring 
opdoen. Voor mij is een consult geslaagd 
als ik een patiënt goed heb kunnen hel-
pen. Soms vraag ik aan de patiënt of het 
consult op video mag worden opgeno-
men. Dit is uitsluitend voor mijzelf om 
ervan te leren. De meeste voldoening 
haal ik uit het helpen van patiënten met 
een verborgen hulpvraag – die met een 
bepaalde klacht komen, en  tijdens het 
consult een achterliggende klacht blijken 
te hebben. Als ik diegene heb kunnen 
bijstaan, voel ik mij bevestigd in mijn 
roeping om huisarts te worden.

afrika
Als kind wilde ik het liefst dierenarts 
worden of werken voor Artsen zonder 
Grenzen. Ik heb twee stages gelopen in 
Afrika – in Oeganda heb ik gynaecolo-
gie en spoed gedaan en in het noorden 
van Ghana werkte ik in een klein zie-
kenhuis. Het gekste dat ik meemaakte, 
was een patiënt met een slangenbeet. 
Toen ik vroeg van wat voor slang het 
was, werd uit een roze kinderrugzakje de 
slang tevoorschijn gehaald. Weliswaar 
dood, maar inderdaad zeer giftig. Geluk-
kig hebben we de patiënt kunnen helpen 
met een anti-serum. Het werk was pittig 
omdat je iedereen wilt helpen, maar voor 
sommige patiënten de hulp te laat komt. 

rollerderby
Ik koos voor het vak van huisarts omdat 
dit mij alle kansen biedt, ik de leukste 
collega’s heb, en meer tijd heb voor de 
patiënt. In het ziekenhuis was er geen 
tijd om de diepte in te gaan.

Sporten is mijn uitlaatklep, ik doe aan 
rollerderby – een soort rugby op rol-
schaatsen – en speel soms internationale 
toernooien. Het is een vrij ongebruike-
lijke en ruige sport. Mensen zoeken het 
niet achter mijn ‘lieve uiterlijk’, maar ik 
vind het prachtig en het geeft mij kracht 
en energie.

Ik wens iedereen een zorgeloos en ge-
zond nieuwjaar toe, en mocht nu toch 
een bezoek aan de huisarts nodig zijn, 
dan hoop ik je te mogen begroeten in 
deze mooie praktijk!”

  redactie n

Inschrijvingen 
welkom!



vuurwerkangst?
Preventie is de helft gewonnen!

Het einde van het jaar zit er weer aan te 
komen. Voor veel mensen een tijd om met 
plezier naar uit te kijken. Helaas geldt dit 
niet voor al onze huisdieren. Voor veel 
dieren betekent dit een angstige tijd 
met onverwacht geknal en lichtflitsen. 
Rondom Oud en Nieuw zijn er niet alleen 
huisdieren die ‘eventjes’ schrikken van de 
knal van een vuurpijl of een rotje, maar 
ook dieren die daarna nog maanden lang 
moeten herstellen van deze ingrijpende 
periode. 
 Of nog erger, dieren die daarna ineens 
bang zijn voor alle harde geluiden en niet 
meer naar buiten willen.

Tekenen die zouden kunnen wijzen op 
angst, zijn: lage staart, platte oren, zich 
klein maken, wegvluchten, trillen, grote 
pupillen, onrustig heen en weer lopen, 
niet willen eten, hijgen, lippen aflikken, 
gapen, uitschudden, krabben en bijten.

Wanneer je weet dat jouw huisdier last 
heeft van vuurwerkangst, is het aan te 
raden om tijdig na te denken over maat-
regelen om de stress zo laag mogelijk te 
houden. Welke maatregelen zou je kun-
nen nemen?
•  Laat je hond overdag (als het nog rustig 

is) lekker lang uit op een rustige locatie. 
•  Sluit de gordijnen en zet de radio of te-

levisie aan. 
•  Wijs je dier naar zijn plaats of creëer een 

‘veilige’ plaats door een door jou gedra-
gen kledingstuk neer te leggen.

•  Een cd met vuurwerkgeluiden kan ge-
wenning aan het geluid bewerkstelligen 
en kan angstreacties verminderen.

•  Training bij een gedragsspecialist of 
vuurwerkcursus.

•  Verschillende supplementen kunnen 
worden gebruikt voor een geruststel-
lend effect mits hier minimaal twee we-
ken van tevoren mee wordt gestart.

Het zou mooi zijn als deze ondersteu-
nende maatregelen voor alle huisdieren 
voldoende zouden werken. Soms zijn 
deze middelen echter niet afdoende en 
moeten we medicatie geven met een kal-
merende en spierverslappende werking.
Informeer tijdig naar de mogelijkheden! 

Tot ziens op de praktijk, 

Sterkliniek Dierenartsen Almere n
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vrienden voor het leven

H O n D  E n  B A A S J E

Mijn bruine cocker spaniël Charlie en 
ik wonen sinds tweeënhalf jaar in Duin. 
De wisselende dagelijkse wandelingen 
door Poort maken we meestal samen, 
want wij zijn onafscheidelijk. Het is erg 
grappig dat we zelfs qua haardracht iets 
gemeenschappelijks hebben. Voordat we 
naar Duin kwamen, woonden we met het 
hele gezin voor langere tijd in de drukke 
Duitse metropool Frankfurt am Main. 

Charlie komt bij een fokker uit Am-
sterdam vandaan en ik ben ook in de 
hoofdstad geboren. Na wat ritjes op-en 
neer naar de fokker mocht mijn pup mee 
naar Frankfurt en kwam hij in de grote 
stad best goed aan zijn trekken tijdens 
de dagelijkse wandelingen in het mooie 
Grüneburgpark. De gewenning daar ging 
vrij snel, maar tijdens strandvakanties 
merkte ik dat de cocker een grote voor-
keur had om lekker in het zand te graven 
en te poedelen in ondiep water. Daarom 
was de keuze vlot gemaakt toen de mo-
gelijkheid zich aanbood om in het mooie 
Duin te komen wonen en dus terug te 
keren naar Nederland.

Veel watervogels nakijken en het ten-
nisballetje achterna rennen; hij geniet, 
maar ik ook. Het is een fantastische in-
teractie die wij hebben, het houdt ons fit 
en we zijn heel tevreden na thuiskomst. 
Door de vriendelijkheid van de hond en 
de opvallende verschijning van Charlie 
gaat het contact leggen als vanzelf. Je 
ontmoet makkelijk allerlei soorten men-
sen, en dat is ontzettend leuk! n

In deze nieuwe rubriek schrijft Claudia 

over opmerkelijke overeenkomsten tus-

sen honden en hun baasjes en hoe zij in 

Almere Poort terechtkwamen. Om te be-

ginnen stelt zij zichzelf en Charlie voor.

Naam: Charlie Brown 

Type hond: Engelse cocker spaniël

Roepnaam: bruine beer

Leeftijd: zes jaar oud

Geboren in: Amsterdam

Opvallend door: witte pluim   
aan het uiteinde van zijn staart

Is gek op: een appeltje eten   
en op zijn rug slapen

Niet leuk:    
getrimd worden en auto rijden

Dagelijks ritueel:   
poedelkwartiertje in het IJsselmeer

Gaat mee naar: Frankfurt am Main, 
Kopenhagen, Florence

Specialiteit:     
het verbinden van mensen

Favoriete speelgoed:   
zonder twijfel de tennisbal         

Baasje: Claudia Malizia

Roepnaam: Clau

Geboren in: Amsterdam

Leeftijd: 54 jaar oud

Opvallend door:   
haar Italiaanse uiterlijk

Is gek op: uitstapjes

Niet leuk: regenachtig weer

Hobby: Gezellig koken voor en eten 
met vrienden en familie
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P O O R T E n A R E n  I n  D E n  V R E E M D E

Martin werkt als VIP support bij de ING Bank en woont sinds 

negen jaar in het Homeruskwartier. Een tijdje terug nam hij een 

sabbatical van zijn werk en vertrok naar Kaapstad om zich daar 

nuttig te maken. “Ik wilde graag iets van betekenis doen”.

amsterdam
“Ik ben geboren in Suriname en kwam 
op mijn vijfde met mijn moeder naar 
Amsterdam Noord. Op de basisschool 
kwam ik in een hechte groep, met wie 
ik samenbleef tot groep acht. Ik ken alle 
namen nog. Er is een foto van de kleu-
terklas, waar ik bij schreef dat ik degene 
op de foto was met de bruine trui aan. 
Terwijl je mij er zo tussenuit pikt, als 
enige donkere kind in de klas. Ik stond 
er niet bij stil. Pas later realiseerde ik 
mij dat je het ook anders kunt treffen. In 
Zuid-Afrika bijvoorbeeld, is de apartheid 
pas twintig jaar geleden afgeschaft.

Home of Hopes
Mijn reis is vrij spontaan gegaan, ik re-
gelde onbetaald verlof van mijn werk 
en een nichtje wilde zolang in mijn huis 
wonen. Ik heb niet via een organisatie 
vrijwilligerswerk gezocht. Wel kwam ik 
via via in contact met Sietske, een Ne-
derlandse die daar woont en bereid was 
mij op te halen van het vliegveld in 
Kaapstad en te helpen bij het zoeken van 
een werkplek. Ze bracht mij naar een 
naschoolse opvang in een probleemwijk 

van Kaapstad: iKhaya Le Themba, wat 
betekent: Home of Hope. De kinderen 
kwamen uit school, de poort binnen, en 
gaven mij meteen een ‘hug’!

Honderd kinderen worden hier opge-
vangen, die het thuis zwaar hebben. Hun 
ouders zijn gescheiden, of ziek, soms 
overleden, en soms zijn kinderen zelf 
ziek. De kinderen worden met busjes van 
school opgehaald en er is een huiswerk-
klas, gym, sociale vaardigheden, eten – 
eigenlijk hebben ze er nog een halve dag 
school bij. Het hele project wordt geleid 
door drie leraren uit de wijk. Het is bij-
zonder te zien hoe zij alles geven om de 
kinderen een betere toekomst te bieden! 

Kickboksen
Ik zag dat de kinderen om zes uur 
’s avonds toch een beetje gingen hangen 
en introduceerde kickbokslessen. Inmid-
dels zijn er bokszakken en handschoenen 
aangeschaft. Ook zette ik een sponsor-
actie op voor etuis met schoolspullen. 

De kinderen zijn niet moeilijk om in je 
hart te sluiten, zoveel warmte stralen ze 
uit. Ik bouwde echt een band met ze op. 
We zijn nog steeds in contact via social 

media en ze vragen wanneer ik weer 
kom. Ze leren daar drie talen: Xhosa, 
Afrikaans en Engels. Ze waren verbaasd 
over het feit dat ik zowel hun huids-
kleur had, alsook Afrikaans verstond, 
maar toch niet daar vandaan kwam. Al-
thans... ik zag de haven vanaf waar ooit 
de slavenschepen vertrokken naar Zuid-
Amerika. Het werd mij duidelijk dat mijn 
roots wel degelijk in Afrika liggen.

In Kaapstad is het verschil tussen rijk 
en arm nog groot. De zwarte bevolking 
woonde in sloppenwijken tegen de berg 
aan, hoe hoger hoe armer. Er is weinig 
water, mensen komen water halen bij 
de opvang. Ik werd er somber van en ik 
moest even op andere gedachten komen. 

Eye opener
Tijdens een schoolvakantie ging ik naar 
Port Elizabeth, waar ik positieve ontwik-
kelingen zag – betere woningen, auto’s, 
kleine bedrijfjes en meer samenwerking. 
Dat stemde mij wat blijer. Ik ben ook in 
Johannesburg geweest, waar het weer 
heel anders is, iedereen is daar carrière-
gericht, maar ik zag geen grote verschil-
len onderling. Dat was voor mij een eye 
opener. Als je landinwaarts rijdt, zie je 
overigens een prachtig landschap, met 
bergen en wijngaarden, alles netjes. 

veel geleerd
Ik heb veel geleerd van hoe de kinderen 
daar leven. Ze geven zoveel liefde. Ik liet 
ze weten, dat als ik zou kunnen kiezen 
tussen daar leven in een luxe villa of in 
de sloppenwijk, ik zou kiezen voor een 
leven met hen. Omdat zij hebben leren 
delen met elkaar”.

redactie n

ikhayalethemba.org.za

martin dwarka werkte 3 maanden 

met kinderen in Zuid-afrika

Eten met de hele groep en de vrijwilligers

Eén grote familie

Thuis in Poort Kickboksen
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natuurwerkdag met Scouting 

novo mundo in de Pampushout

Wanneer de herfst is aangebroken, staat ook altijd de Landelijke 

Natuurwerkdag van de provinciale landschappen weer voor de 

deur. Een dag waarop boswachters in heel Nederland zich graag 

laten helpen bij het natuurbeheer. Op zaterdag 2 november was 

het zo ver. In stadsbos Pampushout mogen we ons bij Het Flevo-

landschap altijd weer verheugen op een grote opkomst van 

Scouting Novo Mundo uit Almere Poort. 

meer biodiversiteit
Het thema van dit jaar is: samenwerken 
voor meer biodiversiteit. Heb jij gezien 
hoe mooi de Kiem in de Pampushout 
er deze zomer bijstond? Een prachtige 
bloemenzee waar talloze vlinders en 
insecten op af kwamen. In de herfst zijn 
hier voor vogels volop zaden te vinden. 
Ook in ons plukbos. Tijdens de natuur-
werkdag dit jaar hebben we weer gepro-
beerd om het plukbos meer ruimte te 
geven om te groeien. Hier ontspringen 
nog altijd nieuwe scheuten van populie-
ren tussen de fruit- en notenbomen door. 
Deze horen er niet en werden door de 
hardwerkende kinderen uitgestoken of 
uitgetrokken.  Dat is best een klus, maar 
vele handen maken licht werk. Ondanks 
de regen die dag was Boswachter Hans 

Boekhoff erg tevreden: “Om uit de mond 
van een zesjarig jongetje te horen: “Hé 
boswachter, ik kom je wel even helpen 
hoor”, dan kan mijn dag niet meer stuk°.

respect voor de natuur
Ellen Singendonk, voorzitter van 
Scouting Novo Mundo: “Onze jeugd-
leden doen graag mee aan de jaarlijkse 
Natuurwerkdag. Lekker buiten bezig zijn 
en daarnaast iets kunnen bijdragen aan 
het onderhoud van de natuur. Het is mooi 
om de jeugdleden namen van bomen, 
bloemen en planten te kunnen vertellen 
met een voorbeeld uit de natuur erbij. 
Het hebben van respect voor de natuur 
en hoe we hiermee om moeten gaan is 
onderdeel van ons aanbod als scouting. 
Pampushout ligt in de achtertuin van 

onze leden. Naast het harde werken is er 
ook tijd om plezier met elkaar te maken. 
Vanuit het Flevo-landschap wordt altijd 
gezorgd voor iets te drinken met iets lek-
kers erbij. Van jong tot oud beleven we 
er plezier aan”.
 
Ook aan de slag?
Het Flevo-landschap kan altijd vrijwil-
ligers voor beheerwerkzaamheden als 
snoeien, maaien en het verwijderen van 
op schot gebruiken. Heb je belangstelling 
om met een leuke club mensen aan de 
slag te gaan, neem dan contact op via 
e-mail of telefoon.

Het Flevo-landschap n

info@flevolandschap.nl
0320-286 111 (ma t/m vrij 9.00-17.00)
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Per 1 december start de nieuwe buurt-
sportcoach Poort. Te verwachten is een 
mooie planning voor de Playground en 
heel Poort. Vanaf eind oktober is weer 
begonnen met zaalvoetbal in Sterren-
school de Ruimte. Kinderen van 6 tot 
12 jaar kunnen hieraan meedoen op de 
donderdag van 14.30 tot 15.30 uur. Ze 
gaan in ieder geval door tot 27 februari. 
Ook was er in de herfstvakantie, op 24 
oktober, een middag vol met sport, spel 
en cultuur. Kinderen konden dansen, la-
sergamen en freerunnen. De Kunstbus 
kwam langs voor herfstknutsels. n

 achillesstraat  

fietspad afgerond

 Sint maarten: schuilen 

onder het Klokhuis

 bouw tiny church

Ondanks de regen kwamen er veel kinde-
ren schuilen bij het Klokhuis en luisteren 
naar de bedelaar die vertelde wat hem 
was overkomen. "Ik zat bibberend van 
de kou bij de stadspoort te bedelen, toen 
kwam een rijke Romeinse legerofficier te 
paard voorbij. Hij deelde zijn mantel met 
mij. Later werd die man Sint Maarten ge-
noemd, omdat hij zoveel goede dingen 
deed voor arme mensen". n

 Winter: zaalvoetbal en 

nieuwe buurtsportcoach

De bouw van de Tiny Church, naast het 
Klokhuis en het labyrint in het Casca-
depark, vordert goed. Een groep vrijwil-
ligers werkt keihard om te zorgen dat de 
kapel voor Kerst wind- en waterdicht is. 
In een stal in Almere Haven worden de 
wanden en de vloer geprefabriceerd. De 
staalconstructie waarop de Tiny Church 
moet draaien, is nu bijna klaar.  n

Het veelbesproken fietspad langs de 
Duitslandstraat en de Achillesstraat, is 
klaar en dankbaar in gebruik genomen 
door vele fietsers. De Achillesstraat loopt 
dwars door het Cascadepark en verbindt 
Homeruskwartier en Europakwartier. Be-
woners gaven de voorkeur aan een fiets-
pad afgescheiden van de rijbaan en de 
gemeente heeft dit plan uitgevoerd. n

is er toneel. In het Poorthuis kun je ge-
nieten van een huiskamerconcert en een 
kopje soep. En dan wordt iedereen met 
verrassend vervoer teruggebracht naar 
de start. Aanmelden via de site is aanbe-
volen: www.kerstlichtwandeling.nl n

Dit jaar organiseren de gezamenlijke 
kerken een gratis kerstlichtwandeling. 
Tussen 17.00 en 19.00 uur kan elk half 
uur een groep starten bij InteraktContour 
aan de Europalaan. Hier kan een hapje en 
drankje genuttigd worden en kunnen de 
kinderen lampionnen maken. Vervolgens 
voert de wandeling je naar een gooche-
laar in basisschool De Kleine Wereld. In 
het Cascadepark zal er rondom de Tiny 
Church gezongen worden en kan er een 
broodje knakworst genuttigd worden. Bij 
de levende kerststal bij bso De Hooiberg 

 Kerstlichtwandeling 

door Poort 23 december
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 Prachtige kerststal 

voor tiny church

EVEnEMEnTEn
caScadEParK 2019

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

zondag 1 december
Workshop in het Klokhuis:
Maak een kerstbal van hout 
13.00-16.00

vrijdag 6 december  
Open Klokhuis: Iets lekkers bakken 
14.00-16.00

zondag 8 december
Open middag in het Klokhuis 13.00-16.00

vrijdag 13 december  
Open Klokhuis: Sneeuwbollen maken 
14.00-16.00

zondag 15 december
Klokhuis: Rondleiding met de zingende gids
13.00-16.00 

vrijdag 20 december  
Open Klokhuis: Kersthanger maken 
14.00-16.00

zondag 22 december
Open middag in het Klokhuis 
13.00-16.00

maandag 23 december
Kerstlichtwandeling door Poort 
vanaf 17.00 (zie pag. 26)

vrijdag 27 december  
Open Klokhuis: Appelflappen maken 
14.00-16.00

zondag 29 december
Oliebollenmiddag in het Klokhuis 
13.00-16.00

Hoe bijzonder is dit! Sinds kort is het 
Klokhuis ook te vinden in het Flevozie-
kenhuis, om precies te zijn in het nieuwe 
operatiekamercomplex. Van een klinisch 
witte omgeving, zoals de meeste opera-
tiekamercomplexen zijn uitgevoerd, is 
met een aantal belevingsfoto's een bui-
tensfeer gecreëerd. Het personeel van 
de operatiekamer koos onder meer deze 
mooie Cascadepark-foto uit een serie 
ruimtelijke natuurfoto’s door fotografen 
Michiel Leegerstee en Anton van Beek. n

 flevoziekenhuis

Ook dit jaar werd er tijdens het Open 
Klokhuis een lampion gemaakt voor de 
Sint Maarten viering, 36 kinderen heb-
ben een leuke vampier, spookje of een 
geheel eigen verzinsel gemaakt, en heb-
ben genoten van pannenkoeken. Ook had 
spion Piet ons alvast bericht gebracht 
van Sinterklaas en mochten wij met de 
kinderen een schoentje knutselen op 22 
november en Sinterklaas heeft ervoor 
gezorgd dat deze gevuld waren toen ze 
een week later opgehaald konden wor-
den. Voor de decembermaand staan er 
nog een paar leuke knutsels in de plan-
ning, zoals een sneeuwbol maken en een 
kersthanger. Vrijdag 27 december gaan 
we uiteraard Oud en Nieuw in stijl vieren 
– we gaan met de kinderen appelflap-

pen maken! Januari gaan wij uiteraard 
beginnen met een happy new  year. We 
gaan knutselen in het thema winter en 
maken een sneeuwvlokkenslinger. Ook 
in februari en maart zal het thema win-
ter terugkomen, tot we vrijdag 20 maart 
schaapjes gaan maken om de lente te 
verwelkomen. n

Ariadne uit het jaar 1968. Dat waren 
echter figuurtjes van 30 centimeter, deze 
poppen zijn twee keer zo groot. Iedere 
woensdag kwam er iemand aanzetten 
met materiaal: lappen stof, bandjes en 
kantjes, goudbrokaat, vulmateriaal, enz. 
De geraamtes werden gemaakt van rest-
jes in elkaar gedraaid elektriciteitsdraad, 
de hoofden, handjes en voetjes van vilt, 
de kleding van lappen stof, de haren van 
wol en de schaapjes werden gehaakt. Je 
zag de stal groeien en nu is deze zo goed 
als af. Zolang de Tiny Church nog niet 
klaar is, mag de Poort-kerststal in de 
etalage van de Lichtboog staan. Zo kan 
iedereen die in de Klokkeluidersstraat 
langsloopt meegenieten. n

Een knutselgroep van De Lichtboog in 
Almere Stad maakte een kerstgroep voor 
de Tiny Church in Poort. De patronen 
komen uit een handwerktijdschrift, een 

 Knutsels en baksels tijdens Open Klokhuis

Belevingsfotografie.nl / Michiel Leegerstee 
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V R I J E  T I J D

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

Koffie-ochtend • 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

burendag 28 september 
bij buurtcentrum amerika

Allereerst alle materialen reserveren. 
Honderd vierkante meter tent met tafels, 
banken, koelkasten en diverse apparaten. 
En dan alle lekkere hapjes. Loempia’s, 
pangsit en saté. Deze hebben wij gezellig 
met zijn allen gemaakt. Ook optredens 
zoals een zanger en een brassband ston-
den op het programma.

Maar dan… kou, wind en veel regen op 
komst. Alle buitenactiviteiten afgelast en 
alles naar binnen verplaatst. Gelukkig 
konden we alles lekker binnen organise-
ren. Zelfs een opblaasbare koe die geen 
melk maar siroop gaf was van de partij. 
Aanrader.

Zanger Marvin Timothy en begeleiding 
speelden de mooiste popsongs. Wat was 

de sfeer heerlijk. Je vergat meteen hoe 
het weer buiten was. En dan de brass-
band. Wat een prachtig optreden. Wat 
een explosie!!! Brassband GDFL kwam 
luid muziekmakend binnen en het hele 
buurtcentrum swingde de pan uit.

Dit hadden we hier nog nooit meege-
maakt! Na de tocht door het buurtcen-
trum gaf de brassband een workshop 
dansen. Even opstarten en gaan. Dat was 
echt een topper. Iedereen genoot ervan.

Ondanks het slechte weer was het 
reuze gezellig. Dan doen we het volgend 
jaar gewoon lekker buiten. Toch?

John Booi, Sociaal Beheerder 
buurtcentrum Amerika n

De zomer net achter ons gelaten, startten wij begin septem-

ber met alle vrijwilligers met de voorbereidingen van Burendag 

2019. We hadden er weer zin in. Het voorgaande jaar was 

Burendag bij ons buurtcentrum immers een groot succes. En 

ook deze keer wilden wij weer goed voor de dag komen.
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meet the Parents: project voor 
alleenstaande ouders in Poort

Meet the Parents (MTP) richtte zich de afgelopen jaren met 

succes op het ondersteunen van alleenstaande ouders in Almere 

Poort. Eenoudergezinnen bevinden zich vaker in een sociaal 

kwetsbare situatie en kunnen een steuntje in de rug gebruiken. 

Koffie-uurtje op woensdagen 
Het wekelijkse koffie-uurtje op maandag 
verplaatst zich naar woensdag en biedt 
(nieuwe) alleenstaande ouders de mo-
gelijkheid om elkaar vanaf 10.30 uur te 
ontmoeten in buurtcentrum de Ruimte. 
Het is een ontmoetingsmoment waarbij 
men elkaar een luisterend oor biedt en 
waar onderling ervaringen, tips en ad-
viezen worden uitgewisseld. Netwerk-
partners schuiven ook regelmatig aan 
om informatie te delen. Vanaf circa 
11.00 uur worden ook andere Poortena-
ren welkom geheten, zodat er naast de 
onderlinge contacten met andere alleen-
staande ouders, ook de kans bestaat om 
met buurtgenoten te connecten.

Sociale & sportieve activiteiten
Er werden uitjes, gezellige bijeenkom-
sten en sportieve activiteiten speciaal 
voor alleenstaande ouders georganiseerd 
en sinds ongeveer een jaar worden deze 
breder, dus voor alle geïnteresseerden, 
aangeboden. Hiermee wordt de kans op 
verbreden van het netwerk vergroot. In 

terugblik & vooruitblik 
Onder het motto ‘ontspannen, ontmoe-
ten en ondersteunen’ worden wekelijks 
gezamenlijke sociale en sportieve acti-
viteiten aangeboden. Het netwerk wordt 
hierdoor vergroot en er wordt geïnves-
teerd in het verkrijgen van meer grip op 
het leven en een gezonde(re) levensstijl. 
Deelnemer Gabrielle: “Ik zie Meet the 
Parents als een manier om in contact te 
komen met andere eenoudergezinnen in 
Poort. Het koffie-uurtje ervaar ik altijd 
als een fijne bijeenkomst om de week 
mee te beginnen. Ik vind het ook fijn dat 
er daarnaast activiteiten worden aange-
boden waar wij als ouders veel aan heb-
ben. Zoals de workshop over voeding 
– het samen koken zorgt voor een band 
tussen ouder en kind – en de mooie moe-
derdag foto shoot!”

veranderingen & nieuwe kansen 
De financiële ondersteuning van FNO en 
de huidige inzet van MTP projectorgani-
saties stopt per december 2019. Meet the 
Parents ouders kunnen blijven deelne-
men aan diverse activiteiten en nieuwe 
initiatieven vanuit de eenoudergezin-
nen blijven ondersteuning krijgen. Ook 
de Meet the Parents app wordt in stand 
gehouden. In deze app worden naast tips 
en activiteiten, ook spullen en hulp aan-
geboden. Heb je interesse voor deelname 
aan deze app groep, stuur dan een appje 
naar Silvia, wijkteam medewerker en op-
bouwwerker, 06-132 987 12. 

Poort worden steeds meer verschillende 
activiteiten georganiseerd door diverse 
organisaties waar eenieder van harte 
welkom is. Deelname is gratis of er wordt 
een relatief kleine bijdrage gevraagd. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld bootcamp, 
zumba, creatieve of leerzame workshops, 
activiteiten voor kinderen en/of volwas-
senen in het Klokhuis, in het Poorthuis, 
in buurtcentrum De Ruimte en in buurt-
centrum Amerika. 

Als ouders (al dan niet alleenstaand) 
graag nieuwe activiteiten willen, dan 
kan er samen met hen gekeken worden 
wat de mogelijkheden zijn. Zo vond de 
workshop ‘Gezond & Lekker’ één keer in 
de maand plaats onder begeleiding en 
wellicht kan het met inzet van enthousi-
aste bewoners voortgang vinden. Er zijn 
ontwikkelingen met een nieuwe samen-
werkingspartner waardoor er nieuwe 
kansen zijn voor ouders om elkaar te 
ontmoeten, dus… Heb je een goed idee, 
kom er gerust mee! Mail jouw idee naar: 
smorren@almere.nl   



Altijd een 
scherpe 
hypotheekrente 
door meerdere aanbieders

Almere Stad, De Diagonaal 195
Almere Buiten, Noordeinde 190 
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“Interieur is emotie. En zowel bij het verkopen van een huis als 

je thuis voelen in je eigen interieur speelt emotie een belang-

rijke rol. Ik houd ervan om in mijn werk als vastgoedstylist en 

interieurontwerper de juiste snaar te raken”.

mart Kristiaan interieurontwerp
en vastgoedstyling in duin

Na twaalf jaar als hulpverlener en ma-
nager in de zorg te hebben gewerkt, ging 
Mart in 2018 zijn droom achterna. “Ik 
wilde het helpen van mensen combine-
ren met mijn liefde voor interieur. Na het 
volgen van diverse opleidingen, heb ik 
van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Al 
van jongs af aan heb ik een passie voor 
interieur. Dan gaf ik bijvoorbeeld een 
meubelstuk een andere kleur door het op 
te schuren en te schilderen”. 

Mart groeide op in Groningen en 
kwam als student naar Amsterdam. Toen 
hij ging samenwonen met zijn vriend 
Ronald op nog geen 50 m2, gingen ze 
samen op zoek naar woonruimte. “We 
hebben op heel veel plekken gekeken en 
kwamen uit op Duin – dichtbij Amster-
dam maar toch met veel ruimte. Ons huis 
werd opgeleverd in de laatste fase van 
Zuiderduin en het ligt prachtig aan het 
water en aan de bosrand”. Het huis heeft 

aan de waterzijde een lager niveau. Als 
je via de voordeur binnenkomt, ben je 
op de middelste verdieping, waar zich de 
open keuken en woonkamer bevinden. 
Beneden zijn een werkkamer, badkamer 
en een slaapkamer. “Boven was oor-
spronkelijk het atelier van Ronald, maar 
sinds hij zijn werkruimte naar Amster-
dam heeft verplaatst, hebben we dit ver-
anderd naar een gastenverblijf.

We hebben dit huis helemaal kaal ge-
kocht, waardoor we veel zelf hebben 
kunnen bepalen. Eigenlijk was dit huis 
mijn eerste grote project als interieur-
ontwerper. Ik heb de bouwvakkers ge-
vraagd of ze op iedere verdieping één 
wand kaal wilden laten. Hier zie je het 
grijze, ruwe beton. Gecombineerd met 
onze strakke gietvloer krijg je een stoere, 
industriële sfeer. Voor meer sfeer heb-
ben we ook veel hout, een leren bank en 
mooie, groenige gordijnen. Door dat te 

combineren met oude accessoires, die ik 
overal en nergens vandaan haal, is het 
inmiddels heel gezellig geworden”. 

Bij een nieuwbouwhuis zijn er veel 
keuzes die gemaakt moeten worden, en 
ik ben blij dat ik anderen hierbij kan hel-
pen. Ik luister goed naar de wensen en 
kan met realistische 3D tekeningen mijn 
ontwerpen visualiseren. Zo heb ik zelfs 
een interieur voor een appartement in 
New York ontworpen”. 

Creëer jouw droominterieur waarin 
jouw persoonlijkheid tot uitdrukking 
komt. Als gediplomeerd interieurontwer-
per en -stylist biedt Mart hulp op maat. 
Van eenmalig advies om de juiste sfeer 
te creëren tot een totaalontwerp waarin 
verrassende oplossingen zijn bedacht om 
het optimale uit elke ruimte te halen.

redactie n
www.martkristiaan.nl

fotografie: Erik Karst



Sinonstraat 

Ook een lekkere figuur, Sinon. Volgens 
Shakespeare is hij het prototype van be-
drog en verraad. Zonder zijn leugenach-
tige verhaal hadden de Grieken Troje niet 
kunnen verwoesten.

De grap is: Sinon werd pas door de 
Romeinse schrijver Vergilius verzonnen. 
Die wilde snappen waarom de Trojanen 
dat immens grote houten paard naar bin-
nen haalden dat de Griekse vijand buiten 
voor hun stadsmuur had laten staan toen 
ze de strijd hadden opgegeven en weg 
waren gevaren. 

In het verhaal van Vergilius (de Aeneas) 
is Sinon als een soort deserteur uit de 
Griekse troepen ontsnapt en vinden de 
Trojanen hem op het strand. Waar ook dat 
paard staat. Eerst vertrouwen de Trojanen 
hem niet. Ze ondervragen hem en snijden 
zijn oren af. Hij vertelt dat Odysseus hem 
had willen offeren om goede wind naar 
huis te krijgen. Als de Trojanen iemand 
haten, is het wel Odysseus, en ze ontfer-
men zich over Sinon. En dat paard dan? 
“Het paard is omdat ze Pallas Athene 
hebben beledigd. Maar als jullie het naar 
binnen kunnen halen, dan worden jul-
lie onoverwinnelijk in de strijd tegen de 
Grieken. Die denken dat jullie dat niet 
kunnen”. Kassandra, de dochter van ko-
ning Priamus, en Laokoön waarschuwen: 
“Niet doen, dit is een list!” Laokoön gooit 
zelfs een speer in het paard. Ze hadden 
gelijk, maar twee grote slangen komen 
uit de zee en verslinden Laokoön en zijn 
twee zonen: alsof hij godslastering heeft 
uitgesproken. Dus trapt koning Priamus 
erin en gelooft hij het verhaal van Sinon.

’s Nachts opent Sinon het luik van het 
paard, de Griekse strijders komen eruit te 
voorschijn, ze vermoorden de bewakers, 
maken de stadspoort open, de Grieken 
– die teruggekomen zijn – dringen Troje 
binnen, vermoorden de inwoners en ma-
ken de stad met de grond gelijk. Wat ze 
met een beleg van tien jaar niet is gelukt, 
lukt dankzij Sinons leugens in één nacht.

Volgens de Italiaanse dichter Dante zit 
Sinon in de hel tussen alle andere ver-
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raders, en heeft hij eeuwig brandende 
koorts. 

Die truc met dat ‘paard van Troje’ 
kwam trouwens weer uit de koker van 
Odysseus – de Odysseestraat staat dwars 
op de Sinonstraat. Odysseus zat zelf in 
het paard, net als Diomedes, van de 
Diomedesstraat. En ook koning Priamus 
heeft in ons Homeruskwartier zijn eigen 
Priamusstraat. 

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

terugblik op de archeologie-

dagen in almere Poort

De Archeologiedagen werden 

feestelijk geopend door wet-

houder Hilde van Garderen op 

de nieuw ingerichte vindplaats 

De Kraak en de Geest aan de 

Denemarkenstraat in Poort. 

Erfgoedmarker
Deze vindplaats is in samenwerking met 
buurtbewoners ingericht om de geschie-
denis beleefbaar, maar ook functioneel te 
maken. Zo is er een mooi stukje groen 
ontstaan in de wijk waar kinderen kun-
nen spelen en bewoners kunnen wande-
len. Wethouder van Garderen onthulde 
tijdens de opening ook de erfgoedmar-
ker en het informatiebord. De erfgoed-
marker is door kunstenares Iris Le Rütte 
ontworpen en wordt gebruikt op Steen-
tijdvindplaatsen. Het beeldmerk stelt drie 
gestapelde figuren voor, die oprijzen uit 
de grond. Zij staan voor de gelaagdheid 
van de vindplaats: generatie op genera-
tie heeft hier gewoond en geleefd, 'wij 
staan op de schouders van onze voorou-
ders'. Op het informatiebord lees je wat 
er onder de grond gevonden is. 

Workshop
Kinderen konden op de nieuw ingerichte 
vindplaats tijdens de Archeologieda-
gen naar vondsten speuren. Tijdens een 
workshop archeologie konden zij zelf 
aan de slag als archeologen en meer over 
het beroep te weten komen. 

In de komende maanden wordt ge-
werkt aan drie overgebleven vindplaat-
sen in het Europakwartier. Dit wordt in 
samenspraak gedaan met de buurtbewo-
ners. n
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Zandpoort zet zich in voor 

eigen buurtpreventieteam 

Zandpoort is nu al één van de meest actieve wijken uit de omge-

ving. De wijk is in juni vorig jaar feestelijk onthuld door wethou-

der Soetekouw. Een maand later tekende een groot deel van de 

bewoners voor de oprichting van een bewonersvereniging. Vier 

maanden later volgden de eerste stappen voor wijktoezicht.

In augustus dit jaar heeft de buurt zijn 
eerste buurtbarbecue georganiseerd en 
nu gaat de wijk een stap verder. De be-
woners hebben sponsoren binnenge-
haald voor de oprichting van een buurt-
preventieteam. 

treinstation
Danny Hopman is één van de initia-
tiefnemers van de bewonersvereniging 
en het wijktoezicht. “Wij als bewoners 
van Zandpoort vinden het belangrijk dat 
onze wijk leefbaar en veilig blijft. Dit is 
de enige wijk in Poort die tegenover een 
treinstation ligt. Ook liggen wij vlakbij 
meerdere scholen en ziet het ernaar uit 
dat de bedrijvigheid rondom het station 
zal toenemen. Daarnaast ligt onze wijk 
tegen het Almeerderstrand aan, een lo-
catie waar grote evenementen worden 
gehouden. Wij verwachten dat onze wijk 
steeds meer overlast zal ervaren van 
groepen, zoals hangjongeren, naarmate 
ons stadsdeel groeit. Wij willen overlast 
vanaf het begin inperken door het con-

tact in de wijk te stimuleren en bewoners 
actief in te zetten in hun leefomgeving”. 

De oprichting van het buurtpreventie-
team ging niet zonder slag of stoot. De 
bewoners zeggen nu al meer dan een jaar 
bezig te zijn. Zij werden steeds van het 
kastje naar de muur gestuurd, oftewel de 
de politie en de gemeente. De politie leek 
het liefst een groot buurtpreventieteam 
te willen voor heel Poort. Hier gaan de 
actieve bewoners van Zandpoort echter 
niet in mee. “Wij hebben een eigenbe-
lang bij het opzetten van een buurtpre-
ventieteam, namelijk onze eigen wijk 
veilig houden. Wij gaan niet surveilleren 
voor alle andere wijken in Poort. Dat is 
niet in ons belang, we zijn geen politie”. 
Aldus Voorhaar. 

Sponsoren
De bewoners hebben inmiddels al twee 
sponsoren binnengehaald die de bewo-
ners faciliteren. Dura Vermeer heeft een 
tiental veiligheidshesjes gedoneerd. MB 
Security Company doneerde acht porto-

foons. Een techbedrijf uit het MKB heeft 
een app ontwikkeld waarmee de bewo-
ners onderling meldingen kunnen delen. 

niet afwachten
Op het moment surveilleren de bewoners 
als toezichthouders door de wijk, af-
wachtend op de definitieve goedkeuring 
van de gemeente. De toezichthoudende 
bewoners geven aan niet stil te gaan 
zitten totdat de gemeente mede-facili-
teert: “Wij gaan in afgeslankte vorm als 
toezichthouders aan de slag totdat alle 
bureaucratische stappen definitief zijn 
doorlopen. Wij willen onze wijk veilig en 
leefbaar houden en daar zetten wij ons 
actief voor in…” Aldus Bosman. 

redactie n

smakelijk 
kerstdiner 

Bestel het 
beste vlees 
voor de 
feestdagen  
Bekijk onze website voor 

inspiratie, heerlijke 
vleesproducten en 

feestelijke recepten

NICETOMEAT.NL

bewonersvereniging@cesj.nl



Geboren in Poort · gefeliciteerd!
Ook geboren in Poort? Stuur foto, voornaam en geboorte datum naar:geboren@almerepoortnieuws.nl  

Onder de inzendingen wordt een minifotoshoot door Tickle Me Silly verloot voor rond de eerste verjaardag.
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8 augustus 2019
Noa Jayde

28 augustus 2019
Nova

20 september 2019
Liam

29 september 2019
Jayson

7 juli 2019
Noah

1 augustus 2019
Tieme

9 oktober 2019
Jesse

13 oktober 2019
Kaj

28 oktober 2019
Amirah

25 oktober 2019
Levi

22 oktober 2019
Liz

24 september 2019
Sterre   Sepp

13 oktober 2019
Trevor

18 november 2019
Jasper

21 september 2019
Loan
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Krachtige bevallingsverhalen 
van de Eerste Stap!
Bij een zwangerschap van een tweede kindje denk je dat je 

weet wat je ongeveer kunt verwachten bij de bevalling. Maar 

wat als de vorige bevalling in een heel ander land was? Waar 

alles anders gaat dan hier in Nederland? 

Bij deze Oekraïense dame begonnen na 
ruim 40 weken de weeën. Overdag had 
ze al wat voorweeën gehad en het leek 
erop dat de weeën nu echt wel doorzet-
ten. Als je Engels spreekt maar dit niet je 
eigen taal is, kan een telefoontje naar de 

verloskundige wat lastiger zijn, maar het 
was mij duidelijk dat ze ging bevallen. 
Binnen vijftien minuten stond ik bij haar 
in de slaapkamer. Ze oogde heel rustig 
en zuchtte de weeën weg. Ze vertelde me 
dat ze al een idee had hoeveel centimeter 
ontsluiting ze had, vijf centimeter zei ze. 
De weeën waren nog goed te doen en dat 
had ze de vorige keer ook met vijf cen-
timeter. Na een inwendig onderzoek kon 
ik haar gelijk geven, wat kende ze haar 
lijf goed!

In het bevalplan stond dat ze op het 
moment zelf wilde kijken waar te beval-
len. In Oekraïne had ze deze optie niet. 
Ze stond open voor een thuisbevalling, 
maar haar ouders, die op dat moment 
in Oekraïne waren, vonden dit maar een 
vreemd idee. Een bevalling in het wa-
ter leek haar ook prettig. Omdat er veel 
twijfel was, besloten we het ziekenhuis 
te bellen of het bevalbad vrij was, indien 
het niet vrij zou zijn, zouden we thuis 
blijven. Het bad was vrij! 

Na alle spullen gepakt te hebben, re-
den we in de stromende regen naar het 
ziekenhuis. Bij aankomst lieten we het 
bad direct vol lopen. Ze stapte het bad 

in en zat in haar eigen beval-bubbel. Na 
twee uurtjes kwam ze even uit bad om te 
plassen en voelde ik op bed dat ze al ne-
gen centimeter ontsluiting had. De baby 
zal er bijna zijn! Ze vraagt nog aan mij 
wat de term voor persen in het Neder-
lands is, waarop ik vraag wat persen in 
het Russisch is. Ze grapt dat ze dat maar 
niet zegt want dat zal te lastig zijn voor 
mij. Ze wilde liever dat ik mij bezig hield 
met de geboorte van de baby dan met de 
Russische taal. Ik vertel haar dat wij in 
het Nederlands ‘persen’ zeggen. 

Snel stapt ze terug in bad. Terwijl ze in 
bad stapt, breken de vliezen en voelt ze 
direct de baby zakken. Bij de volgende 
wee wordt de baby heel rustig in het wa-
ter geboren en kan mama hem zelf pak-
ken. Ik heb het woord ‘persen’ niet hoe-
ven zeggen, dit deed ze als vanzelf. Het 
was wel even schrikken, want zo snel 
had ze de baby nog niet verwacht! Een 
beetje beduusd ligt ze in het bad met een 
klein jongetje in haar armen. Na afloop 
gaf ze aan dat ze bevalling relaxed vond 
gaan en blij was met de keuze om te be-
vallen in het water.

Aan het einde van de kraamweek ver-
telde ze mij dat mijn naam in het Rus-
sisch ‘Wera’ is en staat voor geloof en 
vertrouwen. Ze vond dit een erg toepas-
selijke naam. Een mooier compliment 
kun je als verloskundige niet krijgen!

Vera van Elsacker,
Verloskundigenpraktijk De Eerste Stap n

Poseidonsingel 41, Almere Poort
Tel: 036-540 02 66

Persoonlijke verloskundige zorg 

met aandacht voor de wensen van 

de zwangere en haar partner.

Alle echo’s worden gemaakt 

door je eigen verloskundige, 

inclusief pretecho’s.

Kijk voor informatie 

en aanmelden op 

www.verloskundige-almere.nl

Verloskundige Vera met baby Daan
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fenneke startte bedrijf als  
budgetcoach voor jongeren

uitgavenpatroon
“Sommige jongeren hebben niet van 
huis uit geleerd met geld om te gaan. En 
iedereen om je heen heeft dure spullen. 
Het gaat om een stukje bewustwording 
van het uitgavenpatroon. Elke dag een 
croissantje en een blikje energydrank, tel 
maar eens op. Jongeren die uit de ge-
vangenis vrij komen, vormen een extra 
kwetsbare groep. Niet zelden zijn er nog 
schulden waar iets mee moet gebeuren.

voorkomen
En hoe moet je dingen regelen bij in-
stanties, toeslagen aanvragen, betalings-
regelingen treffen, belastingaangifte 
doen? Sommige jongeren moet je aan 
de hand meenemen. Bij anderen kan een 
aantal coaching sessies al het verschil 
maken. Dit kan ook preventief werken, 
om grotere problemen voor te zijn. Je 
kunt hiermee een hoop leed voorkomen 
en denk aan de kosten die ontstaan wan-
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Fenneke van den Brule is een echte Almeerse en woont sinds 

negen jaar met haar gezin in het Homeruskwartier. Ondanks een 

druk leven, startte zij een eigen bedrijf. Met ‘Het Verschil Bud-

getcoaching’ wil zij letterlijk het verschil maken voor jongeren 

tussen de 18 en 27 jaar.

neer bewindvoering nodig is. Daarom 
zou de coaching eigenlijk vergoed moe-
ten kunnen worden door de gemeente. 
Want ook hier geldt: voorkomen is beter 
– en goedkoper – dan genezen. 

Potjes
Wanneer scholen en instanties mij wil-
len inzetten voor hun jongvolwasssen 
leerlingen, kan ik lessen aanbieden voor 
kleine groepen. Maar ik kan ook 1:1 coa-
ching sessies geven. In principe kunnen 
ook ouders van een jongere mijn hulp 
inroepen. Dit kan bij mensen thuis of 
bijvoorbeeld bij de bibibliotheek. Een 
intakegesprek is gratis. Als ik een mo-
gelijkheid zie waarmee hulp vergoed kan 
worden, zal ik dit zeker aangeven. Ik 
doe dit werk niet om er mijn eigen zak-
ken mee te vullen. Maar mijn tijd is te 
schaars om mijn diensten vrijwillig aan 
te kunnen bieden. Daarom hoop ik dat er 
potjes voor beschikbaar komen. 

Werkgevers
Voor werkgevers die jongeren in dienst 
hebben bij wie mogelijk financiële pro-
blemen aan de orde zijn, zou het ver-
standig zijn om mijn diensten in te zet-
ten. Volgens het Nibud is een bedrijf 
al snel m,13.000 per jaar kwijt aan een 
werknemer met financiële problemen. 
Dit door verminderde productie, verzuim 
en het verwerken van loonbeslag. Ook is 
er risico op fraude of diefstal. 

Een stapje voor
Ik werk vier dagen in loondienst bij 
Kwintes in Almere, met jongeren die een 
beschikking hebben voor begeleiding. 
Met mijn eigen bedrijf wil ik diegenen 
helpen die hier niet terecht kunnen. Het 
liefst door de problemen een stapje vóór 
te zijn. Ik wil laten zien dat het niet zo-

ver hoeft te komen. Het is simpel: je kunt 
geld maar één keer uitgeven. Je kunt be-
ter geen geld uitgeven dat je nog niet 
hebt. Wees je bewust van de keuzes die 
je maakt.  

terug op de rit
Maar ik kan de jongere ook helpen met 
het terugkrijgen van overzicht en in-
zicht. Een instabiele financiële situatie 
helpen stabiliseren. Samen kijken wat er 
met eventuele schulden moet gebeuren, 
advies geven over een passende beta-
lingsregeling en ondersteunen deze af 
te sluiten met de schuldeisers. Zo kun je 
goed beslagen een nieuwe start maken 
en heb je de juiste tools om financieel 
gezond te blijven. Dat lucht op!

Indien nodig kan ik ook budgetbeheer 
aanbieden. Als iemand tijdelijk niet zijn 
eigen financiën kan beheren. We zorgen 
dan voor een weer stabiele situatie en, 
wanneer het mogelijk is, ga ik stapsge-
wijs iemand leren het weer zelf te be-
heren.

Ik wens iedereen een goed 2020, zon-
der geldproblemen!"

redactie n
www.hetverschil.eu

WE WANT YOU!
PERSONEEL GEZOCHT!

SOLLICITEER VIA WERKENBIJNEWYORKPIZZA.NL
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN
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C U l T U U R F O n D S  A l M E R E

cultuurfonds almere is er 
voor nieuwe makers in Poort

Ailyne Stein kwam met haar 

armen vol met schilderijen 

naar het inloopspreekuur van 

Cultuurfonds Almere in de 

nieuwe bibliotheek in Poort. 

volgende stap
Ailyne: “Ja, ik dacht, ik kan over mijn 
werk vertellen; maar ik kan het ook ge-
woon meenemen. Dan kun je het met-
een zien. Ik woon om de hoek”. Lichtelijk 
overdonderd door zoveel enthousiasme 
verwelkomden Jan-Melle Liscaljet en 
Mira Ticheler – Cultuurmakelaar en Cul-
tuurscout in Poort – Ailyne en namen de 
tijd naar haar verhaal te luisteren. Als 
alleenstaande moeder met twee kinde-
ren vindt Ailyne, naast haar baan in de 
kinderopvang bij het Kinderpaleis Poort, 
haar voldoening in het schilderen. “Als ik 
schilder ben ik even helemaal zen en kan 
ik de drukte van de dag helemaal los-
laten”. En hoewel Ailyne het ene kleur-
rijke doek na het andere maakt, worstelt 
ze net als veel kunstenaars en startende 
ondernemers met vragen als: hoe zorg ik 
dat mensen mijn werk zien? Waar kan ik 
exposeren, en schilderworkshops geven? 
Hoe zet ik de volgende stap?

vliegende start
Mira: “Vanuit het Cultuurfonds Almere 
zijn we er voor beginnende en erva-
ren makers. We helpen graag door het 
openstellen van ons netwerk en kun-
nen je warm doorverwijzen naar andere 
partijen om bijvoorbeeld mee samen te 
werken. We weten vaak als eerste waar 
werkruimte beschikbaar komt en welke 
exposities, modeshows of voorstellingen 
er aan zitten te komen. Daarnaast is het 
ook mogelijk om een financieringsaan-

vraag te doen. Hoewel het budget voor 
dit jaar op is, blijven we makers gewoon 
verder helpen. De Almeerse cultuursector 
groeit en we hopen in 2020 nog meer 
makers te kunnen steunen en zo het aan-
bod van kunst en cultuur in Almere ver-
der te versterken”.

Ailyne is met lege armen weer uit de 
bibliotheek vertrokken. Tijdens ons ge-
sprek hebben we de bibliothecaris Ron 
meteen gevraagd of er wat doeken aan 
de muur opgehangen mochten worden. 
Dat was geen probleem.

island girl
Ailyne: “Door het netwerk van het Cul-
tuurfonds te gebruiken heb ik echt een 
duwtje in de rug gehad. De volgende dag 
werd ik al door de bibliotheek gebeld dat 
één van mijn doeken was verkocht! En 
na deze vliegende start heb ik mijn werk 
ook aangeboden bij The Washlounge en 
ik mag van 15 januari tot 29 februari 
exposeren bij Cafe op 2 in Almere Stad. 
Elke paar weken wissel ik de doeken. Mijn 
schilderijen zijn heel vrolijk en kleurrijk. 
Het brengt je naar mijn roots. Ik ben een 
island girl; met kleur en glitter breng ik 
toch een beetje van de zon terug”.

Ailyne Stein geeft schilderworkshops 
voor Meet the Parents, maar zou graag 
op meer plekken willen exposeren en 
workshops geven. Alle tips zijn welkom.

Mira Ticheler n

www.cultuurfondsalmere.nl
@ailyne_dazzeling_art

Wil je ook kennismaken met cultuurscout 
Mira Ticheler en meer te weten komen 
over het Cultuurfonds Almere? Mail dan 
naar poort@cultuurfondsalmere.nl om 
een afspraak te maken.
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V R I J E  T I J D

tine wil belangstelling voor 
bridgelessen in Poort peilen

bridgepartner
“Bridge is een kaartspel dat met twee pa-
ren gespeeld wordt. Maar je bridgepart-
ner hoeft niet je partner te zijn. Je kunt 
ook in je eentje komen en bij onze ver-
eniging een geschikte spelpartner vin-
den. Sommigen denken dat bridge voor 
ouderen is, maar het wordt gespeeld 
door mensen van alle leeftijden. Het 
wordt soms zelfs gespeeld door hoogbe-
gaafde kinderen in Neo-klassen. Maar je 
hoeft geen bolleboos te zijn om te kun-
nen bridgen. Het leuke van onze vereni-
ging is juist dat er mensen met allerlei 
beroepen meespelen: van timmerman tot 
ingenieur. De regels lijken op het eerste 
gezicht misschien ingewikkeld, maar je 
kunt meteen al een spel meespelen. Als 
je kunt klaverjassen, kun je eigenlijk ook 
bridgen! En een leuke bijkomstigheid: 
het is geen dure hobby. Het lidmaatschap 
van de Almeerse Bridge Sociëteit kost 75 
Euro per jaar.

Sociale contacten
Bridgen in verenigingsverband heeft 
mijn partner Jacques en mij een heleboel 
leuke sociale contacten opgeleverd. Tij-
dens een spel zijn we vol concentratie, 
maar na afloop wordt er altijd gepraat. 
En juist omdat de deelnemers allerlei 
verschillende achtergronden hebben, 
zijn de gespreksonderwerpen zo divers. 
Bij toerbeurt dragen we zorg voor de 
hapjes op de avond. Dit is altijd weer 
een verrassing. Zo had iemand een keer 
bitterballen met Surinaamse en Marok-
kaanse vulling gemaakt. En wat denk je 
van oliebollen? Een vrijwilliger draait de 
bardiensten. Sommige leden krijgen geen 
genoeg van het bridgen en organiseren 
huiskameravonden of -zondagen bij el-
kaar thuis. Je speelt dan met zijn achten 
of twaalven. Bij elke ronde wissel je van 
tafel en krijg je andere tegenspelers. Je 
speelt vier spellen in een half uur, en zes 
rondes. Thuis is het wat informeler.

internationaal
Toen wij begonnen met bridgen, waren 
wij in de vijftig, en het is een investe-
ring. Het houdt je hersens fit en geeft je 
sociale leven een boost. De kinderen het 
huis uit, en een nieuwe woonomgeving. 
Wij kregen er een hele club bridgevrien-
den bij! Naast het bridgen bij de sociëteit 
en bij elkaar thuis, zijn er ook toernooien 
en uitjes waar je aan deel kunt nemen, 
zoals het Havenkomtoernooi Almere dat 
jaarlijks eind september plaatsvindt. Je 
speelt dan in zeven restaurants. Van-
uit de vereniging worden bijvoorbeeld 
Kerst- en Paasdrives georganiseerd. En 
wie dat leuk vindt, kan zelfs bridge va-
kanties boeken. Bridge is internationaal, 
dus je kunt ook spelen zonder de taal 
van je tegenstanders te spreken.

Geef je op
De parencompetities van de Almeerse 
Bridge Sociëteit vinden plaats op de 
woensdagavond in het Filmwijkcentrum 
aan het Walt Disneyplantsoen. Aspirant-
leden kunnen vrijblijvend drie avonden 
meespelen. 

In maart willen we starten met een se-
rie van tien lessen op een avond in de 
week. De locatie voor de lessen zal nog 
worden bepaald. Bij voldoende animo is 
Almere Poort een optie. Kun je al brid-
gen maar zou je wat bijgespijkerd willen 
worden? Vanaf half januari kunnen we 
in klein verband opfris lessen aanbieden. 

Voor meer informatie of aanmelden 
voor de bridgelessen, de opfrislessen 
of het lidmaatschap van de Almeerse 
Bridge Sociëteit, kun je mailen of bellen 
naar Tine. Je wordt dan automatisch op 
de hoogte gehouden”.

redactie n

tinealmere@gmail.com, 06-438 004 27
www: Almeerse Bridge Sociëteit

Tine van Oostveen woont met veel plezier op een zelfbouw-

kavel in het Homeruskwartier. Zij speelt fanatiek bridge en wil 

peilen of er in Almere Poort voldoende animo is voor bridgeles-

sen vanaf dit voorjaar. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk!
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burendag 2019 volop gevierd in Poort

  De allereerste Burendag van de net 

nieuwe Sterduin straat was ondanks de korte 

voorbereiding een groot succes. Lekker eten, 

leuke activiteiten voor jong en oud en vooral 

heel veel gezelligheid. De perfecte gelegenheid 

om je nieuwe buren te leren kennen. De kinderen 

vermaakten zich uitstekend in de grote regenpoel!

  Dit jaar is het tien jaar geleden dat de eerste 

bewoners van de VVE 1230 in de Abel Tasmanstraat 

kwamen wonen. Om dit lustrum te vieren hadden 

zij tijdens Burendag een klein feestje gebouwd. 

Ondanks de regen vonden zij het heel geslaagd.

  Ken jij je buren? Drie bewoners van de Lokistraat 

en de Eddastraat staken de koppen bij elkaar en 

pimpten tijdelijk de straat met leuke zitjes, barbecue, 

buitenspeelgoed voor de kids... en zo ontstond op 

zaterdag 24 augustus een gezellig straatfeest waarbij 

alle buren zelf iets te eten en te drinken meenamen 

om zo het samenzijn nog meer kracht bij te zetten. 

De VVE Mazustraat Blok B kon dankzij het Oranjefonds aan het werk op Burendag. Er zijn twee boompjes geplaatst met wat mooie planten eromheen. Ook is de zandbak uitgegraven en zijn er bloembollen in de grond gegaan.Ter afsluiting een barbecue waar iedereen aan meedeed.  

Pailad maakte met een enthousiast team een groot succes van Burendag in Buurtcentrum De Ruimte! Men vermaakte zich bij de kleedjesmarkt, een crea kids hoek, Hollandse spelletjes, schminken, jumping en tot slot was er de gezellige barbecue met verloting.  

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

B E W O n E R S I n I T I A T I E V E n

POORTNIEUWS I 39 
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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:
5 en 19 dec, 9 jan, 6 feb, 5 maart 
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

Workshop Financiën

11 dec 09.15-11.30 of 12 dec 19.15-21.15
in buurtcentrum ‘De Ruimte’, aanmelden 
bij Brian: bschonewille@almere.nl                                                                              

naH forum almere 
start nieuwe vrije inloop
In Poort start, in samenwerking met het 
wijkteam, vanaf 21 november een nieu-
we vrije inloop voor buurtbewoners met 
NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en/
of hun partner of familie. 
• Heb je behoefte aan een luisterend oor?
• Wil je advies of informatie ontvangen?
• Wil je jouw ervaringen delen en andere 
ervaringen horen?
Kom dan gezellig langs in de ontmoe-
tingsruimte van Buurtcentrum de Ruim-
te. Mattijs ontvangt je daar graag op 
donderdagen van 10.00 tot 11.00 uur, 
met een bakje koffie of thee.
Zie ook: www.nahforumalmere.nl

Wijkteam is tussen de mensen
Naast de spreekuren kom je het wijkteam 
ook tegen bij bewonersbijeenkomsten of 
markten zoals Festival Poort Sociaal, de 
Leefstijlmarkt (in gezondheidscentrum 
Vizier) en de bewonersinformatieavond. 
We geven informatie over diverse acti-
viteiten, vrijwilligersvacatures, maatjes 
verzoeken, workshops en vertellen met 
welke vragen je bij ons terecht kunt.  

Wil je jouw straat/buurt of wijk soci-
aler/groener/schoner maken of wil je je 
inzetten voor een activiteit, bijeenkomst 
of training? Laat het ons dan weten. We 
kijken samen met jou welke stappen je 
zelf kunt zetten om het een en ander te 
realiseren of met wie je kunt samenwer-
ken.  

de weggeef-kleding-winkel 
Ook dit jaar organiseert het wijkteam 
in samenwerking met het team van ge-
zondheidscentrum Vizier een weggeef-
kleding-winkel. Van maandag 9 tot 
donderdag 19 december kun je kleding 
ophalen en/of brengen van 08.00 tot 
17.00 uur in de wachtruimte van Vizier, 
Duitslandstraat 1, op de eerste verdie-
ping. Schoenen en sokken mag uiteraard 
ook, mits het in goede staat is.

Kerstlunch voor Poortenaren
Op woensdag 18 december staat de 
koffie vanaf 11.00 uur klaar en daarna 
lunchen we met elkaar in de ontmoe-
tingsruimte in Buurtcentrum de Ruimte. 
Enkele Poortenaren maken een gerecht 
klaar. Kun jij ook iets lekkers maken, 
neem dat dan gerust mee.  Het wijkteam 
verzorgt samen met de gastvrouwen en 
de Ahmadiyya Moskee een smaakvol-
le lunch. Wil jij het jaar afsluiten met 
buurtgenoten? Geef je dan snel op vóór 
12 december via agevelde@gmail.com. 
Deelname is gratis. Vol is vol!

Het wijkteam is er voor jou de Gouden Koffie 50+
Op maandagen van 10.30 tot 12.00 uur  
is er in de ontmoetingshal van Gezond-
heidscentrum Vizier een koffie-uurtje. 
Jeanine van Zorggroep Almere organi-
seert samen met ons, het wijkteam, deze 
prettige ontmoetingsmomenten. Buurt-
bewoners van 50 jaar en ouder kunnen 
gezellig met elkaar praten, soms wordt er 
een organisatie of gast uitgenodigd die 
iets vertelt en soms is er een (crea) acti-
viteit. De koffie staat om de week klaar 
(eerste en derde maandag van de maand, 
behalve 30 december).

Wijkteam Poort n

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

uitbreiding service
Apotheker Ivy Matai vertelt: “Wij merken 
dat steeds meer cliënten behoefte hebben 
aan een snelle levering van medicijnen. 
Op deze wens springen wij graag in. 
Daarom bezorgen wij medicijnen de-

medicijnen nodig? apotheek vizier 

bezorgt gratis dezelfde dag!

Apotheek Vizier aan de Duitslandstraat is dé apotheek voor 

alle bewoners van Almere Poort en Duin, waar persoonlijke 

aandacht en persoonlijk advies voorop staan. Het maakt niet 

uit wie je huisarts is, je kunt altijd bij hen terecht. Sinds kort is 

het ook mogelijk dat medicijnen op dezelfde dag gratis worden 

thuisbezorgd.

(Nieuwe) huisarts nodig? 

Vizier is de beste keus! Het betrokken 
huisartsenteam van gezondheidscen-
trum Vizier is er voor alle bewoners 
van Poort. Van Pampus tot Duin: altijd 
goede zorg dichtbij. 

Schrijf je online in via:
www.gezondheidscentrumvizier.nl 
of kom bij ons langs! 

Dinsdag 28 januari 2020 
voorlichtingsavond ADHD 

Op dinsdag 28 januari is in Vizier van 
19:00 tot 21:00 uur een voorlichtings-
avond over ADHD. Kijk op de website 
voor meer informatie. 

Je kunt je hiervoor aanmelden via: 
apo.vizier@zorggroep-almere.nl

zelfde werkdag thuis. Een recept dat voor 
12:00 uur is aangevraagd en op voorraad 
is, wordt dezelfde dag tussen 17:00 en 
19:00 uur thuisbezorgd”.
 
24/7 Service 
“Met onze gratis klantenpas kun je 24/7 
op een moment dat het jou schikt, me-
dicijnen uit de medicatielocker ophalen. 
Herhaalrecepten vraag je eenvoudig aan 
via internet, per app of telefonisch. Ge-
bruik je chronisch medicijnen? Dan kun 
je gebruik maken van onze herhaalser-
vice zodat jouw herhaalmedicatie auto-
matisch wordt klaargezet. Op de pagina 
www.zorggroep-almere.nl/herhaalservice 
vind je meer informatie en kun je je met-
een aanmelden”.

Persoonlijk advies 
Ivy vervolgt: “Heb je persoonlijk advies 
nodig over het juiste gebruik van je me-
dicijnen of heb je behoefte aan uitleg 
over het gebruik van bijvoorbeeld een 
inhalator? Kom dan langs in de apotheek 
en stel je vragen gerust aan mij of aan 
één van mijn collega’s. Wij denken graag 
met je mee. Een afspraak hiervoor maken 
kan natuurlijk ook. Graag tot ziens!” n
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nieuw in de Homerusmarkt:
Elaya Hair & cosmetics

ACTIE
1   APK EN 
ZOMERCHECK

GRATIS
VOOR PORTENAREN

Just-in Car Service 
wenst iedereen 

fijne feestdagen en 
een pechvrij 2020!

Heb je toch pech onderweg? 
Dan help ik je uiteraard 

graag!

www.justincarservice.nl 

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

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

en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.

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

Lid: Register SRFA

Zwemschool Aquayara

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

Nieuw!
workshop

seascooter
zwemmen

Workshop
zeemeer min- 
en neptunus- 

zwemmen

Cursus
opfrislessen
in de school-
vakanties

Geef een
kinderfeestje
zeemeermin of 

seascooter

Workshops: geef een feestje 
of word een zeemeermin!

Weer heeft de Homerusmarkt 

er een mooie en handige win-

kel bij. Gabriella is de stralen-

de ondernemer. 

“Ik werk in ploegendienst in de revali-
datiezorg. Nu werk ik al minder uren, 
zodat ik zoveel mogelijk in de winkel 
kan staan. Soms springt mijn schoonzus 

Genelva bij, maar zij heeft zelf een kap-
salon”. Bij Elaya Hair & Cosmetics vind 
je alle verzorgings- en stylingproducten 
voor black hair en Europees krullend 
haar. “Ik was altijd op zoek naar de juis-
te producten voor het haar van mijzelf 
en van mijn dochter. Er was altijd wel 
iets op en ik moest het vaak van ver ha-
len. Hierdoor onstond het idee voor deze 
winkel. Veel mensen in Almere zijn blij 
met dit aanbod, want ook zij zitten vaak 

met de handen in het haar. En ik zeg 
altijd: ‘Je haar is je kroon’. Als je haar 
goed zit, ben je zelfverzekerd en wordt 
je dag ook goed. Ik verkoop producten 
gericht op natural hair. Ook kun je bij 
mij terecht voor de losse ingrediënten 
om zelf je ideale haarmasker te maken. 
Bijvoorbeeld avocado-olie en shea but-
ter. Normaal moet je deze ingrediënten 
overal vandaan halen en bij mij vind je 
alles in één winkel”.

Gabriella heeft er ontzettend veel zin 
in. “Van Genelva leer ik veel over haar-
verzorging, en ik vind het super om op 
deze mooie en gezellige locatie te wer-
ken. Mijn winkel is aan de voorzijde op 
de begane grond, en heeft zowel een in-
gang binnen alsook buiten. Nu met de 
Plus supermarkt en de marktkramen op 
zaterdag erbij verwacht ik veel aanloop 
voor alle winkeliers van de Homerus-
markt”. 

redactie n

@Elaya-Hair-Cosmetics
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
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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

Bon Art optiek
oogzorg	en	optometrie
Duitslandstraat 85, 1363 BG
036-845 67 00
bonartoptiek.nl

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

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

A r T s e n

huisartsen

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

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

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

tandartsen

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

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

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

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

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

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

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

cardiologie

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

polikliniek

Flevoziekenhuis Almere Poort
(gevestigd in Poortkliniek) 

polikliniek:	dermatologie	
en	gynaecologie

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

dierenartsen

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

diëtisten

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

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

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

logopedie

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

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

thuiszorg

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

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

psychotherapeuten

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

Bijzonder jij
begeleiding	van	(ouders	van)	kinde-
ren	met	leer-	of	gedragsproblemen
Europalaan 844, 1363 BM
036-536 93 96, info@bijzonderjij.nl
www.bijzonderjij.nl

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

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

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

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

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

coaches

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

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

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

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

just-in Car service
ophaalservice en leenauto
Hefbrugweg 12 (Unit 21), 1332 AN
036-525 79 88
www.justincarservice.nl
info@justincarservice.nl

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

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

Van duijn Architecten
Toenzalstraat 15, 1363 RJ
06-445 524 16 / 036 - 841 11 39
www.vanduijnarchitecten.nl

verbouwen

de Meesters Glastechniek
info@demeestersglastechniek.nl
06-287 657 26 / 06-270 748 19

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

Mart Kristiaan interieurontwerp
Duinbosstraat 48, 1361 BK
06-160 743 88, mail@martkristiaan.nl
www.martkristiaan.nl

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

V e r Z o r G i n G

kapsalon

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

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

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

Painted
nagelstudio
Europalaan 919,1363 BM
06-483 378 03
www.she-time.nl/nails

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

nieuw

nieuw

nieuw
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rose nails 
Europalaan 814, 1363 BM
06-450 566 12 / www.rosenails.nl

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

schoonheidssalon

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

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

js divine
lashes	&	brows
Europalaan 919,1363 BM
06-312 576 64
www.jsdivine.nl, info@jsdivine.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, info@pedi-kuur-rose.nl
www.pedi-kuur-rose.nl

sanne Huid & Voet
Duinstraat 13, 1361 BA
06-380 279 29
www.sanne-huidenvoet.nl
hvbysanne@gmail.com

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

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

Almere Bootcamp
06-226 902 80
www.almerebootcamp.nl
bootcampalmerepoort@gmail.com

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, info@arnosplinter.nl
www.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

run4free
gratis	bootcamp	in	de	Pampushout
www.run4free.nl, info@run4free.nl

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

Kids dance Academy
danslessen	voor	kids	van	2-12	jaar
Minervasingel 5, 1363 ZJ 
www.kidsdanceacademy.nl
info@kidsdanceacademy.nl

nupur school of Performing Arts 
Indiase	traditionele	dans-	en	
muzieklessen in bc Amerika
www.facebook.com/nupurschool

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

nieuw nieuw

nieuw
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w i j K T e A M

wijkteam Almere Poort
tel. 14036, info@almere.nl
FB: wijkteam.almere.poort

Inloopspreekuren:

•	dinsdag	13.00-14.00	uur
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG

•	donderdag	9.00-10.00	uur
Buurtcentrum De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV

Gezamenlijk spreekuur wijk-
agent, gemeente en wijkteam
•	eerste	donderdag	van	de	maand
11.30-12.30 uur 
Buurtcentrum De Ruimte                                                                                
Nimfenplein 1, 1363 SV 

Eerstvolgende data: 5 en 19 dec, 
9 jan, 6 feb, 5 maart

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

bibliotheek

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

educatief

Almere Poort Koor
iedere	woensdagavond
De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV 
FB: Almere-Poort Koor
voorzitterapk@gmail.com

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

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

Flevomuziekschool
Europalaan 933, 1363 CG
036-525 41 34
www.flevomuziekschool.nl

Golden Girls Creative studio
Denemarkenstraat 78, 1363 DD
www. goldengirlscreativestudio.nl
goldengirlscreativestudio@gmail.com

Music from the well
creatief	muziekonderwijs
06-471 408 00
www.musicfromthewell.com
contact@musicfromthewell.com

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

Theaterschool wilde ooGsT
lessen bij Dansstudio Roxanne, 
Nederlandstraat 74, 1363 DB
06-312 934 06
www.theaterwildeoogst.nl
Info@theaterwildeoogst.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

watersport

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

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

regatta Center Muiderzand                               
jeugdzeilen,	zeilen	en	CWO	zeilschool		   
IJmeerdijk 4, 1361 AA
06-533 737 60
www.regattacentermuiderzand.nl                                        
info@regattacentermuiderzand.nl

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

sloeproeien Almere
trainingen	bij	Marina	Muiderzand
www.sloeproeienalmere.nl

Zwemvereniging   
new wave Almere
Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
www.newwavealmere.nl
informatie@newwavealmere.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

nieuw
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WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN

voor deze lijst doorgeven aan: 
redactie@almerepoortnieuws.nl
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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

elaya Hair & Cosmetics
FB: Elaya - Hair & Cosmetics

H-ji diL indian delight
afhaal,	bezorg	en	catering
06-246 246 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, info@kaazzaak.nl
www.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

v o o r z i e n i n g e n  i n  a l m e r e  p o o r t

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

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

PLUs Homerus
Alseïdenstraat 11, 1363 SR
036-760 13 72
www.plus.nl

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

Zonde om op te eten
taarten	en	cupcakes	op	bestelling
Anubisstraat 20, 1363 XJ
Bestellen via FB: zondeomopteeten

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

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

nieuw
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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

seeFd
www.seefd.nl

suitdefine
www.suitdefine.com

Tickle Me silly Fotografie
www.ticklemesilly.nl/poort
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de rode Haring 
Muiderzandplaats 1, 1361 AK
036-536 99 33
www.visavis.nl, info@visavis.nl

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

WELKOM IN NAARDEN-VESTING

Industrieterrein Gooise Kant
Antennestraat 20, Almere
(036) 536 55 35
www.sun-select.nl
www.luxaflexdealeralmere.nl
* Vraag naar de voorwaarden.
Geldig tot 31-12-2019.

AL 29 jAAr een
begrip in ALmere

• BuItenzonwerInG

• terrAsoVerKAppInGen

• rAAmdecorAtIe

• shutters

• rolluIKen Alu & stAAl

• hordeuren

• repArAtIe & onderhoud

beZOeK OOK OnZe
TerrASSen WereLD!

           HERFST ACTie 

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 2 ROLLUIKEN EN/OF SCREENS GRATIS*SOmFy CONNEXOON io

ALLE LUXAFLEX RAAm -DECORATIES EN HORREN10% KORTING*

*Vraag naar de voorwaarden.  
Geldig t/m 15 maart 2020.

winTer
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dagboek van een huisarts

Je kunt niet om de berichten 
heen. De zorg staat onder druk. 
Net als in het onderwijs, is het 
heel erg moeilijk personeel te 
vinden. Niemand vindt het meer 
‘een roeping’ om in de zorg te 
werken. Je zou wel gek zijn... 
onderbetaald, onderbezet, lange, 

loodzware uren en eigenlijk doe je het daardoor ook 
nooit goed genoeg. Waar is het toch mis gegaan? 

Ik zeg: ik heb het mooiste vak ter wereld. Overigens 
weet ik niet of ik dit vak ooit uit roeping heb gekozen, 
hoor. Maar dat is een heel ander verhaal dat ik pas 
blootgeef na wat wijntjes.

Maar de zorg, die is te duur, we worden namelijk te 
oud. Het zal maar gezegd worden. Het is waar. Helaas 
ook ongezond oud. En gezond worden doe je niet 
altijd alleen met een pilletje. Het kost tijd, geld, inzet 
en een mindset in de zorg.

Waardering voor je werk is heel belangrijk, en ja, geld 
ook. Het is dan weliswaar geen roeping meer, je doet 
het wél uit passie. Maar de verantwoordelijkheid die 
je draagt, de zwaarte van het vak en toch vaak beje-
gening, boosheid, agressie en klachten van patiënten 
maken het vak minder geliefd, denk ik. Nu heb ik niets 
te klagen hoor, maar als je bedenkt dat een loodgie-
ter duurder is dan een arts buiten kantoortijden, denk 
ik weleens: “Dan had ik maar een écht vak moeten 
leren!” Ik zou misschien nu voor politicus kiezen, ha!

Ik werk vier dagen per week, mijn collega's evenzo. 
Toch is het lastig bolwerken soms. Ik krijg mijn 
patiënten gewoon niet gezien. Mensen zijn ook heel 
ongerust. Er is vaak niemand meer in de buurt die 
kan geruststellen. Nee, er is nu dr. Google. En bij elke 
klacht die je ook maar kan googelen, staat er steeds 
maar één diagnose bovenaan. Het maakt me boos, 
omdat het mensen nodeloos ongerust maakt. En angst 
maakt mensen soms onredelijk. 

En toch zou ik niet anders willen, want die lach en 
soms traan in mijn spreekkamer is het mooiste wat er 
is en waar ik het nog steeds voor doe.

Fijn is het dan toch te weten dat ik nieuwe vaste col-
lega artsen erbij krijg. Hulptroepen in aantocht. Dat ik 
's avonds onderuit zak op de bank, met dat witte wijn-
tje, denkend aan de patiënten die ik vandaag wél heb 
kunnen helpen, dankzij een superteam, en bedenkend 
dat politicus het toch niet is voor mij... 

Sharda Das, huisarts 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.

AVG-polikliniek 085 - 130 67 23
Marjan Fischer

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



 Homeruskwartier
Alseïdenstraat 11 // Almere Poort 

Mijn naam is Gabri van Elswijk, 31 jaar en 
ondernemer van deze prachtige nieuwe PLUS 
supermarkt. Op 13 november gaat de winkel open 
en ben je van harte welkom. Het belooft een 
heerlijke winkel te worden. Met goed eten voor 
iedereen, elke dag! Ambacht en liefde voor mens 
en natuur staan centraal in onze winkel. Onze lokale 
betrokkenheid zie je terug in de samenwerking met 
lokale ondernemers en leveranciers, maar ook met 
verenigingen, scholen en gemeenschappen. 

Bij PLUS staat maatschappelijk en duurzaam 
ondernemen centraal. Dit zie je al aan de bouw 
van ons pand. Ons ecologische dak bestaat voor 
50% zonnepanelen en voor 50% uit plantjes. In 
de winkel gebruiken we zo min mogelijk plastic. 
En een duurzaam personeelsbeleid leidt tot blije 
medewerkers, die op hun beurt voor blije klanten 
zorgen. 

Maar natuurlijk is ook een goede prijs belangrijk. 
Wekelijks hebben we voor jou onder meer een zeer 
aantrekkelijke folder met scherpe aanbiedingen 
samengesteld. En heb je geen tijd om naar 
de winkel te komen? Dan bezorgen we 
jouw boodschappen gewoon thuis.

2019

Klant-vriendelijksteSupermarkt
2019

Trots op 
onze winkel!

Gabri van Elswijk 
en team

Beste
Brood

Supermarkt

2019
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Mijn naam is Gabri van Elswijk, 31 jaar en
ondernemer van deze prachtige nieuwe PLUS
supermarkt. Op 13 november is onze winkel open 
gegaan en het is een heerlijke winkel geworden! 
Met goed eten voor iedereen, elke dag! Ambacht 
en liefde voor mens en natuur staan centraal in 
onze winkel. Onze lokale betrokkenheid zie je 
terug in de samenwerking met lokale ondernemers 
en leveranciers, maar ook met verenigingen, 
scholen en gemeenschappen.


