
kijk gauw 

voorin voor 

12 leuke 

coupons!

27



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

Vis à Vis voorstelling ‘ROBOT’ 
wegens succes verlengd

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

Ruben Anthony: “Meant to be”

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

Dunyah en Eden uit Duin tonen

overtuigend spel in ‘Annie de musical’

10 I  o n d e r w I j s

Aeres MBO opnieuw beste AOC

in Keuzegids MBO 2020

11 I  o n d e r w I j s

Arte College, een bijzondere 

school in Almere Poort

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

GO! Kinderopvang: voordelen van
samenwerken aan de ontwikkeling
van kinderen

13 I  o n d e r w I j s

Eerste paal voor nieuwbouw

basisschool Odyssee

14 I  o n d e r w I j s

MBO College Poort leidt sport- en

bewegingsprofessionals van de

toekomst op

15 I  n I e u w  v e r s c h e n e n

Derde boek geschreven in Poort

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

Pygmalionstraat

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

Project Kaapstad in Duin: 

woontoren bovenop de Duinhal

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

Sun Runners –– gezellige beach bar met 

fenomenaal uitzicht en heerlijke bites

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

Kensington, Krezip, Snelle en 

Kraantje Pappie op 13e editie 

Strandfestival ZAND

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

Ontdek met Veerdienst Almere 

de schatten voor de kust

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

Uitstel van veroudering

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

Nadine maakte succesvolle 

start met Almere Bootcamp

21 I  z o r g s c a l a

Wittere tanden,

een stralende lach

22 I  z o r g s c a l a

Bon Art Optiek: bril kan 

klachten verhelpen

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

ChiFame: “True beauty

is defined by nature”

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

Big Bread Kitchen staat voor

kwaliteit en klantvriendelijkheid

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

Gold Box Fitness: personal 

training in Homeruskwartier

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

Biologische bakkerij Zonnelied

-- een stukje broodgeschiedenis

27 I  h e t  f l e v o - l a n d s c h a p

Zeearend Jannie doet het

goed in de Lepelaarsplassen

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

Nieuws uit het Cascadepark

30 I  v r I j e  t I j d

Mozaïeken voor Valentijn

bij buurtcentrum Amerika 

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

Nieuwe buurtsportcoach Poort

Leonie Gleiser vol met passie

32 I  v e I l I g h e I d

Wijkagent eerste aanspreekpunt

openbare orde en criminaliteit 

in het stadsdeel

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

Vrienden voor het leven

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

Beste Dierenvrienden

34 I  b e w e g e n  I n  ’t  g r o e n

Pampushout op blote voeten

met wandelcoach Evert

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

hart for her Almere vijf jaar

36 I  o n d e r n e m e n

Traditionele en nieuwe smaken

ijs proeven op je slippertjes

37 I  o n d e r n e m e n

Certificaat ‘Barometer Duurzame

Bloemist’ voor Jeniffersbloemen

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

Prachtige Poortenaren 2019

in het zonnetje gezet

40 I  g e b o r e n

Geboren in Almere Poort

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

Verbreding Hogering Almere

42 I  w e l z I j n

Bettie Woord doet mooi werk als 

geestelijk verzorger voor Almere Poort

43 I  f e s t I v a l

Festival Poort Sociaal wordt veel groter

met Tomatensoep Festival

44 I  w e l z I j n

Het wijkteam is er voor jou

45 I  z o r g s c a l a

Van Pampus tot Duin: 

wij staan altijd voor je klaar!

46 I  s h o p p e n

Nieuwe bestrating plein 

voor de Homerusmarkt en 

buurtmarkt blijft definitief

55 I  c o l u m n

Dagboek van een locatiehoofd

Uitgave  I  Studio Breedveld

www.almerepoortnieuws.nl

info@almerepoortnieuws.nl

FB: breedveldpoortnieuws

instagram: @poortnieuws

KENSINGTON
krezip•suzan&freek

kraantje pappie
Snelle•nick&simon

snollebollekes
coen&sander

KENSINGTON
krezip•suzan&freek

kraantje pappie
Snelle•nick&simon

snollebollekes
coen&sander
En dat is nog niet alles...En dat is nog niet alles...

Zand_Advertentie_190x122   1 20/02/2020   18:09



10 %
korting op alles

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

woondecoratiewinkel in de Homerusmarkt

ACTIE!
GRATIS universele telefoon-
houder bij de zomercheck*

 E 1 korting op 
1 brood naar keuze 

bij bakkerij ‘Het Zonnelied’

Homerusmarkt, Almere Poort

geldig tot 15 juni 2020

biologisch-dynamisch

E 2

2 sundae ijsjes 
naar keuze
voor

bij inlevering van deze coupon een

gratis 
sun runners cocktail

KroKet 1+1 gratis

GRATIS 
1x meetrainen



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 30 juni 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 30 juni 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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*ACTIE GELDIG VAN 1 MAART 2020 TOT 
1 JUNI 2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD 

STREKT

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

www.justincarservice.nl

 E 1 korting op 
1 brood naar keuze 

bij bakkerij ‘Het Zonnelied’

Homerusmarkt, Almere Poort

geldig tot 15 juni 2020

biologisch-dynamisch
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(per eind april woensdag t/m zondag)
van 11.00 tot 23.00 uur

gratis parkeren
IJmeerdijk 20, 1361 AA Almere

www.sunrunners.nl
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Maandag 16:00 -21:00
dinsdag 11:30 -21:00
woensdag 11:30 -21:00
donderdag 11:30 -21:00

vrijdag 11:30 -21:00
zaterdag 11:30 -21:00
zondag 12:00 -21:00

Najadenstraat 8, 1363 ST Almere Poort
036 - 848 12 34
www.bigbreadkitchen.nl

1 coupon per bestelling · geldig tot 15 juni 2020
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06-226 902 80
www.almerebootcamp.nl
insta: @almerebootcamp

facebook: bootcampalmerepoort

Naar Forteiland Pampus
en kasteel Muiderslot

vertrek elke zaterdag vanaf marina muiderzand

informatie en reserveren
www.veerdienstalmere.nl | 020 – 427 88 88

Creatief Kappers College
Kappersopleiding

Geld verdienen en/of geld besparen?

Werken in een kapsalon of zzp
Vaktechniek verbeteren

Knippen/kleuren als hobby

Geef aan ‘PoortNieuws’ bij inschrijving
en ontvang gratis een schaaretui

www.creatiefkapperscollege.nl
info@creatiefkapperscollege.nl



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

18 Poorthuis: kledingbeurs 9:00-19:00

18 Kindervoetenspreekuur @GC Vizier 15:30

18 Bordspellenavond, buurtcentrum Amerika

19  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

19 Open Huis MBO, Aeres MBO Almere

21  Europakwartier Schoon, met Albert Heijn

23 Workshop Ouderssamen, bc De Ruimte

23 Gouden Koffie 50+ elke 2 weken @Vizier

25 Week van het Geld festival, bc De Ruimte

25-26  Homeruskwartier Schoon, met PLUS

27 Poorthuis: 9+ club & kinderkoken 16:00
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04 Spreekuur wijkagent + wijkteam 11:30

05 Kookworkshop ouder + kind, bc De Ruimte

05 Poorthuis: 12+ tienerclub 17:00-22:00

10 Poorthuis: buurtmaaltijd 16:00 inloop

10 Vis à Vis speelt ROBOt t/m 12 juli

12 Poorthuis: 4+ club & kinderkoken 16:00

13 Eettafel, buurtcentrum Amerika

17 Kindervoetenspreekuur @GC Vizier 15:30

18  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

20  PoortBrunch + Festival Poort Sociaal

 + tomatensoep Festival, zie pag. 43

20  UDA audities talent Class + Stage Perf.

24  Workshop Ouderssamen, bc De Ruimte

27-28 UDA eindvoorstelling @KAF

29 UDA start workshopweek

ju
n

i

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

lentezonnetje in poort
Waar word jij blij van? Zo eindigt het artikel op pagina 42. 
Als we zo hard rennen om het tempo van de maatschappij 
bij te houden – we moeten deadlines halen, bewuste 
boodschappen doen, gezond eten, sporten, onze kinderen 
coachen, de auto naar de garage brengen, administratie 
bijhouden en zorgen dat we geen Corona krijgen – is 
het goed om daar eens bij stil te staan. Een voorzichtig 

lentezonnetje werpt een straal op de tafel, waar een plant staat die net een 
frisgroen nieuw blad heeft gemaakt. De blauwe bessen in mijn schaaltje kwark 
lijken wel krachtbommetjes. Een persbericht rolt binnen met een foto van het 
eerste lam van de Almeerse schaapskudde. De natuur herinnert ons er bijna 
vanzelf aan wat er werkelijk toe doet en dat we daar best wat vaker van mogen 
genieten. Ik wens jullie een vrolijke lente!

Suzan Breedveld, uitgever n
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volgens 
de website 

moet ze in de
buurt zijn.

waar zit
ze toch?.

Jannie doet het goed in lepelaarsplassen

01  Koffie Ideeen Uurtje, bc De Ruimte

02 Spreekuur wijkagent + wijkteam 11:30

03 Kookworkshop ouder + kind, bc De Ruimte

03 Poorthuis: 12+ tienerclub 17:00-22:00

04 Poort met Passie, buurtcentr. De Ruimte

07 Cultuurfonds Almere On tour @bieb Poort

08 Poorthuis: buurtmaaltijd 16:00 inloop

10 Schaapspoort: Goede Vrijdag 14:55

10 Poorthuis: 4+ club & kinderkoken 16:00

12 Paasmorgen wandelen naar het licht

14 Mozaieken, buurtcentrum Amerika

15  Workshop Ouderssamen, bc De Ruimte

15 Kindervoetenspreekuur @GC Vizier 15:30

15 Poorthuis: creatief volwassenen 16:00

16  Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

18 UDA Freak-In voorstelling @Arte College

24 Poorthuis: 9+ club & kinderkoken 16:00

28 Kidscup balsporten @topsportcentrum

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

07 Spreekuur wijkagent + wijkteam 11:30

08 Poorthuis: 4+ club & kinderkoken 16:00

13 Poorthuis: buurtmaaltijd 16:00 inloop

16 Glamour Day Summer Ed. Homerusmarkt

16 UDA Pre Summer Disco & Filmavond

20 Kindervoetenspreekuur @GC Vizier 15:30

23 Feest 10 jaar buurtcentrum Amerika

25 Start Avond4daagse Poort (FB)

27 Workshop Ouderssamen, bc De Ruimte

28 Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte

28  Last minute info MBO, Aeres MBO Almere

POORTNIEUWS I 5 
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vis à vis voorstelling ‘rOBOt’ 
wegens succes verlengd

Vanaf 10 juni 2020 speelt Vis à Vis de voorstelling ROBOT op 

het terrein naast het Almeerderstrand. “Spectaculair. Grappig, 

ik heb erg moeten lachen. Buitengewoon”.

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

Wonderlijke avond uit
Vis à Vis creëert in haar eigen originele 
buitentheater een wereld vol buiten
gewone mogelijkheden, humor en ver
rassingen. Betreed het terrein van Vis à 
Vis en maak je op voor een wonderlijke 
avond uit, compleet met spektakelthea
ter, livemuziek en desgewenst diner. Na 
afloop van de voorstelling worden de 
kampvuren aangestoken en kun je op 

het terrein nagenieten met muziek. Elke 
vrijdag en zaterdagavond zorgt een an
dere band voor live muziek. Ook als je 
die avond de voorstelling niet bezocht 
hebt, ben je meer dan welkom om de 
gezelligheid na de voorstelling te komen 
ervaren. 

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

Sinds 30 jaar
Vis à Vis viert dit jaar haar 30jarig be
staan en heeft zich door de jaren heen 
een meester getoond in uniek theater
spektakel in de openlucht. Sinds 1990 
heeft Vis à Vis in tal van producties de 
grenzen van buitenspektakel met succes 
getart en daarmee hebben ze een groot 
publiek van Stockholm tot Wellington 
weten te verrassen. Op de eigen vaste lo
catie naast het Almeerderstrand maakte 
Vis à Vis sinds 2007 verschillende voor
stellingen zoals Silo 8, HaRT, PICNIC, 
EXIT en MARE.

Hilarisch
Al ruim 42.000 bezoekers zagen ROBOT 
en beoordeelden de voorstelling met ge
middeld een 9. “Robot loopt gesmeerd 
qua verhaallijn. Is filmisch qua decor. 
En hilarisch uitgespeeld. Heel indruk
wekkend was het spel van de robots en 
de uitvoering van het grote reuzenro
botpak. De thematiek was boeiend en 
wrang: heerlijk”. n

www.visavis.nl | 036-820 03 33

SPECIALE POORTNIEUWS-ACTIE:

Derde ticket gratis voor ROBOT! 

Actiecode: POORT2020 geldig voor 

reguliere kaarten voor 2020. Kijk op: 

www.visavis.nl/poortnieuws 

foto: Sasja Bork

foto: Anna van Kooij
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Ruben is niet alleen zanger, maar ook 
danser en acteur. Hij speelde in zijn 
jongere jaren in musicals als Fame en 
Daddy Cool, hij was jarenlang artiest op 
een cruiseschip en had kleine rollen in 
de series Familie Kruys en Meisje van 
Plezier. Hij maakte onlangs een muziek
documentaire op Curaçao en drie sin
gles – Always on My Mind, Never Stop 
Lovin’ en Your Melody – van zijn album 
‘Blue Light Frequency’ zijn te beluisteren 
op Spotify en zijn al goed voor meer dan 
375.000 streams. 

voetballende kinderen
Zo’n twee jaar geleden kwam Ruben in 
Almere Poort wonen. “It was meant to 
be”, lacht Ruben. “Jaren geleden was ik 
op zoek naar de fysio Veel Beter en reed 
ik door Poort langs een heel leuk plein
tje. Toen dacht ik letterlijk: hier zou ik 
wel willen wonen. Maar destijds was ik 
helemaal nog niet bezig met een huis. 
Twee jaar geleden schakelde ik een ma
kelaar in om een huis voor me te zoeken 
in Almere. Ik dacht nooit meer aan het 
pleintje. Toen de makelaar mij mijn hui
dige stekje in Poort liet zien, herkende ik 
het pleintje. Direct was het warme gevoel 

terug”. Ruben heeft het erg naar zijn  zin 
in Poort. “Waar ik het meest enthousiast 
over ben?” Hij denkt even na. “Als ik op 
zondagochtend wakker word met het ge
luid van de voetballende kinderen in het 
Cascadepark in de verte. Dat gevoel van 
wonen in een buurt, met gezinnen en 
spelende kinderen. Dat maakt me blij”.

Half, dus niet heel
Ruben is geboren op Curaçao. Daar is 
hem ook zijn liefde voor muziek bijge
bracht. Zijn vader was er altijd mee be
zig en naast zijn ouderlijk huis was een 
repetitieruimte waar steeds muziek werd 
gemaakt. Toen Ruben twaalf was, gingen 
zijn Antilliaanse vader en Nederlandse 
moeder scheiden en verhuisde hij met 
zijn moeder naar Nijverdal. “Daar heb 
ik het moeilijk mee gehad. In Nijverdal 
woonde maar één andere Antilliaan. Ik 
hoorde daar voor het eerst het woord 
‘halfbloed’ en hoewel niet zo bedoeld, 
gaf het mij het gevoel dat ik niet ‘heel’ 
was”. Direct na de middelbare school 
ging Ruben naar de Hogeschool voor 
de Kunsten in Amsterdam. “De direc
trice gaf stevige feedback. Ik was dwars 
en eigenwijs en besloot te stoppen. Maar 

die feedback heeft mij wel gemotiveerd 
en gebracht waar ik nu ben. Daar ben ik 
haar altijd nog dankbaar voor”.

recht uit mijn hart
En nu is voor Ruben een nieuw moment 
in zijn carrière aangebroken. Er spelen 
twee projecten waarin hij veel van zich
zelf heeft gestoken. Het eerste is zijn mu
ziekdocumentaire ‘Home’. Daarin bezoekt 
Ruben plekken op Curaçao waar hij her
inneringen heeft. Op elke spot zingt hij 
één van zijn favoriete nummers in een 
akoestische versie. “Jarenlang droeg ik 
dit project al bij me”, vertelt Ruben. “We 
hebben de documentaire in één dag op
genomen. Dat ging zo soepel. Deze do
cumentaire komt recht uit mijn hart en ik 
ben er trots op dat het zo goed is gelukt”. 

verbonden met elkaar
Rubens andere project zijn eigenlijk twee 
projecten die met elkaar verbonden zijn: 
het album ‘Blue Light Frequency’ en een 
theatertour ‘My World in 22 Songs – the 
Blue Light Frequency Experience’. “Als 
artiest op een cruiseschip heb ik zoveel 
mooie plekken op de wereld gezien. Elke 
song op het album gaat over een ande
re locatie en het gevoel dat deze bij me 
teweeg bracht. Dat wil ik graag delen. 
Daarom ben ik bezig met een theatershow 
waar ik deze liedjes zing, vertel over de 
locaties en video en fotobeelden laat 
zien”. Ruben wil ook minder draagkrach
tigen de kans geven van de theatershow 
te genieten door stoelen gratis beschik
baar te stellen. Ruben: “De theatershow 
is in feite klaar. Ik ben nu vooral druk 
bezig om de financiering rond te krijgen”. 
Wij duimen allemaal dat het gaat lukken, 
zodat we hem binnenkort in het theater 
kunnen bewonderen! 

redactie n

Ruben Anthony is vooral bekend van ‘The Voice’ van afgelopen 

jaar. Maar veel Poortenaren kennen hem ook van espressobar 

Take a Break. Daar zit hij regelmatig aan de bar om een praatje 

te maken met buurtgenoten en soms treedt hij er op. “Dat vind 

ik leuk, ik geniet van de contacten in de buurt”.

ruben anthony: “meant to be”

Maarten Feenstra Fotografie

foto: Saïtia Comenencia

Ruben Anthony stal de show tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Almere en de VBA op 2 januari in KAF.

Ruben Anthony tijdens de opnames voor 
‘Home’ op zijn geboorte-eiland Curaçao
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adrenaline
Dunyah: “Voor de audities moest je een 
aantal nummers instuderen. Na elke 
audi tieronde waren er afvallers. Belang
rijke mensen kwamen kijken. Ze letten 
op dans, spraak, improvisatie en acteer
talent. De eerste tryout was in Breda. Ik 
werd er helemaal blij van, kreeg echt een 
adrenalinestoot. 

De voorstelling begint met de weeskin
deren die in bed liggen. Je weet precies je 
plek en wanneer je moet beginnen met je 
tekst. Soms is het moeilijk om je lach in 
te houden, maar het moet wel, want door 
de microfoons hoort de hele zaal het. 

achter de coulissen
Het is ook erg leuk om met de volwas
sen acteurs te spelen. Zij spelen echt in 
Broadway musicals, en zijn daarnaast 
stemacteurs. Willemijn Verkaik, die Juf
frouw Hannigan speelt, spreekt ook Elsa 
van ‘Frozen’ in. En Edwin Jonker, die 
Oliver Warbucks speelt, speelde ook een 
rol in de film ‘Club van lelijke kinderen’. 
Sterre Verschoor speelt in Annie naast 
de rol van Pepper ook in het ensemble 
en moet zich ergens in 24 seconden om
kleden! Achter de coulissen is het echt 
gek. Bij de scène met de muis moeten we 
afrennen, achterom rennen en weer op.

annie muts
En dan is er nog het team dat makeup 
en kleding doet voordat we opkomen. Ze 
moeten ons er iedere keer weer armoedig 
en een beetje ouderwets uit laten zien".

Dunyah woont al zo lang hij zich kan 
herinneren in Almere Poort, eerst in het 
Europa kwartier en sinds kort in Duin. 
Hij zit in de Neo2 klas op de Columbus
school. “Mijn beste vrienden heb ik ver
teld dat ik een rol in Annie heb. Ik draag 
de Annie muts ook gewoon naar school. 
De reacties zijn enthousiast – sommige 
klasgenoten komen kijken”. 

taxichauffeur
In totaal spelen 30 kinderen in Annie, 
verdeeld over vijf groepen. Dunyah had 
geluk dat de repetities in Diemen waren. 
“Zelfs uit Groningen en Limburg zijn er 
kinderen bij, die moesten een stuk langer 
reizen, soms wel drie keer per week. Dan 
zijn je ouders behalve coach ook een 
beetje taxichauffeur”. 

De onderlinge band tussen de kinde
ren uit Dunyah’s cast is heel bijzonder. 
Ze trekken elkaar er doorheen wanneer 
iemand een dipje heeft. Helaas zit buur
meisje Eden niet in dezelfde cast, wat 
handig was geweest met speelbeurten, 
maar ze vinden de tijd om te sparren.

Stripverhaal
Annie de musical speelt nog tot eind mei 
en zal ook in Utrecht en Amsterdam te 
zien zijn. De oorspronkelijke musical uit 
1977 – die zes jaar op Broadway heeft 
gespeeld – is gebaseerd op een stripver
haal in de krant dat debuteerde in 1924. 
Dit cartooneske element zie je nu weer 
terug in de decors. Dunyah: “Deze ver
sie is anders dan de vorige uitvoeringen. 
Bijvoorbeeld mijn rol – die van de wees
jongen Mickey – is nieuw, het waren tot 
nu toe alleen weesmeisjes”.  

Op je negende in een bekende musical spelen, in allerlei grote 

theaters in Nederland. De meesten van ons durven hier alleen 

maar van te dromen. Maar Dunyah doet het gewoon. “Ik wilde 

al drie jaar lang eens met een musical meedoen. Ik volgde mu-

sical lessen bij Theaterschool Almere en toen er audities voor 

Annie de musical waren, zag ik mijn kans schoon”.

over tuigend spel in  ‘annie de musical’
Dunyah en Eden  uit Duin tonen
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anderhalf
Eden: “Ik dans al sinds ik anderhalf ben. 
Mijn moeder zag dat ik ging bewegen 
zodra er muziek te horen was en deed 
mij op peuterballet in Amsterdam. Toen 
ik zes was, gingen we op zoek naar een 
nieuwe dansschool en dat werd een 
musicalschool. Hierdoor leerde ik naast 
dansen ook zingen en acteren. 

De musicalschool had eigen produc
ties. Ik schreef mij in voor audities voor 
grote musicals. Met Annie was ik na al 
die auditierondes gelukkig door, maar ik 

was niet meteen blij, omdat mijn vrien
din niet door was. Nu vind ik het wel 
helemaal geweldig dat ik in Annie mag 
spelen. Duffy, mijn rol, is het meisje dat 
in de weeshuisscène bij Juffrouw Han
nigan op haar voet stampt – natuurlijk 
hoor ik ernaast te stampen, maar het is 
weleens echt raak geweest.

Spinoza
Als we in maart in Hoorn spelen, komen 
er meesters en juffen van school naar de 
voorstelling kijken”. Eden zit nu in groep 
acht op de Zeeraket en weet al precies wat 
zij wil. “Ik heb vwoadvies en ik wil graag 
naar het Spinoza Lyceum in Amsterdam. 
Dit omdat het een creatieve school is, 
waar ze naast gewone schoolvakken veel 
aandacht hebben voor dans en drama. Er 
is een schoolmusical. Actrice worden is 
wel echt mijn droom. Dat mag ook in een 
film zijn. Maar daarnaast vind ik het leuk 
om met kleine kinderen om te gaan. Ik zie 
mijzelf ook wel kinderbegeleidster in het 
theater worden.

Drie castingbureaus
Nu volg ik nog zanglessen op maandag, 
maar meer past niet in mijn schema op 
dit moment. Ik ben bij drie castingbu
reaus ingeschreven en doe ook audities 

voor reclamespots, maar dan zoeken ze 
slechts één specifiek personage. Bij een 
musical is de teleurstelling als je afvalt 
groter, zeker wanneer dit na acht of ne
gen rondes gebeurt.

Mijn broertje is een beetje jaloers dat 
ik laat op mag blijven – na een avond
voorstelling ben ik soms pas rond mid
dernacht thuis. Maar hij vindt het ook 
cool, in de klas schept hij over mij op!

Hechte band
Met mijn kindercast van Annie heb ik 
een hechte band. In Groningen hadden 
we op zaterdag en zondag een show en 
het productieteam had voor ons geregeld 
dat wij samen op een hotelkamer in het 
Merkur Hotel mochten slapen, met ont
bijt in het hotel. Ook het Musical Awards 
Gala met de grote sterren was geweldig”.

De voorstelling speelt zich af tijdens de 
crisis van de jaren 30. Voor het eerst in 
de geschiedenis van Annie wordt de rol 
van president vertolkt door een vrouw – 
Doris Baaten. “Zang en muziek zijn alle
maal live. Achter het podium spelen vijf 
muzikanten alle muziek. Dat maakt de 
voorstelling extra cool. Als we ons naar 
de andere kant moeten haasten, moeten 
we dat heel stil doen!”

redactie n

De elfjarige Eden tourde eerder al met met ‘Peter Pan’ van het 

het Nationaal Jeugd Musical Theater door Nederland. “Voor de 

rol van Duffy in Annie de musical werd ik geselecteerd uit 1000 

aanmeldingen voor de kinderrollen”. Na de audities verhuisde 

zij met haar familie van Zaandam naar Duin en ontdekte dat 

Dunyah een paar huizen verderop woont.

over tuigend spel in  ‘annie de musical’
Dunyah en Eden  uit Duin tonen

scènefoto’s: Diana Vellema



aeres mBO opnieuw beste aOC
in Keuzegids mBO 2020

Aeres MBO is het beste agrarische opleidingscentrum (AOC) 

van Nederland volgens de in januari verschenen Keuzegids 

MBO 2020. Met 69 punten behaalt Aeres MBO net als in 2019 

de eerste plaats.

ontwikkelingen in ons groene onderwijs 
en onze studenten goed voorbereiden op 
de arbeidsmarkt. We willen vakmensen 
afleveren die in staat zijn om blijvend te 
groeien in hun menszijn en verdere car
rière. Dáár ligt onze grote kracht”, aldus 
Kruijer.
 
twaalf topopleidingen
De opleidingen agrarisch loonwerk, bi
ologisch dynamische landbouw, akker
bouw/plant en business en veehouderij 
ontvangen net als in 2019 het predicaat 
topopleiding vanwege hun score van 75 
punten. In totaal krijgen twaalf oplei
dingen van Aeres MBO in Emmeloord, 

Onafgebroken in top 3
Sinds het verschijnen van de Keuzegids 
in 2010 staat Aeres MBO onafgebroken 
in de top 3 in de ranglijst. Ten opzichte 
van alle ROC’s staat Aeres MBO dit jaar 
op een prachtige gedeelde derde plaats. 
Een resultaat om trots op te zijn.

“We zijn erg blij met de positieve 
waarderingen van onze studenten en 
de inspectie, en trots op al onze mede
werkers op de locaties die dit mooie re
sultaat hebben bereikt”, aldus algemeen 
directeur Truda Kruijer. “We investeren 
doorlopend in ons personeel en in onze 
relatie met het groene bedrijfsleven. 
Hierdoor kunnen we sturen op actuele 

Dronten en Barneveld dit predicaat. De 
goede score is onder meer te verklaren 
door een goede relatie met het bedrijfs
leven wat zorgt voor actueel onderwijs. 
Ook van invloed zijn een hoog percenta
ge geslaagden, hoge doorstroom tijdens 
de opleiding – weinig zittenblijvers, een 
goed schoolklimaat en voldoende rele
vante stageplekken in de regio.

Onafhankelijke gids
Het aanbod mboopleidingen in Neder
land is groot. Om helderheid te scheppen 
in de kwaliteitsverschillen tussen de ver
schillende mboopleidingen, publiceert 
de Keuzegids ieder jaar een onafhan
kelijke gids. Hierin worden opleidingen 
en scholen in het middelbaar beroeps
onderwijs (ROC’s, AOC’s en Vakscholen) 
beoordeeld en met elkaar vergeleken. Dit 
gebeurt onder andere via de landelijke 
JOBmonitor (tweejaarlijks studenttevre
denheidsonderzoek) en gegevens van de 
onderwijsinspectie. Meer informatie is te 
vinden op www.keuzegids.nl.
 
Open Dagen mBO
In Almere, Barneveld, Dronten, Ede, Em
meloord, Nijkerk en Velp biedt Aeres 
MBOopleidingen dier, stedelijke leefom
geving, groen, bloem, (agrarische) tech
niek, voedselproductie en voedselver
werking, teelt en biologischdynamische 
land en tuinbouw. Studenten die hun 
vmbo of havodiploma gehaald heb
ben, kunnen hier hun beroepsopleiding 
volgen. Aeres MBO Almere heeft Open 
Huis op 19 maart 2020. n

www.aeresmbo-almere.nl

O n D E R W I j S
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School voor vwo, havo en vmbo

Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort

www.artecollege.nl, info@artecollege.nl

Het Arte College is een cultuurprofielschool met de richtingen 

vmbo (kbl en tl), havo en vwo. Deze school voor voortgezet 

onderwijs in Almere Poort verwelkomt leerlingen die een bij-

zondere interesse hebben voor kunst en cultuur en zich daarin 

verder willen ontwikkelen. 

Stevige basis
Cultureel bewustzijn bepaalt het zelf
beeld en de identiteit van de leerling en 
geeft richting aan handelen. We stimu
leren in ons lesaanbod een veelzijdig 
cultureel bewustzijn en bieden daarmee 
een stevige basis voor betrokken en kri
tisch burgerschap. Ons kunst en cultuur 
programma is voortdurend zichtbaar in 
projecten en activiteiten.

Leerlingen ontwikkelen zich optimaal 
in een eigentijdse, creatieve en uitda
gende leergemeenschap. Het onderwijs
concept van het Arte College speelt hierin 

een belangrijke rol. We beschouwen het 
onderwijs als een samenhangend geheel.

leerpleinen
Arte leerlingen werken op leerpleinen. 
Het leerpleinonderwijs houdt in dat het 
onderwijs in samenhangende vakken 
wordt aangeboden, waarbij leerlingen 
van alle niveaus onderwijs volgen. Door 
deze indeling vinden onze docenten van 
een ‘vakdomein’ elkaar op hetzelfde leer
plein en kunnen zij gebruik maken van 
elkaars expertise. Daarbij leggen zij ver
bindingen met kunst en cultuur. 

Het werken op leerpleinen biedt veel 
mogelijkheden. De docenten werken 
samen, kunnen elkaar aanvullen en ver
van gen. Doordat meerdere docenten 
tegelijkertijd aanwezig zijn, kan op de 
behoefte van een klas, groep of individu
ele leerling worden ingespeeld. Docenten 
kunnen flexibel omgaan met het rooster 
en daardoor maatwerk leveren. Tijdens 
het zelfstandig werken kunnen leerlin
gen bij verschillende docenten terecht. 

Het leerplein biedt de mogelijkheid 
om leerlingen uit verschillende klassen 
rond een thema bij elkaar te zetten. Zo 
kan er ook binnen de les extra hulp of 

verdieping worden gegeven. Op ieder 
leerplein zijn digitale schoolborden en 
kunnen leerlingen met hun eigen digitale 
apparatuur werken. Ieder leerplein heeft 
een aantal werkruimtes die afgesloten 
kunnen worden, waar in stilte of juist 
met veel geluid gewerkt kan worden. 

verschillen
Wij houden voortdurend rekening met 
verschillen tussen leerlingen in de ont
wikkeling van het brein. Het bewust, 
doelgericht aanbrengen van verschil
len in tempo, verdieping en in verwer
kingsvormen is bij ons vanzelfsprekend. 
Leerlingen worden uitgedaagd om zelf
standig te werken, regie te voeren over 
hun eigen leerproces, zelf verantwoorde
lijkheid te nemen en samen te werken.

Ben je nieuwsgierig geworden naar 
deze bijzondere school? Wil je eens bin
nenkijken of een vrijblijvend gesprek 
aanvragen? Neem dan gerust contact op 
via email of kijk op de website.

Arte College n

arte College, een bijzondere 
school in almere poort
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GO! Kinderopvang: voordelen van samen
werken aan de ontwikkeling van kinderen

ontwikkelen van een doorgaande educa
tieve en pedagogische lijn voor kinderen 
van nul tot dertien jaar. De kwaliteit die 
met name op sociaalpedagogisch ter
rein aanwezig is ziet GO! Kinderopvang 
als belangrijke meerwaarde en bijdrage 
om elkaar te versterken. GO! is een part
ner die openstaat voor nieuwe  ontwik
kelingen en wil samen kijken naar een 
gezamenlijk goed aanbod, zoals bijvoor
beeld van 7.00 uur tot 19.00 uur open 
zijn (dagarrangementen).

Door samenwerking is het mogelijk 
een optimale doorgaande ontwikkeling 
te realiseren voor kinderen. 

Kind centraal
Verbinding is alleen mogelijk met een 
gezamenlijk doel. Bij het vaststellen van 
een gezamenlijk doel is het uitgangs
punt het kind. Het kind staat centraal. 
Zo kunnen onderwijs en opvang de 
ontwikkeling van een kind, aansluitend 
bij de behoeften van het kind, het beste 
realiseren. 

Essentieel onderdeel
In de visie van GO! Kinderopvang is de 
samenwerking met allerlei organisaties 
dus een essentieel onderdeel.  n

Goede kinderopvang zorgt ervoor dat werk en privé goed te 

combineren zijn. Om optimaal te kunnen functioneren, is de 

rust en zekerheid van continuïteit rondom de opvang van je 

kind van belang. Net zo belangrijk vindt GO! Kinderopvang de 

ontwikkeling van kinderen. Een mooie combinatie van zorgeloos 

werken en een leerzame omgeving voor een kind!  

Een paar voorbeelden zijn ruime ope
ningstijden, de warme maaltijd en de 
leuke en leerzame activiteiten.

Op de toekomst voorbereid
GO! Kinderopvang heeft de visie dat 
door een goede samenwerking tussen 
verschillende organisaties kinderen 
beter zijn voorbereid op hun toekomst 
en daarmee ook op de toekomst van  de 
maatschappij. 

Leren doe je door samen te spelen en te 
leren, oefenen, ontdekken en te doen. Dit 
zijn allemaal onderdelen van het aanbod 
aan activiteiten dat kinderen krijgen. 
De ‘bagage’ die dat oplevert in de vorm 
van kennis, ervaringen en vaardigheden, 
helpt kinderen succesvol te zijn. Aan 
dat succes willen zij als samenwerkende 
partners in Almere bijdragen.

talenten ontwikkelen
GO! Kinderopvang zet zich in voor de 
ontwikkeling van kinderen van nul tot 
dertien jaar. Een ononderbroken ont
wikkeling die kinderen in staat stelt 
hun talenten te ontwikkelen. Naast de 
thuisomgeving en de buurt hebben kin
deren te maken met opvang en onder
wijs. Opvang en onderwijs beschouwt 
GO! Kinderopvang niet als gescheiden 
werelden. Ze zijn beide gericht op de 
ontwikkeling van het kind. Opvang en 
onderwijs hebben elkaar nodig, ieder met 
een eigen inbreng, expertise, mogelijk
heden, cultuur, eisen, wettelijke kaders 
en nog veel meer.

Doorgaande lijn
Eén van de kansen volgens GO! Kinder
opvang in deze samenwerking is het 

Ook benieuwd naar 

mogelijkheden? 

Vraag direct een

rondleiding aan via: 

www.go-kinderopvang.nl

Het Vlaggenschip

David Livingstonestraat 121

Almere Poort

036 - 202 23 18
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Basisschool Odyssee krijgt een nieuw gebouw aan het Homerus-

park. Op donderdag 9 januari is de eerste paal voor dit nieuwe pand 

geslagen in het bijzijn van wethouder Maaike Veeningen, Susanne 

Olivier van de Almeerse Scholen Groep en directeur Esther Merks. 

Ook leerlingen waren aanwezig bij deze feestelijke gebeurtenis.

Ontwerp gebouw
Het nieuwe gebouw is ontworpen door 
Jeroen Soer van GAJ|VBW Architecten 
uit Arnhem en sluit goed aan op de on
derwijsvisie van Odyssee. Op deze school 
staat betekenisvol leren centraal. Dit 
betekent dat lesstof aansluit bij de be
levingswereld van het kind, en dat het 
kind de lesstof meteen kan toepassen. 
Om deze reden zijn de lokalen ruim op
gezet. Leerlingen hebben veel ruimte om 
te bewegen en op verschillende manie
ren aan het werk te gaan. In elk lokaal 
is een keuken aanwezig zodat leerlingen 
onderzoekend kunnen werken: hoeveel 

is een kilo rijst? En wat zit er in brood? 
Op het dakterras van de school komt een 
buitenlokaal. Hier krijgen de leerlingen 
les in de frisse buitenlucht én de kans 
om te ontdekken wat er allemaal groeit 
en bloeit in de natuur. 

Betekenisvol leren
Bij Odyssee leren kinderen door levens
echte opdrachten. Leren gaat verder dan 
alleen het klaslokaal en gebeurt veelal in 
de buurt. Deze manier van leren stimu
leert de ontwikkeling van verschillende 
vaardigheden en de persoonlijke kwali
teiten van de leerlingen.

Welkom in de les
Het wordt bij Odyssee belangrijk geacht 
dat je als ouder of verzorger precies weet 
wat je kind leert en op welke manier. 
Samen worden doelen vastgesteld die 
aansluiten bij wat jouw kind nodig heeft. 
Zo kun je je kind verder begeleiden en 
laten groeien in zijn of haar ontwikke
ling. Daarom zijn de opvoeders elke dag 
het eerste half uur welkom in de klas. 

Leerlingen van Odyssee hadden de 
sym bolische eerste heipaal versierd en 
begroeven onder de school een tijdcap
sule. De oplevering van de nieuwbouw 
wordt medio november 2020 verwacht. n

Eerste paal voor nieuwbouw 
basisschool Odyssee

Maarten Feenstra Fotografie

GAJ|VBW Architecten
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Al jaren werken het Almere 

Kenniscentrum Talent (AKT) 

en MBO College Poort samen. 

Beide partijen zetten zich in 

om het sportklimaat in Almere 

te verbeteren.

Opleidingsmanager Sport & Bewegen, 
Eefke Stagge, is trots op de samenwer
king. “Het AKT is de verbindende factor 
met diverse partners, een drijfveer ach
ter innovaties. Door onze samenwerking 
weten we deze innovaties bij de beweeg
professionals van de toekomst te bren
gen”. De samenwerking op het gebied 
van het Athletic Skills Model en de AKT 
Sportdagen springt met name in het oog.

athletic Skills model
Tijdens hun opleiding Sport & Bewegen 
bij MBO College Poort worden studen
ten opgeleid in het Athletic Skills Model 
(ASM). Dit is uniek. Hiermee onderschei
den zij zich straks op de arbeidsmarkt 
van de studenten van andere Sport & 
Bewegen opleidingen.

“Het ASM gaat uit van een andere manier 
van denken over bewegen”, vertelt Edwin 
Vermeulen, docent Sport & Bewegen. 
“Het richt zich op veelzijdigheid van 

bewegen, waardoor er minder kans is op 
blessures en juist meer kans op betere 
prestaties, meer creativiteit en meer ple
zier. Niet de sporten zelf, maar de vaar
digheden, concepten en competenties uit 
de sporten staan centraal”.

Enthousiast
Ook studenten zijn enthousiast. Door het 
ASMmodel kunnen zij verschillende 
sporten combineren waardoor zij een 
veelzijdige training aan sporters kun
nen bieden. “Ik vind het heel gaaf om op 
deze manier naar bewegen te kijken. Het 
is anders, maar ook weer logisch”, vertelt 
oudstudent Melanie Groenewold. 

Beweegarmoede
“Door het volgen van de MBOmodule 
ASM vormt de gediplomeerde mbostu
dent een meerwaarde in de strijd tegen 
beweegarmoede”, vervolgt Vermeulen. 
“Ze hebben een streepje voor op de tra
ditionele trainers en coaches die zich 
vaak specifiek richten op de hoofdsport 
en daardoor kansen missen die er liggen 
in de transfers met andere sporten en be
weegvormen. 

In Almere is al veel geïnvesteerd in bin
nen en buitenaccommodaties, zoals 
de AKTruimtes in Almere Poort en de 
Skills Garden in Almere Haven. Deze zijn 
zodanig ingericht dat het ASM volledig 
tot zijn recht komt. Hier maken onze stu
denten dan ook graag gebruik van. Als 
toekomstige trainers en coaches zullen 
zij het ASMgedachtegoed naar het trai
ningsveld, de sporthal of in het zwembad 
brengen. Met hun lessen en trainingen 
kunnen zij veel Almeerders bereiken. 

Als MBO College Poort zijn wij trots op 
de sport en bewegingsleiders en coördi
natoren van de toekomst, die met kennis 
van de nieuwste inzichten hun opleiding 
afronden”. n

mBO College poort leidt sport en bewegings
professionals van de toekomst op

Kijk voor meer informatie over de 
opleidingen van Sport & Bewegen op: 
mbocollegepoort.nl
Meer over het AKT vind je op: 
almere.nl/AKT
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Derde boek geschreven in poort

Oktober 2019
Het huis van onze buren staat te koop. 
Net op het moment dat mijn man en ik 
er langs lopen stapt de makelaar met de 
zoveelste kijkers naar buiten. De kijkers 
spreken ons aan. Of ze onze garagedeur 
even mogen bekijken. Dat mag.

Terwijl de mannen de technische as
pecten van de deur bespreken, blijf ik 
bij onze potentiële nieuwe buurvrouw 
staan.

‘Jij hebt toch een boek geschreven?’ 
vraagt ze. ‘En een schrijfwedstrijd ermee 
gewonnen? Ik heb in Poortnieuws over 
jou gelezen, ik heb vroeger hier in de 
buurt gewoond, in Europalaan.’

‘Dat klopt,’ bevestig ik, enigszins ver
bluft door mijn onverwachte plaatselijke 
bekendheid. ‘Dat was in 2016. Begin vol
gend jaar komt mijn derde boek uit.’

‘Je derde al?’
Ik knik. Ook in mijn oren klinkt het in

eens onwerkelijk: mijn derde boek. Van 
nog maar drie jaar geleden alleen kun
nen dromen van een uitgegeven boek 
naar een ThreeBook Deal bij een van 
de beste uitgeverijen in Nederland, mijn 
verhalen gepubliceerd in Viva, Flair en 
Vriendin, tientallen gegeven interviews, 
bevriende schrijfsters die mij elke dag 
appen en jawel − een nieuw boek net 
voor Valentijnsdag.

Natuurlijk was niet alles de afgelo
pen drie jaar rozengeur en maneschijn. 
Er waren lezers die mijn romans ‘niet 
hun ding’ vonden en dat maar al te 
graag online zetten. Er waren momenten 
waarop mijn hoofd net zo leeg was als 
een uitgeholde pompoen en ik over mijn 

schrijfprestaties twijfelde. En er was die 
dag waarop mijn redacteur belde om mij 
hakkelend te vertellen dat mijn nieuwe 
boek met een halfjaar werd uitgesteld: de 
cover was niet goed genoeg.

Toch was het vooral leuk. Het schrij
ven blijft magisch en daar gaat het mij 
om. Twee nieuwe manuscripten liggen 
klaar en een nieuw verhaal is alweer in 
de maak. Ik heb een uitstapje naar een 
ander genre gemaakt en ben naar Parijs 
geweest voor research. Lieve berichtjes 
van lezeressen komen nog vaak genoeg 
binnen en het boekenschema voor de ko
mende jaren is helemaal vol.

Februari 2020
‘Bestemming geluk’, mijn nieuwe roman, 
ligt in de (online) boekwinkels. Als ik 
langs mijn eigen boekenkast loop, streel 
ik de glimmende cover als het vachtje 
van een kat. De eerste reacties van mijn 
lezers zijn enthousiast en met alle activi
teiten die voor de promotie zijn gepland, 
krijg ik het komende tijd druk.

De aardige dame die mij op straat heeft 
herkend is niet onze nieuwe buurvrouw 
geworden. Maar ik heb zo’n vermoeden 
dat zij, net als duizenden Poortenaren, 
ook deze PoortNieuws zal lezen. Voor ie
dereen die het weten wil: ‘Bestemming 
geluk’ is er! Mijn derde roman, geschre
ven in Almere Poort.

Aline van Wijnen n

Oudere generaties onder ons kennen de 
film My fair lady, met Audrey Hepburn 
als de simpele bloemenverkoopster Eliza 
Doolittle die plat Londens sprak en die 
van professor Higgins spraakles kreeg en 
omgangsvormen leerde. Dat verhaal van 
George Bernard Shaw – die een Oscar 
kreeg voor het scenario – voert terug naar 
de mythe van Pygmalion. 

Pygmalion, de koning van Cyprus die 
niets van vrouwen moest hebben omdat 
hij dacht dat ze allemaal hoeren waren. 
Maar hij was ook een begenadigd beeld-
houwer en sneed uit ivoor een beeld van 
een vrouw, zo mooi, dat hij er verliefd 
op werd. Venus, de godin van de liefde, 
zorgde ervoor dat ze tot leven kwam 
toen Pygmalion het beeld ging liefkozen. 
Pygmalion en Galatea kregen een doch-
ter – of een zoon? – Paphos: zo heet ook 
een stad op Cyprus. 

We danken de mythe aan Ovidius, de 
Romeinse dichter. Na hem zijn einde-
loos veel kunstenaars met het thema van 
Pygmalion en Galatea aan de haal ge-
gaan: er zijn opera’s en operettes, gedich-
ten, romans, schilderijen, beeldhouwwer-
ken, balletten. Data, uit Star Trek, is er 
eentje. In zijn roman uit 1995 laat Richard 
Powers Galatea als een supercomputer 
tot leven komen. En er zijn persiflages: 
Lisa Eckhart, een Oostenrijkse cabaretiè-
re, liet Pygmalion Galatea in beton gieten 
omdat hij haar ineens lelijk vond. In het 
onderwijs is het ‘Pygmalion-effect’ een 
begrip. Als je als leerling steeds maar van 
je leerkracht te horen krijgt dat je heel 
begaafd bent, ga je beter presteren. 

In het toneelstuk van Shaw, en in de 
film, is Eliza trouwens op het laatst door 
de ‘behandeling’ van prof. Higgins – die 
met vrienden had gewed dat je iemand 
zijn platte taal kon afleren – zo geëman-
cipeerd geraakt dat ze zich van hem los-
maakt. Shaw was dus duidelijk feministi-
scher dan Pygmalion.

Felix van de Laar n

S t R A A t n A M E n  H O M E R U S K W A R t I E R

Pygmalionstraat
Homeruskwartier 63
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project Kaapstad in Duin: 
woontoren bovenop de Duinhal

unieke omgeving
Kaapstad is een modern, eigentijds ge
bouw. Op de begane grond bevindt zich 
de Duinhal met een supermarkt, horeca, 
winkels en andere voorzieningen. Onder 
de Duinhal is een parkeergarage aange
legd voor bewoners en bezoekers van de 
Duinhal. 

In Duin woon je in een duinachtig 
landschap aan het Gooimeer op korte 
afstand van Amsterdam. Het gemak van 
stedelijk wonen in een unieke omgeving. 
De architectuur en het stedenbouwkun
dige plan van Duin worden vaak ge
roemd om de ‘onNederlandse’ kwaliteit 
en allure.

Hoewel de woontoren op de ontwerp
tekening hiernaast wit is afgebeeld, heeft 
Klunder Architecten gekozen voor een 
mangaanbruine steen, die het gebouw 

In Duin wordt momenteel flink 

gebouwd, zo ook aan de Duin-

hal. Bovenop de Duinhal ko-

men woontorens, één daarvan 

is Kaapstad. Deze zal volledig 

bestaan uit sociale huurappar-

tementen, 88 in totaal.

een stoere uitstraling geeft. De open hoe
ken verzachten de massiviteit en geven 
de bewoners goed zicht op het IJmeer. 

Sociale huurwoningen
De sociale huurwoningen zijn bedoeld 
voor starters, doorstromers en senioren. 
Gedoeld wordt op woningzoekenden met 
een inkomen aan de bovenkant van de 
sociale huurmarkt, want de netto hu
ren liggen boven de 663 Euro. Deze ap
partementen zijn zeer geschikt voor de 
groep ‘young professionals’, dit zijn star
ters vanaf midden twintig die vaak nog 
noodgedwongen bij hun ouders wonen 
omdat zij vaak te veel verdienen voor 
een goedkope sociale huurwoning en te 
weinig voor een koopwoning. 

Zo ook Dominique (28 jaar en hoog
opgeleid). Zij staat sinds haar achttiende 
ingeschreven bij Woningnet en is al een 
tijdje actief op zoek. “De stap naar een 
eigen woning is ook lastig door de onze
kerheid op de arbeidsmarkt, een tijdelijk 
arbeidscontract geeft weinig zekerheid”. 
Niet alleen jongeren ook senioren die op 
zoek zijn naar comfort, vinden in Kaap
stad hun nieuwe plek. 

Waanzinnig uitzicht
De 88 appartementen zijn verdeeld over 
twaalf woonlagen. Er komen 72 drieka

A L M E R E  D U I N  -  M A S T E R P L A N  K O P  Z U I D

 1 3  J U N I  2 0 1 6

merappartementen met een woonop
pervlak van circa 69 m2. Op de tweede 
en twaalfde etage komen 16 tweekamer 
appartementen met een woonoppervlak 
van circa 62 m2. De hoger gelegen wo
ningen hebben een waanzinnig uitzicht. 

planning
De bouw is reeds gestart en de geplande 
oplevering is eind 2020. De Alliantie is 
de verhuurder van deze appartementen. 
De woningen worden aangeboden via 
Woningnet. Om te kunnen reageren op 
sociale huurwoningen, dien je hier inge
schreven te staan als woningzoekende. 
Naar verwachting in begin van de zomer 
2020 kunnen deze appartementen wor
den geadverteerd. 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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Sun runners  gezellige beach 
bar met fenomenaal uitzicht 
en heerlijke bites

Sinds het team twee jaar terug het paviljoen op het catamaran-

strand overnam, heeft het al veel gasten mogen ontvangen. 

Tel het panorama-uitzicht over het IJmeer op bij de krakend 

vers bereide gerechten en de relaxte ambiance. Mensen blijven 

terugkomen voor dit unieke stukje vakantiegevoel dichtbij huis.

Spectaculair
Half februari, op Valentijnsdag, opende 
het seizoen al en via Facebook waren 
de gasten hiervan op de hoogte. Dat zij 
zich daarop direct lieten zien, toont aan 
dat er wordt voorzien in een behoefte. 
Chefkok Ton: “Zelfs op de zondag, toen 
het zo stormde, was het hier heel gezel
lig. Je zit immers hoog en droog en ziet 
kitesurfers bezig en niet zelden een spec

taculaire zonsondergang”. Kinderen spe
len graag buiten en komen alleen even 
binnen om een frietje mee te pikken. Op 
de kaart staan verschillende kleine ge
rechten. “Heb je grote trek, dan kies je 
er gewoon twee. Een heerlijk Duinbiertje 
erbij of een mooie wijn”. 

Beachbar met barbecue
Zeker nu bekend is geworden dat we 
wegens voorbereidingen nog een jaar 
moeten wachten tot Steel Creek terug
komt op Strandbad Duin, is alle hoop 
op het Catamaranstrand gericht. “Voor 
Sun Runners hebben we allerlei plannen 
die we nog dit voorjaar gaan uitvoeren. 
Binnen wordt het interieur vernieuwd en 
buiten komen windschermen met hout 
en glas, loungebanken, terraskachels en 
een beachbar. Bij redelijk weer zullen we 
beneden ook zeker gaan barbecuën. Denk 
bijvoorbeeld aan op de huid gegrilde ka
beljauw met grove mosterd en bruine 
suiker, slow grilled shortrib, vegetarische 
burger van biet en soja – geserveerd met 
verse salades en pofaardappel”.

Gratis authentieke tapas
Tot eind april worden op vrijdag in de 
namiddag gratis tapas bij je drankje ge
serveerd – en een uitrijdkaart. Ton is een 
echte horecatijger en vertelt enthousiast 
over de smaakexplosies die hij creëert. 
“Vandaag heb ik mosselen met romesco, 
salami met pimientos de padrón en pata
tas bravas met aïoli. Maar volgende keer 
misschien een wrap met surimi, of inkt
visringen die ik heel lekker klaarmaak. 
Het is een kleine keuken, dus perfect 
voor kleine gerechten, maar dat wil niet 
zeggen dat je niet aan je trekken komt”.

Zilte zondag
Horecamanager Marc heeft er veel zin 
in en bruist van de plannen. “Elke derde 
zondag van de maand is het Zilte Zon
dag, met oesters en wijn. Formule 1 en EK 
wedstrijden met Nederland zullen te zien 
zijn op een scherm. En 19 juni Midzo
mernacht staat al in de planning, evenals 
een Nieuwe Haring feest – dit zijn ideeën 
aangedragen door buurtbewoners”.

van elf tot elf
De naam ‘Sun Runners’ is afgeleid van 
rum runners, dat waren smokkelaars van 
sterke drank via zee, zo’n honderd jaar 
geleden. Gelukkig kunnen we nu legaal 
genieten van een drankje aan het water. 
Op dit moment is Sun Runners open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 
23 uur, maar past zich aan aan de vraag 
en naarmate de zomer nadert komen hier 
zeker dagen bij. Check voorafgaand aan 
een bezoek altijd even op de site of er 
niet net een besloten feest op de agenda 
staat, want daar leent de locatie zich na
tuurlijk ook uitstekend voor. 

redactie n

Marc heeft zin in het nieuwe seizoen Tot 1 mei gratis tapas op vrijdagmiddag
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De presentatie is opnieuw in handen van 
het bekende radioduo Coen & Sander, 
die ook als djact zullen optreden. De 
lineup van de dertiende editie is een 
mooie mix van debutanten en terugke
rende artiesten. Zo wordt het voor Kre
zip, Snelle en Suzan & Freek allen de 
eerste keer ZAND. Krezip maakte in 2019 
na tien jaar afwezigheid een succesvolle 
comeback inclusief nieuw album (Sweet 
High), Suzan & Freek braken officieel 

Kensington, Krezip, Snelle en 
Kraantje pappie op 13e editie 
Strandfestival ZanD

door met hun gigahit ‘Als Het Avond Is’ 
en brachten hun debuutalbum ‘Gedeeld 
Door Ons’ uit. Voor de populaire rapper 
Snelle is zijn ZANDdebuut extra bijzon
der: het festival boekte hem als eerste 
voor een optreden met zijn live band. 

Nederlands’ grootste band Kensington 
staat door het nieuwe album ‘Time’ weer 
volledig in de spotlights en is na twee 
jaar afwezigheid terug op ZAND. Ook 
Nick & Simon staan twee jaar na hun 

laatste optreden weer op het hoofdpo
dium. In de categorie ‘terug op veler ver
zoek’: Kraantje Pappie en Snollebollekes. 
Beide artiesten stonden vorig jaar ook op 
ZAND en kwamen naar voren als popu
lairste artiesten in de bezoekersenquête. 

Strandfestival ZAND wordt sinds 2008 
georganiseerd op het strand van Almere 
en trekt jaarlijks 25.000 bezoekers. n

kaarten en info: www.strandfestivalzand.nl

foto’s: Tribe Company BV

Op zaterdag 22 augustus 2020 is het tijd voor de dertiende 

editie van Strandfestival ZAND op het Almeerderstrand! ZAND 

geldt al jaren als de leukste muzikale stranddag van de zomer 

en heeft ook dit jaar weer een top line-up met optredens van 

onder meer Kensington, Krezip, Kraantje Pappie, Nick & Simon, 

Snelle, Suzan & Freek en Snollebollekes.
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vanaf 1 april
Poortdok geopend
poortdok.nl

zaterdag 4 april
12e Vechten op de Vecht
www.sloeproeienalmere.nl

vrijdag 10 april 
Seizoensopening Forteiland Pampus

vanaf zaterdag 11 april tot eind oktober  
Met de boot naar Pampus & Muiderslot
elke zaterdag, fiets kan mee
www.veerdienstamsterdam.nl

zondag 12 april 
Pasen vier je op Forteiland Pampus

donderdag 16 april
StrandLAB Surprise Night: 
Ver van mijn bed show door Gouden Haas
Voorstelling over klimaat, strandlab-almere.nl

zondag 19 april, 17 mei, 21 juni 
Zilte zondag bij Sun Runners
Oesters en wijn, www.sunrunners.nl

zaterdag 25 april - zondag 3 mei
Piratenweek op Forteiland Pampus 

donderdag 14 mei - vrijdag 22 mei
Libelle Zomerweek

zaterdag 16 mei
Catamaran opstapdag
gratis proefvaren obv instructeur
www.sail-today.nl

zaterdag 16 en zondag 17 mei
Almere Regatta 2020 tiende editie
met een leuk walprogramma

donderdag 21 mei - zondag 24 mei
Festival Proef Pampus op Forteiland Pampus

vrijdag 22 en zaterdag 23 mei
Duin Triathlon & Duathlon

zaterdag 23 en zondag 24 mei
Cat Raid Puzzeltocht
Catamaran puzzeltocht, adventure & paella
www.roerkoning.nl

donderdag 4 en vrijdag 5 juni 
StrandLAB Waterwalks IJmeer
Een wandeling-2daagse
strandlab-almere.nl

vrijdag 5 juni
Opening StrandLAB atelier

vanaf woensdag 10 juni t/m zondag 12 juli
Vis à Vis speelt ROBOT
visavis.nl

vrijdag 19 juni
Midzomernacht bij Sun Runners
www.sunrunners.nl

zaterdag 20 juni
Ultimate Team Challenge
utc.events

EVEnEMEntEn
StranD & Duin 2020

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

Ontdek met veerdienst almere 
de schatten voor de kust

Vanaf 11 april vaart Veerdienst 

Almere elke zaterdag vanaf 

Marina Muiderzand met een 

van de historische schepen 

naar het Muiderslot en Pam-

pus Forteiland.

Op het kleine eiland Pampus staat een 
groot fort waar nog tijdens de Eerste 
Wereldoorlog soldaten de wacht hielden. 
Het fort is onderdeel van de voormalige 
Hollandse Waterlinie en de Stelling van 
Amsterdam. In het fort zijn rondleidin
gen, tentoonstellingen, speurtochten en 
een terras met uitzicht over het IJmeer.

Muiderslot is het best bewaarde Middel
eeuwse kasteel van Nederland en al 700
jaar oud! Floris V en P.C. Hooft hebben 
hier gewoond. Bij het kasteel kun je niet
alleen de tentoonstellingen en tuinen be
wonderen, maar ook een bezoek brengen
aan de valkenier. Er zijn rondleidingen, 
een audiotour en volop activiteiten voor
kinderen.

Veerdienst Almere verzorgt ook school
reisjes en andere groepsarrangementen. 
Kinderfeestjes kunnen aan boord wor
den gevierd. De fiets mag mee, voor een 
mooie fietstocht door de Gooi en Vecht
streek. n

www.veerdienstalmere.nl



uitstel van veroudering

Dit is toch wat we al-
lemaal willen? Uitstel 
van veroudering. Dit is 
waar ik ook mee bezig 
ben, en niet alleen in 
mijn vak. Ik ben zelf 
41 jaar, hopelijk is dit 

niet te zien, haha. Je kunt veroudering 
op allerlei manieren vertragen. Door ge-
zond te eten, je huid goed te voeden, te 
beschermen en te masseren, goed slapen, 
onthaasten en ontstressen, yoga en an-
dere vormen van bewegen, en meditatie. 

Met meditatie kun je jezelf zelfs jonger 
denken. Benieuwd hoe? Je doet vijf keer 
per dag je ogen dicht – voor elke maal-
tijd – en herhaalt in gedachten: “Elke dag 
verbeter ik mijn mentale en fysieke capa-
citeit. Mijn biologische leeftijd is 29 jaar. 
Ik voel me een gezonde 29-jarige”. Deze 
leeftijd noem ik nu even als voorbeeld en 
kun je naar believen invullen. Als je dit 
‘ritueel’ een paar dagen toepast, zul je 
merken dat je de perceptie van je lichaam 
en geest gelooft en je je nieuwe biologie 
zult aannemen. 

Het is ook belangrijk anders met tijd 
om te gaan. Als je altijd haast hebt – zoals 
ik ooit – gaat je biologische klok sneller 
lopen. Als je het gevoel hebt dat je alle 
tijd van de wereld hebt, gaat je biologi-
sche klok langzamer. Hoe leuk is dat en 
wat een uitdaging dit zoveel mogelijk toe 
te passen. 

Tijdens meditatie zorg je ervoor dat de 
tijd stopt, dus vaker mediteren helpt ook 
al enorm. Wil je hulp daarbij? Volg één 
van onze yogalessen. Je vindt het pro-
gramma op de website.

Om helemaal te ontstressen, organise-
ren wij ook regelmatig yoga-weekenden 
en -vakanties of een yogales in de natuur. 
Houd de website in de gaten. Het eerst-
volgende Me-Time weekend is van 4 tot 6 
september 2020 in Drenthe. 

Amanda de Bruin, Zen Company n

www.zencompany.nl

I n  B A L A n S  I n  P O O R t
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Nadine de Ruiter daagt haar sporters uit met een gevarieerd en 

uitgebalanceerd programma. Via een app-groep maakt ze de 

startlocatie bekend – bos, park en strand worden afgewisseld. 

nadine maakte succesvolle 
start met almere Bootcamp

Het is woensdagochtend. Een gemengde 
groep is in het Cascadepark lekker be
zig met een parcours van lunges en crab 
walk. Uit de grote, rode JBL box klinkt 
bijpassende muziek. 

Switch
Nadine, die met haar gezin aan het 
Cupido hof woont, geeft de lessen met 
een flair alsof ze dit al jaren doet. Terwijl 
het nog niet zo lang geleden is dat ze 
de switch maakte van kantoorwerk in de 
logistiek naar bootcamp trainer. “Ik bas
ketbalde op competitieniveau en kwam 
tijdens een wedstrijd heel ongelukkig ten 
val. Ik kreeg drie operaties en moest an
derhalf jaar revalideren, terwijl ik thuis 
zat met twee kleine kinderen. Gelukkig 
woont mijn moeder ook in Almere. Maar 
fulltime werken op een kantoor buiten 
Almere, maakte mij niet meer gelukkig”.

vriendschappen
Op het juiste moment kwam voor Nadine 
de kans om via Meet the Parents, een 
project voor eenoudergezinnen vanuit 
De Schoor, de zesweekse cursus van de 
AALO te volgen. In ruil daarvoor gaf zij 
een jaar lang gratis bootcamplessen voor 
Poortenaren. “Deze werden druk bezocht, 
maar omdat die lessen gratis waren, gaf 
dat wel een soort van vrijblijvendheid. 

Nu werk ik met strippenkaarten en abon
nementen en is het meer een vaste groep 
geworden, vriendschappen zijn ontstaan. 
Ik geef energie en krijg energie terug. Ik 
vind dit heel leuk om te doen!

leuk bezig
Ik hoop mensen met mijn verhaal te in
spireren. Na mijn ongeluk moest ik hele
maal opnieuw beginnen. Nu ben ik fitter 
dan ooit. Ik wilde wel blijven sporten, 
maar alleen krachttraining in de sport
school was een optie. Dit probeerde ik 
wat leuker te maken door doelen te stel
len. Ook bij de bootcamp stop ik mijn 
eigen ding erin. Door het spelelement is 
het leuk om bezig te zijn en merk je bijna 
niet dat je aan het sporten bent”.

afvallen
Nadine raakt nooit uitgeleerd en deed 
een opleiding voor gewichtsconsulent. 
“Ik ben bezig met het ontwikkelen van 
een cursus ‘hoe val je af’. Deze zal via In
stagram te volgen zijn”. De bootcamples
sen in Almere Poort zijn op woensdag, 
vrijdag en zondag in de ochtend, en op 
woensdag – en binnenkort ook de maan
dag – in de avond. 

redactie n

www.almerebootcamp.nl
@BootcampAlmere

foto: Charly Olf
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Tandzorg Op Maat Almere Poort is te 
vinden in Gezondheidscentrum Vizier

Het is nu wel heel gemakkelijk geworden om mooie witte tan-

den te krijgen. De tandartsen van Tandzorg Op Maat helpen je 

graag om veilig en met goede resultaten je tanden te bleken. 

Ze hebben verschillende methodes en weten het beste wat 

voor jou geschikt is en wat niet.

Wittere tanden, 
een stralende lach

Het begint allemaal met goed overleg met 
je tandarts over het resultaat dat je graag 
wilt. De tandarts weet alles over de ge
zondheid van je mond en kan je advise
ren over de methode die voor jou de beste 
resultaten oplevert binnen de tijds periode 
die jij prettig vindt. Hij of zij kan uitleg
gen hoe het bleekproces verloopt, zal de 
vorderingen bewaken en kan vragen be
antwoorden en inspelen op eventuele ge
voeligheid. 

niet voor iedereen
In samenspraak met je tandarts is bleken 
veilig en comfortabel. Kronen, bruggen 
en vullingen bleken niet mee. Je tandarts 
kijkt naar je tanden en kan beoordelen, 
wat het eindresultaat zal zijn en of je daar 
blij van zult worden. Afhankelijk van de 
toestand van je tanden zal hij het advies 
geven om het niet of juist wel te doen.

De resultaten en de behandelduur zijn 

afhankelijk van de verkleuring van je 
gebit en van hoe wit je gebit moet wor
den. Je tandarts zal je helpen bij het 
kiezen van de behandelmethode, die het 
best past bij jouw behoeften. Dat kan een 
professionele methode zijn of een me
thode waarmee je zelf aan de slag gaat, 
of een combinatie van beiden.

Bleekbehandelingen worden afgeraden 
als je zwanger bent en ook moet je ouder 
zijn dan achttien jaar.

De mogelijkheden
Afhankelijk dus van wat je zelf wilt en 
hoe goed je tanden zijn, kun je kiezen uit 
verschillende behandelingen, die allemaal 
effectief en veilig zijn.

Een gemakkelijke methode betreft het 
gebruik van prefab lepels gevuld met 
bleekgel die na drie tot vier keer al re
sultaat geven. Dit kan herhaald worden 
indien gewenst.

Afhankelijk van wat jij wilt, kun je 
die professionele behandeling ook zelf 
afmaken met speciale sets en lepels, die 
voor eigen gebruik zijn bedoeld. Je kunt 
’s avonds bleken met deze comfortabele, 
op maat gemaakte lepel en de bleekgel 
die een langer en intenser resultaat geeft. 

De producten zijn er in veel verschil
lende concentraties en vormen en in di
verse smaken. Je kiest datgene dat bij 
jou past. 

Hoe werkt het
De actieve bestanddelen werken van 
binnen uit: ze dringen binnen in je tanden 
en kiezen en breken de verkleuring af, die 
diep in je tand of kies zit. Dat betekent dus 
ook dat er een langdurend resultaat wordt 
bereikt. Bovendien worden er stoffen toe
gepast die het glazuur versterken en cariës 
helpen voorkomen.

Er is echter een aantal factoren, waar
door je tanden minder gaan stralen. Dat 
kan komen door aanleg, voedingspa
troon, leeftijd, sommige geneesmidde
len en bepaalde gewoonten, zoals veel 
theedrinken of roken. Daardoor kan na 
verloop van tijd weer enige verkleuring 
optreden. Gelukkig zijn er dan snelle en 
gemakkelijke nabehandelingen mogelijk, 
waardoor je weer stralend kunt lachen. 

 
Ronald Bijl, tandarts n  
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Bon art Optiek: bril kan klachten verhelpen

In het najaar van 2019 opende 

Alireza Rastegar zijn ruime win-

kelpand, gelegen naast apo-

theek Vizier. Bij Bon Art Optiek 

kan iedereen terecht voor bril-

len, monturen en lenzen. Met 

20 jaar ervaring als optometrist 

kan Alireza zowel op het gebied 

van oogzorg als oogmode vak-

kundig adviseren. Sinds begin 

dit jaar kun je ook collega Amir 

in de winkel aantreffen.

3Dtest
Om te zien wat Bon Art Optiek voor jou 
kan betekenen, kun je een afspraak ma
ken voor een oogmeting. Deze begint 
met een vragenlijst. Aan de hand van de 
antwoorden kan worden vastgesteld of je 
baat hebt bij prismaglazen. Alireza legt 
uit: “In de hersenen wordt het beeld van 
twee ogen samengevoegd. Soms kost het 
de hersenen zoveel moeite om de beelden 
te corrigeren, dat klachten als hoofdpijn, 
onrustig kijken, tranende ogen en lees
klachten kunnen ontstaan”. Om te testen 
welke correctie nodig is om het je ogen 
en hersenen makkelijker te maken, is er 

de 3Dtest. Met behulp van een iPad zet 
je een aantal balkjes, die je op de muur 
ziet, recht ten opzichte van elkaar. Uiter
aard meet Alireza ook voor beide ogen 
het zicht dichtbij en veraf. Na een half 
uur heb je een recept voor brilleglazen.  

mediabrilleglazen
Ik dacht dat ik een leesbril nodig had, 
maar het blijkt dat mijn zicht ook voor 
ver weg iets achteruit is gegaan, en ook 
de 3Dtest wijst uit dat ik gebaat kan zijn 
bij goede brilleglazen. Aangezien ik rede
lijk wat tijd achter schermpjes doorbreng, 
zal het een verlichting zijn met ‘media

brilleglazen’. Ik hoef alleen nog een mon
tuur uit te kiezen, en die zijn er genoeg. 

monturen
Ik houd het bij de budgetversie, maar 
Bon Art Optiek biedt ook upper class 
monturen van merken als Lindberg en 
Tom Ford. Alireza maakt nog een foto 
van de positie van mijn ogen met het ge
kozen montuur op mijn neus en dan is 
het al klaar – over enkele weken kan ik 
mijn bril op komen halen en zal ik erva
ren hoeveel verlichting dit geeft!

redactie n
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ChiFame: “true beauty 
is defined by nature”

Clint en Felicity zijn – terecht – trots 
op hun Beauty Center. Het is prachtig 
wit geschilderd. De groene planten, de 
luxe, poederroze zitbank en de warme 
ontvangst met smaakvolle kruidenthee 
zorgen direct voor ontspanning en een 
gevoel van natuurlijke rust. Niet alleen 
Poortenaren hebben deze oase ontdekt, 
ChiFame heeft klanten van Groningen 
tot België. 

Biologisch en natuurlijk
“True beauty is defined by nature”, gelooft 
Felicity. “Daarom doen we onze behande
lingen, beauty én hair, vrijwel allemaal op 
basis van biologische en natuurlijke pro
ducten. Je huid is je grootste orgaan. Daar 
moet je zorgvuldig mee omgaan. In de ja
ren dat ik als beauty specialist werk is mij 
opgevallen dat deze producten een veel 
mooier én natuurlijker resultaat hebben 

dan synthetische”. Het biologische con
cept van ChiFame is niet alleen goed voor 
je huid en haar, maar ook voor de natuur. 

DevaCut & rëzoCut gecertificeerd
Voor wat betreft haircare is ChiFame ge
specialiseerd in krullend haar. “Daarbij 
gebruiken we onder meer de DevaCut
techniek”, vertelt Felicity. “We knippen 
het haar krul voor krul, of slag voor slag, 
totdat het haar op en top naar wens zit”.
Doordat het haar droog is tijdens het 
knippen, is de natuurlijke val van het 
haar de basis voor de coupe en is veel 
beter zichtbaar wat het effect is van de 
behandeling. De RëzoCut is een tweede 
droogkniptechniek die Felicity in februari 
heeft geleerd in New York. Met deze knip
techniek kan nog meer volume in krullen 
worden gecreëerd. Ook met Europees haar 
kun je terecht bij ChiFame. “Onze kapster 

ChiFame is een Organic Beauty Center dat al jaren is gevestigd 

in Almere Poort. Twee jaar geleden was ChiFame toe aan 

uitbreiding en verhuisde het naar een prachtig pand aan de 

Hongarijeplaats. Clint en Felicity zijn de eigenaren. Clint werkt 

op de achtergrond, terwijl Felicity zich samen met haar team 

in het Beauty Center richt op de zelfbewuste vrouw met een 

voorkeur voor pure schoonheids- en haarbehandelingen.

Silke is gespecialiseerd in Europees haar”, 
zegt Felicity. “Wij willen alle vrouwen op 
een verantwoorde en natuurlijke manier 
kunnen laten stralen”.

Erkend touch instituut
Aan het Opleidingsinstituut GreenTouch 
Education hebben de ChiFamecollega’s 
een ‘Deep Tissue Touch' opleiding ge
volgd. Felicity: “Hiermee kunnen wij nog 
sneller gezonde en mooie resultaten boe
ken op het gebied van skincare op een 
natuurlijke manier. Dat past helemaal 
bij onze filosofie. Het is een huidverbe
terende behandeling waarin een rustige 
maar krachtige dieptemassage centraal 
staat. Zo brengen we de huid op een na
tuurlijke wijze in een gezonde conditie. 
Steeds meer klanten stappen over op deze 
methode van huidverbetering. Organic is 
the way to go!”.

team
ChiFame heeft een leuk team waar iedere 
specialiste in haar kracht wordt gezet. 
“Het is belangrijk dat we blijven leren en 
nieuwe ontwikkelingen volgen. Ons doel 
is het beste uit iedere specialiste naar bo
ven te halen, zodat we al onze klanten 
optimaal van dienst kunnen zijn”.

Wellness ervaring
Een behandeling bij ChiFame is een 
echte wellness ervaring. Dus houd je je 
bezig met een natuurlijke levensstijl of 
ben je een liefhebster van een natuurlijke 
uitstraling? Maak dan een afspraak bij 
ChiFame. Ontspanning gegarandeerd!

redactie n
www.chifame.nl

v.l.n.r.: Vanity (krulspecialiste), Noa (krulspecialiste), 
Felicity (schoonheidsspecialiste/krullenkapster), 
Katja (schoonheidsspecialiste), Silke (Europees  
kapster/colorist), Jeanine (schoonheidsspecialiste)
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Big Bread Kitchen staat voor 

kwaliteit en klantvriendelijkheid

Op 8 oktober 2019 opende Big Bread Kitchen in het Homerus-

kwartier haar deuren, in het pand van de voormalige Grandfeta-

ria. De hoofdzaak zijn natuurlijk de broodjes hamburger, die royaal 

zijn van formaat, wat de naam van het restaurant al belooft. De 

burgers zijn optioneel van Angus rundvlees, en de broodjes op de 

kaart zijn internationaal.

aangenaam verrast
Franchisenemer Niki Shen kon het 
grootste deel van de inrichting zo over
nemen. Met nieuwe lampenkappen, 
bloeiende planten en muurfoto’s heeft ze 
er een eigen sfeer aan gegeven. “Harald, 
de vorige eigenaar, heeft er een prach
tig restaurant van gemaakt, renoveren 
was nauwelijks nodig”. Nieuwsgierige 
buurtbewoners zijn al komen kijken en 
zijn aangenaam verrast door de nieuwe 
eetgelegenheid. Big Bread Kitchen is een 
keten met 23 vestigingen in Nederland, 
waarvan die in  Almere Poort de nieuw
ste is. Niki koos bewust voor deze luxe 
cafetaria formule, vanwege de kwaliteit 
en het ruime aanbod. In zeven jaar tijd 
heeft zij ruime horecaervaring opge
daan bij Lin Wah, het populaire Chinese 
restaurant van haar tante in Muziekwijk. 

internationaal
“Ik heb ook de vrijheid om de kaart 
aan te passen, als blijkt dat ergens veel 

vraag naar is. Bijvoorbeeld de kaaskro
ketten, die doen het heel goed in Poort”. 
Naast het klassieke Amerikaanse broodje 

hamburger, kun je bijvoorbeeld ook kie
zen voor de oosterse uitvoering ‘China 
Town’, compleet met pindasaus en kroe
poek. Zo komen we een beetje terug bij 
Niki’s roots. Niki groeide op in China, en 
kwam twaalf jaar geleden naar Almere. 
Zij en haar vader Xiaodong Shen werken 
vooralsnog zeven dagen per week in het 
restaurant. 

“Uiteraard zullen we ook personeel 
aannemen, maar de eerste maanden wil 
je toch zelf draaien. Ik ben heel klantge
richt – naast kwaliteit en hygiëne heb ik 
ook goede service hoog in het vaandel 
staan, met de klant meedenken. Wij heb
ben ook halal kip, vegetarische burgers, 
salades en smoothies van puur fruit zon
der toevoegingen. Kipsaté bakken wij op 
de plaat, niet in de frituur. 

Frappuccino
Ik heb voor hele mooie koffiebonen ge
kozen, van Mocca d’Or, met luxe koekjes 
erbij. Mensen komen ervoor terug. De 
thee is van de luxe collectie van Lipton, 
geserveerd in glazen theekopjes die pret
tig in de hand liggen. Dat zijn details 
waar ik op let. De prijzen moeten ook 
klantvriendelijk zijn. Kinderen komen 
voor één Euro een ijsje halen. Families 
kunnen kiezen voor snacks met friet in 
voordelige familiepakketten om mee te 
nemen. 

En we hebben een heerlijke frappucci
no, met verse melk in de blender bereid, 
laat de zomer maar komen!”.

redactie n

Big Bread Kitchen staat voor je klaar met 
de lekkerste frites, snacks, Kitchen burgers, 
maaltijden, broodjes, huisgemaakte specialiteiten, 
maaltijdsalades, koffie en softijs. Tot snel!

Maandag 16:00 -21:00
dinsdag 11:30 -21:00
woensdag 11:30 -21:00
donderdag 11:30 -21:00

vrijdag 11:30 -21:00
zaterdag 11:30 -21:00
zondag 12:00 -21:00

Najadenstraat 8, 1363 ST Almere Poort
036 - 848 12 34
www.bigbreadkitchen.nl
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Gold Box Fitness: personal 
training in Homeruskwartier

Rabie Frindi: “Ik wil mijn klanten tevreden naar huis zien gaan, 

wetende dat ze goed hebben getraind. Sport zie ik als een leef-

stijl. Het werkt ook door in de geest – adrenaline komt vrij en alles 

gaat je beter af en wordt leuker. Je doorbreekt de routine en door 

mijn persoonlijke aandacht heb je een stok achter de deur”.

Kickboks en crossfittraining
Een paar jaar terug zagen Rabie en Han
na Frindi kans om een herenhuis aan de 
Zeussingel in het Homeruskwartier te 
laten bouwen, waar zij sinds april 2018 
met hun gezin genieten van het woon
comfort en de fijne buurt. Hier ontstond 
het idee voor ‘Gold Box Fitness’, een 
heuse sportstudio waar Rabie één op één 
personal training geeft. Mensen kunnen 
kickbokstraining en crossfittraining 
krijgen, of een combinatie van verschil
lende elementen. Alles is aanwezig voor 
een volledige workout. 

Sterker dan ooit
Rabie kwam acht jaar geleden als prof
voetbalspeler van Casablanca naar Am

sterdam. Niet veel later belandde Rabie 
door een ernstig autoongeluk in het 
ziekenhuis en de artsen zagen zijn toe
komst somber in. Rabie ging echter niet 
bij de pakken neerzitten. “Toen ik mijn 
pasgeboren dochterje in mijn armen 
hield, wist ik waarvoor ik vocht. Ik ging 
revalideren en trainen en ben nu sterker 
dan ooit. Ik volgde een opleiding voor 
personal trainer en kon aan de slag bij 
een sportschool in Almere Buiten. 

voor iedereen
Ik heb mijn hele leven in de sport geze
ten, voetbalde op topniveau, en ik heb 
ervaring met allerlei blessures en ook 
met voeding en leefstijl. Mijn Nederlands 
heb ik vooral via mijn werk opgedaan. Ik 
werk met veel plezier. Vooral de persoon
lijke begeleiding, iemand helpen zijn of 
haar doelen te behalen, vind ik leuk. En 
de verscheidenheid van mensen – het 
ene moment doorgetrainde sporters, en 
dan weer mensen die net zijn begonnen 
met sporten, soms met overgewicht”.

nieuwe uitdaging
Hanna: “We waren allebei toe aan een 
nieuwe uitdaging en zijn nu voor onszelf 
begonnen. Achter ons huis bouwden we 
een bedrijfsruimte die we gebruiken om 
de lessen te geven”.

De hele buurt fit
Rabie: “Ik heb ook ideeën voor buiten 
hardlopen en bootcampen, met kleine 
groepen. Maar bij mij trainen ook men
sen die liever niet in sportkleding op 
straat gezien worden. Zij trainen in de 
beschutte ruimte van de box”. Rabie 
geeft de trainingen en Hanna regelt al
les eromheen. “We zijn net gestart, in 
december 2019. Onze eerste klanten zijn 
al goed op weg, naar volle tevredenheid, 

en het nieuwtje spreekt zich rond. Zelfs 
vanuit Lelystad komen ze naar ons toe. 
We hopen de hele buurt fit te maken”.

redactie n

Training
Personal 

 Crossfit

Boksen

goldboxfitness.nl
06 52 52 51 51

Maarten Feenstra Fotografie
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Biologische bakkerij Zonnelied 
 een stukje broodgeschiedenis

De biologische bakkerij het Zonnelied in de Homerusmarkt 

verkoopt heerlijk versgebakken brood van eigen Flevolandse 

bodem. Er is een ruime keuze – iedereen heeft wel zijn favoriete 

brood, of proeft iets nieuws. Deze keer vertelt Diana ons hoe 

desembrood gemaakt wordt.

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, EKOplaza 
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! 

Desembrood
Een stukje geschiedenis. Desembrood be
staat al heel lang. Tot aan de negentiende 
eeuw werd er alleen maar desem gebruikt 
om het brood te laten rijzen. Gist als rijs
middel werd pas veel later ontdekt. Het 
Zonnelied maakt desem van tarwemeel 
met water, wat na een paar dagen gaat 
gisten. Het is een langzaam proces. Wat 
dan ontstaat, is een soort van dikke pap 
met lucht erin. Door hiervan een stukje 
toe te voegen aan het deeg dat een brood 
mag worden, krijg je een desembrood. 
Ook het rijzen duurt langer dan bij een 
gistbrood. Hierdoor verkrijg je een uniek, 
karaktervol brood, dat het Zonnelied bij
zonder maakt.

Wat aan het eind van de dag overblijft, 
gaat naar Buitengewoon Almere en komt 
terecht bij Almeerders die het nodig heb
ben. Op deze manier is er 0% verspilling! 

Smaak en kracht
Daarnaast is de Zonnehoeve ook nog 
eens een zorgboerderij, met 24uurs
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 en kracht zit. We hebben papie
ren zakken 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 8.00-17.00 uur, za 8.00-16.00 uur.

www.hetzonnelied.nl
www.zonnehoeve.net
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Zeearend jannie doet het 
goed in de lepelaarplassen

Vorig voorjaar werd voor het eerst in een gebied van het Flevo-

landschap een zeearend geboren. Een geweldige mijlpaal. Maar 

hoe gaat het nu eigenlijk met het dier, waar verblijft ze en hoe 

ziet ze er uit?

Kroon op het werk
Zeearend Jannie – vernoemd naar bos
wachter Jan Horstra – kroop in 2019 
uit het ei in de Lepelaarplassen, onder
deel van Nationaal Park Nieuw Land. 
Uiteraard waren we als stichting bijzon
der blij met de geboorte van zo'n indruk
wekkend roofdier uit de top van de 
voedselketen. Samen met de otter staat 
de zeearend symbool voor een gezonde 
en vitale poldernatuur waar verdwe
nen soorten weer hun rechtmatige plek 
innemen. Voor ons als natuurbeherende 
organisatie is de terugkeer van deze ico
nische dieren de kroon op ons werk.

Zender
Om meer inzicht te krijgen in de leefwijze 
van jonge zeearenden – en bijvoorbeeld 
hun reactie op windmolens, recreatiege
bieden en stedelijk gebied – werd Jannie 
medio mei geringd en gezenderd door de 
Werkgroep Zeearend Nederland (WZN). 
Hoewel er steeds meer zeearenden in 
Nederland zijn, weten we namelijk nog 
verrassend weinig over hun leefwijze. De 

zenders moeten die kennis de komende 
jaren vergroten. In totaal werden er in 
2019 vier nieuwe Nederlandse zeearen
den gezenderd.

Honkvast
Uit de zenderinformatie van het afgelo
pen jaar kunnen we opmaken dat Jannie 
in haar eerste levensjaar erg honkvast 
was. Ze vloog weliswaar eind augustus 
ineens naar Bremen in Duitsland om 
daar een weekje rond te hangen. Maar al 
snel keerde ze terug naar Nederland. Via 
de Dollard vloog ze langs de stad Gro
ningen terug naar de Veluwe. Vanaf sep
tember tot februari verbleef ze overdag 
in de Oostvaardersplassen en 's nachts in 
de Lepelaarplassen. Buiten enkele korte 
tripjes naar de Veluwe, Hilversum, Vee
nendaal en de Randmeren bleef ze trouw 
aan het gebied waar ze was geboren. We 
vermoeden dat de reset van het moeras 
in de Oostvaardersplassen zorgde voor 
een overvloed aan makkelijk te vangen 
vissen en veel grazende ganzen, zodat de 
noodzaak om te zoeken naar een nieuw 

leefgebied overbodig was. De afgelo
pen maanden verbleven er om die reden 
soms wel twaalf zeearenden tegelijk in 
Nationaal Park Nieuw Land.

nog geen volwassen kleed
Na een jaar heeft Jannie vrijwel de 
omvang van een volwassen zeearend. 
Maar ze ziet er nog steeds uit als een 
jonge vogel. Ze is zwartbruin van kleur, 
vooral op haar vleugels, kop en staart. 
Ze heeft lichte en donkerbruine vlek
ken op haar rug. Haar snavel is nu nog 
zwart, maar zal binnen nu en drie jaar 
langzaam naar donkergrijs, grijsgeel, 
lichtgeel en ten slotte helder geel kleu
ren. Haar iris is de komende drie jaar 
nog zwart en wordt pas daarna licht tot 
goudbruin. Haar volwassen verenkleed 
krijgt ze pas over een jaar of vier, de 
kenmerkende lichte kop laat nog langer 
op zich wachten. Die krijgt ze pas tussen 
haar achtste en tiende jaar.

Waar kun je jannie zien?
Jannie wordt regelmatig gezien in Natio
naal Park Nieuw Land. De ene keer vliegt 
ze rond boven de Lepelaarplassen, de 
andere keer boven het moeras en het 
zuidelijke gedeelte van de Oostvaar
dersplassen. In het voorjaar zijn regel
matig zeearenden te zien vanuit kijkhut 
de Lepelaar in de Lepelaarplassen. Ook 
vanaf de dijk tussen Almere en Lelystad 
heb je een goede kans om zeearenden 
te zien overvliegen. Heb je geen geluk? 
Loop dan even binnen bij bezoekerscen
trum De Trekvogel naast de Lepelaar
plassen en bekijk onze pop upexpositie 
over zeearend Jannie!

Zeearenden portal
Ook vanachter je scherm zijn de omzwer
vingen van Jannie op de voet te volgen. 
Ga naar portal.werkgroepzeearend.nl om 
de vliegbewegingen van de vier gezen
derde Nederlandse zeearenden te zien!

meer weten? 
Vogelbescherming Nederland publiceerde 
in januari dit jaar een informatief artikel 
over zeearenden. Verslaggeefster Monica 
Wesseling bezocht voor het schrijven van 
dit stuk de Lepelaarplassen om inspiratie 
op te doen. Hier lees je het gehele artikel: 
www.vogelbescherming.nl/actueel/
bericht/volopvliegendedeuren

Het Flevo-landschap n

Rolf Hendriks InterAxxie Fotografie
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Inmiddels liggen ook de dakbalken en 
de dakplaten erop. In de eerste week van 
maart zijn de deuren gemonteerd. Wan
neer de dakbedekking klaar is, kan de 
binnenafwerking beginnen. Voor Pasen 
zijn al activiteiten in het gebouw ge
pland en het officiële openingsmoment 
zal met Pinksteren zijn, in het bijzijn van  
een heleboel schapen die dat weekend 
het Cascadepark bezoeken.

De ‘Kerk op Wielen’ doet dienst als op
slag. Helaas werd eind februari ingebro
ken en voor ruim 2000 Euro gereedschap 
en spullen gestolen. Opnieuw wordt een 
beroep gedaan op goede gevers, om deze 
tegenslag te boven te komen.

De bouw van de ‘Tiny Church' in het 
Cascadepark is in volle gang. Vrijwil
ligers van kerkgemeenschap De Schone 
Poort bouwen de houten kerk zelf en 
bereikten 14 februari het hoogste punt.

De minikerk in het Cascadepark 
wordt Tiny Church genoemd omdat het 
ontwerp ooit bedacht was als een Tiny 
House. Het gebouw is uniek omdat het 
op wielen met de zon meedraait om zo 
de zonnepanelen op het dak optimaal te 
gebruiken. n

 Bouw tiny Church vordert  voor de zomer klaar

ochtend of een spelletjesmiddag. Van al
les is mogelijk! Om dit mogelijk te ma
ken zijn Paul en Roel, beheerders van het 
Klokhuis, er regelmatig te vinden!

Maar wie zijn Paul en Roel nu eigen
lijk? Paul is zo’n beetje de buurman van 
het Klokhuis en rent en vliegt heen en 
weer om het iedereen naar de zin te ma
ken. Roel is de man met de ideeën voor 
activiteiten en het maken van verbindin
gen. “Het Klokhuis staat midden in Poort 
en is een mooie plek om de mensen in 
de buurt te ontmoeten, want ook daar is 
het Klokhuis voor”. Zo heeft hij op 29 
december een oliebollenmiddag geor
ganiseerd waar een hoop enthousiaste 
bewoners zijn langsgekomen. “Bewoners 
uit Poort zijn creatieve mensen die open 
staan voor nieuwe initiatieven en deze 
ook willen opzetten, deze groep hel
pen wij graag”, zo vertelt medebeheer
der Paul. Paul en Roel zijn regelmatig 
op zondag in het Klokhuis te vinden en 
vertellen je graag over de mogelijkhe
den. Sinds vorig jaar hebben al meerdere 
groepen en activiteiten een plek gevon
den in het Klokhuis, waaronder laatst 
een elektronica middag voor kinderen, 

Elke vrijdagmiddag en zondagmiddag 
zijn er leuke activiteiten in het Klokhuis, 
verzorgd door buurtinitiatief Open Klok
huis, het jongerenwerk van de Schoor 
en Stad & Natuur. Dan zijn Poortbewo
ners van harte welkom. Er is ook genoeg 
ruimte voor eigen initiatieven vanuit de 
buurt. Een creatieve avond, een koffie

 Ontmoet de mannen 

in de roze taart: 
roel en paul

opgezet door een buurtbewoner – Eric. 
Ook tot en met de zomervakantie zijn 

er verschillende activiteiten in het Klok
huis. Zo kunnen de bewoners uit Poort 
en met name de kinderen die deelnemen 
aan het fietsverkeersexamen op 14 april 
hun fiets laten checken op woensdag 8 
april. Daarnaast zijn er gave workshops 
waaronder dieren maken van afval en 
wordt er een heuse JanvanHaasteren 
puzzelwedstrijd georganiseerd op 24 
mei. Roel: “We zijn voor deze challenge 
nog op zoek naar Jan van Haasteren 
puzzels met 500 stukjes, heb jij nog puz
zels die we hiervoor kunnen gebruiken? 
Breng ze langs op zondagmiddag!” 

Als kers op de taart wordt op 14 juni 
de Klokhuis verjaardag gevierd met een 
dansoptreden, muziek maken, freerun
ning en natuurlijk proefjes.

Kom jij binnenkort kennis maken met 
Paul en Roel? Zij kunnen je alles vertel
len over het Klokhuis! Als je een keer ge
bruik wilt maken van het Klokhuis voor 
een leuk initiatief dat voor en door Poort 
is, dan kun je contact opnemen met Stad 
& Natuur, via info@stadennatuur.nl of 
036547 50 50. nOp de foto zie je Roel



Facebook: Ons Cascadepark

 Hondenbordjes geplaatst bij speeltuinen

EVEnEMEntEn
CaSCaDEparK 2020

elke vrijdag
Open Klokhuis 14.00-16.00
Inloop / Gamen Klokhuis 15.00-18.00

elke zondag
Workshop óf Open Middag in het Klokhuis
met beheerders Paul en Roel 13.00-16.00

vrijdag 20 maart 14.00-16.00
Open Klokhuis: lente-schaap maken

vrijdag 27 maart 14.00-16.00
Open Klokhuis: lente-tuintje maken

zondag 29 maart 10.00-11.00
Blote voeten wandeling, zie pag. 34

vrijdag 3 april 14.00-16.00
Open Klokhuis: paasmandje maken

zondag 5 april 13.00-16.00
Haal je oude apparaat uit elkaar en maak 
er iets nieuws van! Met Joost Bosker 

woensdag 8 april 14.00-16.30
Laat je fiets checken bij het Klokhuis

maandag 6 t/m vrijdag 10 april 19.30
Muzikale paasmeditatie in het Labyrint

vrijdag 10 april 14.00-16.00
Open Klokhuis: brood vlechten

zondag 12 april 
Paasviering en -ontbijt in de Tiny Church

zondag 12 april 9.30: 0-3 j. 10.00: 4-6 j. 10.30: 7-9 j.
Paaseieren zoeken bij ‘Natuurlijk Spelen’

vrijdag 17 april 14.00-16.00
Open Klokhuis: iets lekkers bakken

vrijdag 24 april 14.00-16.00
Open Klokhuis: oranje knutselen

maandag 27 april
Koningsdag – kleedjesmarkt

woensdag 29 april 13.00-16.00
Meivakantie activiteiten Playground

vrijdag 1 mei 14.00-16.00
Open Klokhuis: knutselen

vrijdag 8 mei 14.00-16.00
Open Klokhuis: moederdag badzout maken

vrijdag 15 mei 14.00-16.00
Open Klokhuis: iets lekkers bakken

vrijdag 22 mei 14.00-16.00
Open Klokhuis: schilderen met touw

zondag 24 mei 13.00-16.00
Jan van Haasteren puzzelwedstrijd

vrijdag 29 mei 14.00-16.00
Open Klokhuis: pizza maken

zaterdag 30 mei tot maandag 1 juni
Slapen bij de Schapen & Pinksteren
Opening Tiny Church en Kliederkerk  

zondag 7 juni 13.00-16.00
We gaan dieren maken van gerecyclede 
materialen met kunstenares Mannie Krak

zondag 14 juni 13.00-16.00
Het Klokhuis viert haar 9e verjaardag met 
gave workshops in en rond het gebouw! 

Deze foto van schaapherder Jasper met 
één van de dames uit de kudde maakten 
we in november in Almere Haven. Begin 
dit jaar verhuisde deze kudde Schoone
beeker Heideschapen naar Noorderplas
sen, waar inmiddels de eerste lammetjes 
al zijn geboren. “Onze Schoonebeekers 
hebben veel oerbloed en staan nog 
dichtbij het oorspronkelijke schaap. 
Schapen bevielen van oorsprong bui
ten in de natuur en niet in een warme 
stal met dierenartsen en verzorgers 24/7 
in de buurt. Het is voor schaapskuddes 
die leven in de buitenlucht van groot 
belang dat een lammetje makkelijk ter 
wereld komt en ook meteen in staat is 

lemaal een klap op de paal te geven. De 
bordjes zijn te vinden bij: 
• Natuurlijk Spelen in het Cascadepark
•  Schoolplein Sterrenschool in het 

Homeruspark
•  Willem Barentszroute; bij de speel

plaats kinderlint
•  Europakwartier; bij archeologische 

vindplaats
• Speelplaats Iskurstraat.
De gemeente wil ook gebieden aanwij
zen waar honden wél uitgelaten mogen 
worden en is hiervoor nog op zoek naar 
vrijwilligers die willen helpen bij het or
ganiseren van de prullenbakken. n

Kinderen uit Almere Poort schilder
den onder begeleiding van kunstenares 
Mira Ticheler hondenbordjes voor bij de 
speelplaatsen in de wijk. In totaal zestien 
bordjes zijn gemaakt in opdracht van 
de gemeente Almere; bedoeld om hon
denbezitters op een positieve manier te 
stimuleren de speelplaatsen poepvrij te 
houden. Op woensdag 29 januari werd 
het eerste bordje in de grond geslagen bij 
het Natuurlijk Spelen gebied in het Cas
cadepark, in het bijzijn van wijkregisseur 
Diana Lamboo. Naast een aantal kinde
ren uit de buurt hielp ook een groep kin
deren van BSO de Hooiberg mee door al

 Slapen bij de Schapen 

pinksterweekend

om zichzelf redelijk te redden". Volg het 
schapennieuws op de voet via Facebook: 
Schaapskudde Almere. Op 30 mei ver
wachten we weer schapenbezoek in het 
Cascadepark voor het inmiddels tradi
tionele kampeerweekend Slapen bij de 
Schapen. Hier worden altijd veel wollige 
activiteiten georganiseerd en een gezel
lige buurtbarbecue (Ons Cascadepark). n



30 I POORTNIEUWS

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 

dinsdag

Koffie-ochtend • senioren
10.00 - 12.00 uur

Yoga • volwassenen
11.45 - 12.45 uur

Crea Dames • volwassenen
13.30 - 15.30 uur

donderdag

Taal in de Wijk • volwassenen
09.30 - 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

mozaieken voor valentijn
bij buurtcentrum amerika

De één komt voor het eerst en de ander 
heeft al vaker meegedaan. Shirley geeft 
deze workshop hier al sinds een jaar of 
twee, zo’n zes keer per jaar. Je vindt de 
activiteit op de activiteitenkalender en 
de Facebookpagina van buurtcentrum 
Amerika. “Geef je altijd vooraf op, zodat 
wij op je rekenen met de voorbereidin
gen”. De twee vriendinnen die Shirley 
assisteren, hebben ook bij de voorberei
ding geholpen. Een handige echtgenoot 
heeft de harten uitgezaagd. Ook zijn deze 
al wit geschilderd. Voor de scherven die 
we gebruiken, zijn tegeltjes stukgeknipt. 

Shirley: “Eigenlijk hebben we elkaar 
aangestoken met deze hobby. En hoe we 
vanuit Den Helder in Almere Poort te
rechtkwamen? Mijn dochter Joyce, die 
hier werkte, heeft ons geïntroduceerd”. 

Er is volop keuze in kleuren en materi
alen en je legt het eerst ‘droog’ neer om 
te bepalen wat je wilt. Vervolgens smeer 
je een stukje in met houtlijm en plakt de 
ornamenten daarop vast. Shirley legt uit 
dat je het beste met de rand kunt begin
nen, en dat je veel materialen goedkoop 
bij de bouwmarkt of de Action kunt vin
den. “Als je rond een glaasje gaat moza
ieken, om een kaarsenhouder te maken, 
gebruik je siliconenlijm, dat is doorzich
tig”. Voor de voegen krijgen we een setje 
met gebruiksaanwijzing mee naar huis, 
want ons werk moet eerst drogen. Het is 
een zeer geslaagde avond met een leuk 
resultaat. Voor 14 april staat de volgen
de workshop gepland, dan gaan we een 
mooi uiltje maken!

redactie n

Het is dinsdagavond. In buurt-

centrum Amerika staan thee 

en koffie klaar en is het werk-

blad bedekt met een roze pa-

pieren tafelkleed en allerlei 

uitnodigende materialen. Zes 

dames gaan vanavond een va-

lentijnshart mozaïeken. 

Zaterdag 23 mei 2020
14:00 - 17:00 uur
Lustrumfeest
Buurtcentrum 
Amerika
10 jaar 
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nieuwe buurtsportcoach poort 
leonie Gleiser vol met passie

Sinds 1 december heeft Almere Poort een nieuwe buurtsport-

coach. Leonie Gleiser nam het stokje over van Frank Timmerman. 

Dit is haar eerste baan bij De Schoor en ze heeft er reuze veel 

zin in. “Zodra het een beetje warmer wordt, gaan we naar 

buiten en komt de Playground Poort volop tot zijn recht”.

nederlands kampioen
Leonie kwam vijf jaar geleden vanuit 
Amsterdam naar Almere om te gaan sa
menwonen. Inmiddels is zij getrouwd en 
moeder van twee dochtertjes. Eigenlijk 
had Leonie al een carrière achter de rug 
toen zij commerciële sporteconomie ging 
studeren aan de Johan Cruijf University. 
Zij turnde vanaf haar tiende op top
niveau. “Ik trainde 33 uur in de week bij 
gymnastiekvereniging Pro Patria in Zoe
termeer en vanaf mijn twaalfde woonde 
ik door de week bij een gastgezin omdat 
de reisafstand vanaf thuis in Amsterdam 
te groot was. Ondertussen ging ik daar 
ook naar de middelbare school. 

Ik turnde met heel veel plezier. De 
sport hoort bij je leven, geeft je struc
tuur. Als het sporten goed gaat, geeft het 
zoveel energie. Hoogtepunten voor mij 
waren bijvoorbeeld in 1996 het jeugd 
EK in Birmingham en in 1999 het WK in 
China. In 2000 was ik Nederlands kam
pioen bij de senioren. 

voldoening en plezier
Op mijn negentiende besloot ik mij met 
de andere kant van sport bezig te gaan 
houden – de organisatie. Ik ging aan de 
slag bij Le Champion en werkte mee aan 
de Dam tot Dam loop en de Amsterdam 
Marathon. Voor Emolife heb ik als pro
duction event manager de Run for KiKa 
georganiseerd in verschillende plaatsen. 
Het geeft veel voldoening om een mooi 
hardloopevenement neer te zetten voor 
het goede doel”.

Combinatiefunctionarissen
In drie maanden tijd is Leonie goed in
gewerkt en klaar voor een mooi bui
tensportseizoen in de wijken van Poort. 
“Met een team zijn we alle basisscho
len langs geweest om te vragen wat we 
voor ze kunnen betekenen. Scholen kun
nen hulp van combinatiefunctionarissen 
aanvragen. Van balsport tot denksport, 
alles hebben we in huis. Voor pauzesport 
ontwikkelen we een leskaartenbak, waar
door kinderen kennismaken met nieuwe 
sport en spelelementen. We kunnen 
scholen ondersteunen bij de organisatie 
van sportdagen, sportontbijt en nationale 
sportweek. 

naar buiten
In de gymzalen van De Ruimte is woens
dag sport en spel en tegelijkertijd de 
Droomspeelbus met peuter en kleuter

gym en op donderdag is er zaalvoet
bal. In mei verplaatst zich dit naar de 
Playground Poort, waar uitnodigende 
materialen geleend kunnen worden. 

Evenementen
Iedere vakantie organiseren we sportac
tiviteiten in Poort. In de meivakantie is 
dit op woensdagmiddag 29 april op de 
Playground. Op 28 april organiseert de 
Droomspeelbus samen met de Combina
tiefunctionaris Balsporten de Kidscup in 
het Topsportcentrum Op 20 juni zijn we 
actief bij Festival Poort Sociaal en in de 
zomer kan er weer gekanood worden in 
het Cascade park.  

jeugdfonds
Voor kinderen die graag willen sporten 
maar van wie de ouders de contributie 
niet kunnen betalen, kan ik een aan
vraag doen bij het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. Zo is er al een meisje dolgeluk

kig op afrodansles gegaan. Maar ook bij 
zwemlessen voor het A diploma kan het 
Jeugdfonds helpen”.

voor iedereen
De buurtsportcoach is er voor iedereen.
Ook volwassenen en senioren kunnen 
bij Leonie aankloppen met vragen over 
sport en beweegaanbod in het stads
deel. “Er is bijvoorbeeld een team van 
dertigplussers dat graag wilde zaalvoet
ballen en alleen nog een locatie hier
voor zocht. Ook rolstoelbasketbal op 
de maandagavond in de sporthal boven 
Buurtcentrum Amerika loopt goed. Voor 
verenigingen zie ik veel kansen om in 
Poort te starten. Mijn werk is heel afwis
selend. Geen dag is hetzelfde!” 

redactie n

Facebook: Leonie Gleiser De Schoor
e-mail: lgleiser@deschoor.nl
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Wijkagent eerste aanspreekpunt 

openbare orde en criminaliteit 

in het stadsdeel

poort past goed
De 33jarige Lahcen groeide op in Har
derwijk en volgde een sportopleiding bij 
CIOS. “Ik gaf les aan mensen met geüni
formeerde beroepen. Zo ben ik de politie 
ingerold. Dit voorjaar ben ik twaalfen
eenhalf jaar werkzaam bij de politie. 
In Arnhem, Barneveld, Ede en Wage
ningen werkte ik in verschillende teams 
bij de basispolitiezorg. Ik werd ingezet 
als noodhulpdienst bij spoedmeldingen. 
In Wageningen was ik anderhalf jaar 
wijkagent. Ik ging eens verder kijken, 
om elders in het land te kunnen werken. 
Toen ik de vacature voor Almere Poort 
tegenkwam, ben ik gaan informeren en 
ter plekke gaan kijken. Meteen kreeg ik 
een prettig gevoel bij het stadsdeel, het 
past goed bij me. Almere Poort is jong en 
groeiende en de problematiek sluit goed 

aan bij mijn ervaring. In Poort wonen 
mensen met allerlei achtergronden en uit 
alle lagen van de bevolking – dit geeft 
het stadsdeel karakter”.

Zoveel mogelijk op straat
Hans is blij met zijn collega: “Lahcen en 
ik werken goed samen en komen in onze 
kracht, juist doordat we verschillend zijn. 
We hebben beiden het gevoel gehoord te 
worden. Het is belangrijk dat we goed 
benaderbaar zijn. Als wijkagenten zijn 
wij de schakel tussen wijk en politieor
ganisatie. Ons werk speelt zich zoveel 
mogelijk op straat af en het liefst zo min 
mogelijk op het bureau. Voor buurtbe
woners zijn wij een eerste aanspreekpunt 
als het gaat om openbare orde en cri
minaliteit in de wijk. Daarnaast onder
houden wij contact met partners zoals de 

Drie jaar geleden kwam wijkagent Hans Jansen naar Almere 

Poort om Pieter Roeters te versterken, en anderhalf jaar terug 

nam Lahcen Doumaz het over van Pieter. Je komt de vriendelijke 

wijkagenten regelmatig tegen in de wijk – samen of apart. 

“Juist doordat we verschillend zijn, komen we in onze kracht”.

gemeente, welzijnsorganisaties, winke
liers en buurt en bewonersorganisaties. 
Want veiligheid is iets waar we met z’n 
allen verantwoordelijk voor zijn”.

preventief werken
Lahcen vervolgt: “Hoewel het er soms op 
lijkt dat afval en parkeren de grootste er
gernissen zijn in Poort, is ons werk heel 
afwisselend. En het liefst werken we pre
ventief. Als wijkagenten hebben we ook 
een maatschappelijke functie, werken 
mee aan de binding in het stadsdeel. Een 
sterke band met de buurt waar je woont 
en met elkaar komt de sfeer ten goede 
en voorkomt een hoop narigheid. Ik zie 
dit in Poort helemaal goedkomen, het is 
een bijzonder stadsdeel, mét zijn diverse 
bewoners!”

redactie n

SPREEKUUR 
WIJKAGENT & WIJKTEAM

2 april · 7 mei · 4 juni · 2 juli  

donderdag 11.30-12.30 uur

in buurtcentrum ‘De Ruimte’, 

Nimfenplein 1, Almere Poort

Komt dit niet uit?

Bel voor een afspraak 0900-8844

Met  spoed politie nodig? 

Bel dan 112

Facebook/Instagram: 

@wijkagentenalmerepoort

V E I L I G H E I D

Maak uw auto klaar 
voor het voorjaar!                      

GRATIS universele 
telefoonhouder bij de 

zomercheck

 Gebruik hiervoor de coupon 
uit dit blad. Tot snel!

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



Beste Dierenvrienden,

Zoals sommigen van jullie wel gemerkt 
zullen hebben, zijn wij bezig met een ver-
bouwing. Deze verbouwing zijn we ge-
start om een aantal redenen.

Nieuwe look
Vernieuwing van de praktijk. We zijn 
inmiddels bijna twee jaar geleden 
overgeno men door Anicura en sinds een 
jaar mogen wij ons met trots ook ster-
kliniek noemen. Bij een nieuwe naam en 
(deels) een nieuw team hoort ook een 
nieuwe look.

Meer aandacht
We vonden de balie te onpersoonlijk. Er 
komt een grotere balie, met mogelijkheid 
om er makkelijk achter vandaan te lopen 
zodat we veel meer aandacht en aaitjes 
aan je huisdier kunnen geven.

Speciaal voor katten
Er komt een speciale plek voor (angstige) 
katten. Dit betekent dat in de toekomst 
na binnenkomst deze katten rechtsaf 
naar een spreekkamer alleen voor kat-
ten kunnen. Links na binnenkomst zijn de 
spreekkamers voor honden en bijzondere 
dieren. Door dit te scheiden hopen we het 
bezoekje aan de dierenarts een minder 
stressvolle ervaring te maken.

Ook is het de bedoeling dat we met 
deze aanpassingen in de toekomst een 'cat 
friendly gold' praktijk kunnen worden.

Open dag 4 april
Nieuwsgierig geworden naar de vorderin-
gen? Op zaterdag 4 april houden we een 
open dag!

Tot gauw,

Sterkliniek Dierenartsen Almere n
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vrienden voor het leven

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

niorenpartij Almere en daarvoor als as
sistent bij de Provinciale Staten was Cor 
nauw betrokken bij bestuurlijke besluit
vormingen en de uitvoering daarvan. 
Hierdoor kreeg hij een goed inzicht in 
de ontwikkeling van plannen. “Vroeger 
ging de uitvoering sneller omdat er meer 
persoonlijk contact was. Er zaten niet 
zoveel schakels tussen”. Een tip van Cor: 
“Het zou een uitkomst zijn als het meld
punt ‘Melding Openbare Ruimte’ speci
aal voor Poort opgezet zou worden, dat 
zou het stadsdeel zeer ten goede komen”.

Femmy vindt het een cadeautje om 
de ontwikkelingen van Poort te mogen 
meemaken. De diversiteit van de stad, 
de instellingen, de busbanen, het soci
ale hier in de wijk – het voelt voor haar 
als een dorp. Het wonen aan het strand 
vindt ze fantastisch. Zeventien jaar lang 
kwamen ze samen met hun kleinkinde
ren ieder weekend in hun vakantiehuis 
in Schagen. Daar liepen ze met een em
mer en een schepje om de hondenpoep 
van hun toenmalige labrador op te rui
men. Cor en Femmy hopen dat er langs 
de wandelpaden in Duin dichte prullen
bakken komen zodat er geen zwerfvuil 
rondslingert en geen hondenpoep blijft 
liggen. “Het is een kwestie van fatsoen 
dat je de buurt netjes houdt, de meeste 
mensen doen dat gelukkig ook hoor!” n

Helaas is Cor op 29 januari onverwacht 
overleden. Wij wensen Femmy en Luca 
veel sterkte en kracht toe.

In deze rubriek schrijft Claudia over 

opmerkelijke overeenkomsten tussen 

honden en hun baasjes en hoe zij in 

Almere Poort terechtkwamen. 

Naam: Luca 

Type hond: Jack Russel

Leeftijd: veertien jaar oud

Geboren in: Amsterdam

Opvallend door:   
haar pittige uitstraling

Eigenschap:     
een pienter en dapper hondje

Is gek op: diverse soorten groenten, 
met name spruitjes

Dagelijks ritueel: baasjes   
nauwlettend in de gaten houden      

Baasjes: Cor en Femmy Pot

Oude woonplaats: Amsterdam Zuid

Leeftijd: 80-plussers

Opvallend door:    
hun sociale betrokkenheid

Trots op: Almere (Poort)

Dol op: Wandelen met Luca,  
gezond – liefst biologisch – eten

Dit ontwerp is eigendom van Blomsma Print & Sign. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Projectcode: systxB069 Datum: 05-11-2019

Omschrijving: Div. signing Versie: 03

Opmaak door: JlSa Contactpersoon: Wouter van Dort

STERKLINIEK ALMERE | B - GEVEL IMPRESSIE DAG/NACHTSITUATIE

• Nieuwe folie op boeidelen
• Doorgestoken letters verlicht
• Etch folie v.v. FC logo’s
• Witte snijtekst op deuren

Deze keer ben ik op de koffie geweest bij 
Cor en Femmy Pot. Ze wonen sinds 28 
jaar met veel plezier in Almere, waarvan 
de laatste drie jaar in Poort. Samen met 
hun Jack Russel Luca genieten ze van 
hun pensioen. Daarvoor deden zij admi
nistratief werk. Als raadslid van de Se
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“Ik wissel mijn wandelroutes steeds af, 
omdat er zoveel te ontdekken is qua 
stadsbossen en parken. Pampushout is 
één van mijn favoriete plekken. Met een 
beetje geluk kun je hier bevers spotten, 
of je komt door bevers kunstig afgeklo
ven boomstammen tegen. Dan kan mijn 
dag niet meer stuk. Waar maak je dat 
mee, zo dichtbij huis?”, aldus Evert. 

trek de stoute schoenen uit
Evert behaalde certificaten als wandel
instructeur van de Koninklijke Wandel
bond Nederland en Mindful Walk Ne
derland en in de herfst van 2019 ging 
hij van start met maandelijkse ‘barefoot 
wandelingen’ met kleine groepen, onder 
meer in Pampushout. “Ik plaats de data 
en startplekken op internet en mensen 
melden zich aan. Ik houd de deelname
kosten bewust laag, zodat de prijs voor 
niemand een belemmering vormt”. 

Deelnemers aan de wandeling zijn 
nieuwsgierig naar het blote voeten ele
ment. Ook in de winter blijven de sokken 

en schoenen in de auto of de fietstas. Er 
wordt gelopen over paden, gras, bos
grond en houten bruggetjes. 

voeten worden gemasseerd
Op een heldere zondagochtend in janu
ari ligt er zelfs een klein laagje ijs op de 
regenplassen. De deelnemers die voor 
het eerst meelopen, zijn verrast dat het 
gewoon goed voelt. Je bent meer in con
tact met de ondergrond, zet onbewust je 
voet anders neer, moet soms meer moei
te doen om niet uit te glijden. Maar gek 
genoeg voelen je voeten niet koud aan. 
“Het fijne van lopen op blote voeten is 
dat je voeten gemasseerd worden, wat 
een heilzame werking heeft op het li
chaam. Het stimuleert de bloedsomloop, 
regelt de bloeddruk en is goed voor de 
coördinatie”. 

Evert wijst zijn wandelaars onder
weg op bijzonderheden in de natuur, en 
neemt na afloop de tijd om de bevindin
gen te horen, onder het genot van verse 
muntthee. 

Wandelen in de wijk
Per 1 januari 2020 heeft Evert de orga
nisatie van stichting 5000stappen.nl over
genomen van oprichtster Tanya Egberts. 
“Tanya is nu weer fulltime aan het werk. 
Eigenlijk goed nieuws dus, en tegelijker
tijd heeft zij zoveel andere mensen in veel 
wijken van Almere en daarbuiten in be
weging gebracht. Elke wandelgroep heeft 
een vaste vrijwillige begeleider. Deelne
mers kunnen voor één Euro meelopen. In 
Almere Poort is dit op de maandagoch
tend, vanaf buurtcentrum Amerika.

Wandelen voor het Diabetesfonds
Alsof dit alles niet genoeg is, zet Evert 
zich ook in voor het Diabetesfonds. Op 
vrijdagavond 8 mei 2020 zal hij de mooie 
uitdaging aangaan om de Kennedy mars 
van 80 kilometer binnen 20 uur te gaan 
volbrengen en hij zamelt zoveel moge
lijk geld in via Diabeatit. 

Op zondag 3 mei 2020 organiseert 
Evert een gezamenlijke wandeling bij De 
Kemphaan om aandacht te vragen voor 
diabetes, waarvoor elke bijdrage vanaf 
g 7,50 welkom is en de volledige op
brengst naar het goede doel gaat. 

trots op iedereen
Evert heeft wandelaars uit heel Almere 
kunnen verrassen. “Ik ben trots op alle 
wandelaars en samen met hen trots op 
de natuur die Almere te bieden heeft!”

redactie n
www.aldefit.nl
www.5000stappen.nl

pampushout op blote voeten 
met wandelcoach Evert

Evert Aldewereld werkt bij de politie in utrecht. “Als ik na een 

hektische werkdag thuis kom in Almere, maak ik een wande-

ling en kom ik helemaal los van de beslommeringen. Wandelen 

doet je lichaam en geest een plezier, je krijgt een heel andere 

mindset. Als je wandelt, heb je de tijd om om je heen te kijken”. 

Tijdens het Steiger Festival kregen Evert Aldewereld 
en Edgar Donkervliet een Growing Green Speld 
voor hun bijdragen aan een gezond Almere.

Blote-voeten-wandeling 
Cascadepark: zondag 29 maart 

om 10:00 uur vertrek vanaf 
buurtcentrum Amerika

deelname 0ß 5, info: www.aldefit.nl
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Sinds september 2019 speelt de Almeerse Bad
minton Club'14 (ABC’14) op de donderdagavonden 
in Sportcomplex Olympiakwartier. Elke week 
spelen zo’n dertig leden gezellige en soms pittige 
potjes badminton. Er is volop ruimte voor meer 
badmintonners! 

Naast de donderdagen in Olympiakwartier speelt 
ABC’14 op de maandagen in Sporthal Indische 
Buurt en op de woensdagen in Sporthal Almere 
Buiten. Op maandag en woensdag is er training 
voor de jeugd. De competitiewedstrijden worden 
op zondagen gespeeld in Almere Buiten. 

Ieder jaar organiseren we verschillende 

toernooien, waaronder het Mixtoernooi tijdens 
het NK Badminton in het Topsportcentrum. 
Deelnemers aan het toernooi hebben dan gratis 
toegang tot het toernooi. 

Lijkt badminton je leuk en wil je het eens proberen? 
Dit voorjaar biedt ABC’14 de kans om vrijblijvend 
kennis te maken met badminton. Tijdens zes lessen 
worden de basisbeginselen van het spel uitgelegd 
door ervaren trainers en natuurlijk direct geoefend 
op de baan. De kosten bedragen slechts 25 euro 
per persoon. Voor rackets en shuttles wordt 
gezorgd. 

Ga naar www.abc14.nl voor meer informatie. 

Maak kennis Met badMinton in Poort

O n D E R n E M E n

Op 1 mei is het precies vijf jaar geleden dat Annelies Steinmeier 

de deuren van hart for her opende. “Het was een emotioneel 

moment – zoveel mensen hadden meegeholpen om het binnen 

een maand in te richten. Steeds meer vrouwen kwamen spor-

ten en ze bleven, ik heb er leden bij van het eerste uur”.

hart for her almere vijf jaar

nieuwe stations
Annelies vertelt enthousiast: “Ik ben be
gonnen met alleen apparatuur en cardio
stationnetjes. Gaandeweg is dit uitgebreid 
met bijvoorbeeld een trampoline en een 
krachtstation. Voor vrouwen met spe
cifieke klachten of ergens van herstel
lend kan dit een uitkomst zijn. Fysio
therapeuten verwijzen door naar mij en 
ook weleens andersom. Maar natuurlijk is 
het hier geen ziekenboeg. Vrouwen wor
den sterker en fitter en bouwen ook een 
band met elkaar op. Twee jaar geleden 
kwam Angela erbij om mij te versterken. 
Door haar specifieke werkervaring kan zij 
zowel de fanatiekelingen als degenen die 
het rustiger aan doen, goed begeleiden.

van vijftien tot tachtig
Vrouwen komen van een paar huizen 
verderop hier sporten, maar ook bijvoor
beeld uit Muiderberg of Almere Oost
vaarders. Mijn jongste lid is vijftien en 

de twee oudste leden zijn tachtig jaar. En 
ook qua afkomst zijn we allemaal ver
schillend en dat maakt het heel leuk.

Dat het sporten bij hart for her ook op 
sociaal gebied heel waardevol is, had ik 
toen ik vijf jaar geleden startte niet ver
wacht. Dames moedigen elkaar aan en 
het gebeurt soms dat iemand persoonlijk 
langskomt om te vertellen waarom zij 
een tijdje niet kon komen. Dan wordt er 
ook weleens een traantje weggepinkt en 
een arm om iemand heengeslagen”.

actief in de buurt
Annelies is heel actief in de buurt. Sinds 
drie jaar organiseert zij drie keer per jaar 
netwerkbijeenkomsten onder de naam 
‘Hart voor Poort’. In september is de twee
de editie van de ‘Beauty & Bites Tour’,
een populair evenement waarbij dames 
een route lopen langs verschillende on
dernemers. Dit organiseert zij samen met 
Jeannette Bogaard van La Dame Nails. 

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

Eigenlijk is Annelies altijd wel bezig om 
te bedenken hoe zij haar leden in het zon
netje kan zetten of een actie kan opzet
ten. We hopen hier nog heel lang van te 
mogen genieten!

redactie n
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traditionele en nieuwe smaken 

ijs proeven op je slippertjes

Zodra de eerste zonnestralen 

in maart zich laten zien, gaan 

de deuren in Poort open en 

staat menigeen voor de vitrine 

om een keus te maken tussen 

maar liefst veertig heerlijke 

soorten vers bereid ijs. 

Tien jaar geleden gooiden Inge de Boer en 
Martijn Olislagers, beiden academici, het 
roer om en openden de ijssalon en espres
sobar in hartje Almere. In 2016 verhuisde 
de ambachtelijke ijsmakerij naar de Euro
palaan, waarmee Poortbewoners zich kon
den verheugen op een ijssalon in de buurt. 

Fan van poort
Inge en Martijn zijn zoveel mogelijk zelf 
aanwezig – Inge vind je veelal achter de 
La Marzocco espressomachine op de on
langs prachtig verbouwde locatie in de 
stad. De prijzenwinnende barista schenkt 
koffie op traditioneel ZuidItaliaanse wij
ze, ook in vegan varianten. “Het is dat 
we al in Muziekwijk wonen, maar anders 
wist ik het wel – ik ben een groot fan van 
Almere Poort. In Poort zitten we midden 
in een woonwijk, waar mensen in hun 
vrije tijd op hun slippertjes langskomen 
voor een ijsje en wat gezelligheid”. 

ijsmakerij in woonwijk
De setting is bewust gekozen, volgens  
Martijn, die zich heeft toegelegd op de 

ijsbereiding. “Ook als ik achterin de zaak 
bezig ben met ijs maken en nieuwe sma
ken ontwikkelen, wil ik in nauw contact 
zijn met klanten. Ik ben ervan overtuigd 
dat veel creatieve ideeën uitgewisseld 
kunnen worden. Zo werken we ook sa
men met chefkoks, eigenaren van moes
tuinen en vooral met kinderen”.

Onderneming van het jaar
In januari werd IJspressi tot Almeerse 
Onderneming van het Jaar verkozen. Vol
gens het juryrapport zijn de ondernemers 
gastvrij, bevlogen en tonen ze passie voor 
het vak. Daarnaast dragen zij Almere een 
warm hart toe. “IJspressi is een visite
kaartje voor de stad”.

redactie n

Wil jij kans maken op deze geweldige 

ijstaart? Bedenk dan een nieuwe 

ijssmaak en lever je ingevulde 

lootje in bij IJspressi Poort, 

Europalaan 812. Op 

15 april wordt een 

winnaar getrokken 

uit de inzenders!

A
C

T
IE

 u
IT

 P
O

O
R

T
N

IE
u

W
S

 2
7

N
aa

m
:

Te
le

fo
o

n
: 

E-
m

ai
l:

Id
ee

 v
o

o
r 

n
ie

u
w

e 
ijs

sm
aa

k:



POORTNIEUWS I 37 

O n D E R n E M E n

Certificaat ‘Barometer Duurzame 

Bloemist’ voor jeniffersbloemen

Jeniffersbloemen aan de Europalaan in Almere Poort is de 

eerste duurzame bloemist met status goud in Flevoland. uit 

handen van Jan Hoek, wethouder met duurzaamheid in de 

portefeuille, kreeg bloemist Jeniffer Kucuk op 10 januari het 

certificaat ‘Barometer Duurzame Bloemist’ uitgereikt.

milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. 
Het gebruik van chloor wordt hiermee 
in de bloemisterijsector sterk terugge
drongen. Daarnaast heeft Jeniffersbloe
men Fairtrade bloemenvoeding, onge
bleekt pakpapier en hernieuwbare folie 
als verpakkingsmaterialen. Bovendien is 
afval scheiding van papier, groen, glas en 
kunststoffen verplicht.

Bewuster
Jeniffer is door het certificeren veel be
wuster geworden: “Er waren best veel za
ken waarop ik moest letten, maar ik vond 
de punten heel interessant. Zo zie je in 
reclames bijvoorbeeld veel over groene 
stroom van zowat iedere energiemaat
schappij. Alleen zetten deze partijen het 
niet automatisch over. Dat moet je zelf 
doen”. Verduurzamen is niet iets vanzelf
sprekends. Jeniffer is thuis ook bewuster 
bezig. Daarnaast merkt ze dat het perso
neel er plezier in heeft. “We maken er een 
sport van om het afval zo goed mogelijk 
te scheiden”.

Dezelfde service
En wat merken de klanten hiervan? “Ei
genlijk weinig! Want we bieden de ser
vice, kwaliteit en kleurenpracht die zij 
van ons gewend zijn, tegen dezelfde 
prijzen als voorheen. Wat misschien het 
meest in het oog springt, is dat we de 
bloemen nu in papier verpakken. Maar 
voor degene die erom vraagt, hebben wij 
folie van recyclebaar plastic”.

redactie n

Door voor goud
Een jaar lang is Jeniffer met haar team 
bezig geweest om zich te certificeren 
voor de Barometer Duurzame Bloemist. 
Jeniffer: “Bij een tussentijdse check had 
ik deze zomer al de zilveren status, maar 
daar nam ik geen genoegen mee. Ik ben 
doorgegaan voor goud. En yes, het is ge
lukt! We zijn bijzonder trots dat we de 
wethouder mochten ontvangen voor de 
uitreiking”.

Garantie
Jeniffer vindt het belangrijk om beter 
om te gaan met het milieu. “Ook zie ik 

dat steeds meer bedrijven aandacht voor 
duurzaamheid hebben en de voorkeur ge
ven aan een gecertificeerde bloemist. Met 
dit certificaat denk ik niet alleen goed na 
over duurzaamheid. Ik garandeer dat ik 
duurzaam onderneem en dat mijn inkoop 
duurzamer is. Het grootste deel van onze 
bloemen komt bij erkend duurzaam wer
kende kwekers vandaan”.

Fairtrade
Andere maatregelen die getroffen worden 
zijn: het afsluiten van een contract bij 
een groene stroomleverancier, overstap
pen naar LEDverlichting en werken met 

WE WANT YOU!
PERSONEEL GEZOCHT!

SOLLICITEER VIA WERKENBIJNEWYORKPIZZA.NL
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN
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prachtige poortenaren 2019
in het zonnetje gezet

foto: Charly Olf

G E B I E D S K A n t O O R  P O O R t

Vier Prachtige Poortenaren zijn begin dit jaar gehuldigd voor 

hun inzet voor en met bewoners van Almere Poort. Yte en Anja 

Oosterhoff, Lieke Poorten en Gertjan Kloek werden in het zon-

netje gezet tijdens de Poort Nieuwjaarsborrel. Van wethouder 

Maaike Veeningen kregen ze een oorkonde, bloemen en een 

beeldje gemaakt door Mira Ticheler als aandenken.  

Yte en Anja Oosterhoff, Wethouder Maaike Veeningen, Lieke Poorten en Gertjan Kloek

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

Yte en anja Oosterhoff

Tot zestien jaar geleden woonden Yte en 
Anja in Huizen, drie van hun vijf kinde
ren woonden op dat moment nog thuis. 
Hoewel Anja ooit had gezegd ‘Nooit naar 
Almere te verhuizen’, gingen zij toch 
maar eens naar nieuwbouw projecten kij
ken en werden ingeloot voor een prachtig 
huis. Na twaalf jaar kerkdiensten te heb
ben gehouden in basisschool De Ark in 
Almere Haven onder de naam ‘De Veilige 
Haven’, was er weinig groei. Ondertussen 
was in Almere Poort grootschalige 
nieuwe bebouwing gestart. De zondag
diensten verhuisden naar het Aeres. Nu, 
acht jaar later, ligt het Aeres nog steeds 
een beetje buiten de woonwijken, maar 
het bouwrijp maken van Europakwartier 
Oost zal dit veranderen. Op dit moment 

worden de zondagse diensten gemiddeld 
door zo’n 20 à 25 mensen bezocht. 

Omdat de kerstviering een belangrijk 
moment op de kalender is, werd de verbin
ding met andere kerken in Poort gezocht. 
In het begin organiseerden Pieter en 
Klazien (ter Veen) van De Schone Poort 
een levende kerststal, Mark en Marianne 
(Zeldenrust) van De Schaapspoort een 
lichtjestocht en Yte en Anja een kerst
maaltijd bij InteraktContour. De drie par
tijen sloegen de handen ineen en toen 
ontstond het kerstdiner in de garage van 
InteraktContour, dat vijf jaar achtereen 
met succes werd gehouden. Gedurende 
de avond konden zo’n 100 à 200 men
sen aan lange, feestelijk gedekte tafels 
plaatsnemen en van een driegangen
diner genieten. Het kerstverhaal werd 
opgevoerd in wel acht verschillende 
bedrijven, elk in een aparte nis van de 
parkeergarage. Hele schoolklassen kwa
men langs om dit te zien.

Afgelopen jaar is deze viering voor 
het eerst in een andere vorm gegoten, 
en werd het een Kerstlichtwandeling 
langs vijf verschillende leuke plekken in 
Almere Poort – InteraktContour, basis
school De Kleine Wereld, het Klokhuis, 
bso De Hooiberg en het Poorthuis – waar 
je iets kon beleven van het kerstevange
lie en iets warms kon eten en drinken. 

Sinds zes jaar organiseert de Vrije 
Evangelische Gemeente elke laatste 
vrijdag van de maand een maaltijd bij 
InteraktContour. De insteek is om bewo
ners met een beperking te helpen verbin
ding te maken met bewoners uit de wijk. 
Als tegenprestatie, voor het gebruiken 
van de ruimte en de faciliteiten van De 
Plint, werkt Anja eens per week als vrij
williger bij De Plint. 

Op de donderdag werkt Anja bij slacht
offerhulp, en hielp onder meer Almeerse 
nabestaanden van de MH17. 

De Poortenaren treffen het, maar ook 
heel veel bewoners van Sri Lanka wor
den geholpen door Yte en Anja. Yte is 
voorzitter van Stichting Sharety en Anja 
bestuurslid.

Als je Yte en Anja vraagt wat hun 
drive is, om zoveel prachtig vrijwilli
gerswerk te doen in Almere Poort, is het 
antwoord: “Wij willen heel graag ver
bindingen maken, iets betekenen voor 
de gemeenschap, vanuit de opdracht die 
Jezus geeft. De samenwerking is fantas
tisch en je merkt dat Poort nu echt gaat 
leven, het begint meer te bruisen!”
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lieke poorten

Lieke woont met Guido, haar man aan 
wie zij onder meer de mooie achternaam 
heeft te danken, maar die ook voor bij
voorbeeld mooie foto’s zorgt, al meer 
dan tien jaar in Almere Poort. Hun beide 
kinderen zijn echte Almeerders en in hun 
huis in Columbuskwartier opgegroeid. 

Een bewoner zegt: “Lieke Poorten is 
voor mij een zeer waardevolle en on
misbare kracht in onze wijk. Ze zet zich 
al jarenlang in voor ons stadsdeel, or
ganiseert de afgelopen jaren Slapen bij 
de Schapen en de Avond4daagse en doet 
allerlei hand en spandiensten bij activi
teiten als Paaseieren zoeken, Koningsdag 
en andere buurtontmoetingsmomenten 
zoals Burendag.

Daarnaast weet Lieke Almere Poort op 
een krachtige en enthousiaste manier 
neer te zetten als maandelijkse regio 
correspondent op radio Omroep Flevo
land. En dat terwijl ze met haar gezin en 
alles wat daarbij komt kijken, al flink wat 
ballen in de lucht moet zien te houden”.

De eerste georganiseerde vrijwilligers
klus in Poort waar Lieke zich voor op
gaf, was het bezorgen van PoortNieuws. 
Zij was toen zwanger van haar jongste 
zoon. In eerste instantie liep ze haar 
eigen straat, maar al gauw kwamen de 
eerste huizen in Duin erbij – waar toen 
nog geen eigen bezorgers waren. Ook het 
rondrijden van de vele dozen langs de 
verschillende bezorgers nam zij over, en 
zij bedacht dat het overladen in de ach
terbak van haar auto een stuk efficiënter 
zou gaan wanneer de pallets direct in 
haar betegelde ‘voortuintje’ gelost zou
den worden. 

Alleen kwam in die tijd het drukwerk 
rechtstreeks vanuit Litouwen, met twee 
chauffeurs die 3000 kilometer hadden ge
reden, geen woord Engels of Duits spra
ken en geen lift en palletwagen mee had
den. De instructies van Lieke waren: ná 
half negen, als de kinderen naar school 
zijn, ben je welkom. En dan kregen ze ook 

koffie en een krentenbol. Maar die keer 
dat ze om twee uur ’s nachts aankwamen, 
zal ze niet snel vergeten.

Op de Columbusschool, de school waar 
haar zoons op zitten, is Lieke ‘hoofd
biebouder’. Deze school heeft inmiddels 
al drie locaties, met op elke locatie een 
schoolbibliotheek, waarvoor Lieke afwis
selend het ‘gewone werk’ doet, het or
denen en controleren van de boeken en 
het adviseren van kinderen bij de keuze 
voor een boek, en het overkoepelende 
werk – het contact houden met biblio
theek Almere, het opstarten van de nieu
we vestiging, het contact met de andere 
biebouders en het werven hiervan. Ook 
heeft zij ervoor gezorgd dat er zwerfboe
kenstations zijn opgezet.

Iets anders was het parkeergedrag van 
ouders bij de vestiging Nederlandhof dat 
haar zorgen baarde. Zij bedacht een lu
dieke actie met krijt en fietsen, om aan 
de autobestuurders duidelijk te maken 
dat het ook om de veiligheid van hun 
eigen kinderen ging.

Bij Scouting Novo Mundo, waar in
middels haar beide zoons met plezier lid 
van zijn, is Lieke een ‘algemene’ vrijwil
liger. Zij springt in waar het nodig is – 
bardiensten draaien, speculaaspoppen of 
loten verkopen, even snel een boodschap 
doen – ‘help de ranja is op!’, meedraaien 
op een groep wanneer iemand van de 
leiding plotseling is verhinderd… Ook zit 
Lieke in de evenementencommissie van 
de scouting.

Op 1 januari is Lieke de eerste die met 
haar zoons vuurwerkresten opruimt met 
grijpers en zakken.

Als Lieke eigenlijk alleen maar als 
moeder in het Klokhuis komt om een 
kind te brengen of te halen, stroopt ze 
toch haar mouwen op en staat af te was
sen. “Het gaat vanzelf. Ik ken de andere 
vrijwilligers, ik weet waar alles staat, ik 
zie wat nodig is”.

Gertjan Kloek

In het voorjaar van 2015 startte Gertjan 
Kloek met de voorbereidingen van het 
buurtpreventieteam Poort. Hij was van
uit Amsterdam in Poort komen wonen en 
hij wilde niet dat Poort op het gebied van 
schoon, heel en veilig zou verloederen. 
Gertjan en zijn zoon Marco gooiden bij 
vrijwel alle woningen in Poort een flyer 
in de brievenbus. Het maakt niet uit hoe 
koud het is, Gertjan loopt bijna altijd in 
een tshirt zonder jas zijn rondes voor 
het buurtpreventieteam.

Anekdote van Hans Jutte: “We waren 
deze keer op de fiets, iets dat niet veel 
voorkomt, want Gertjan loopt liever. Al 
fietsend op het Dettifosspad moesten we 
een scherpe bocht naar links maken rich
ting het Klokhuis. Gertjan fietste voorop 
maar zag een paaltje in het midden van 
het fietspad te laat. Gevolg was dat hij 
midden op het paaltje eindigde en opzij 
viel waarbij ik meegesleurd werd omdat 
ik vlak achter hem reed. Een hilarisch 
gezicht, samen op de grond liggend en 
de wandelaars die verbaasd opkeken”.

Albert blikt terug: “Waarom ik mij had 
opgegeven? Omdat ik tegenover de bun
galow woon waar september 2013 Nikki 
Lawalata werd vermoord. Oy dacht ik, ik 
woon hier pas twee jaar en het is meteen 
al raak. Toen ik die flyer in de bus kreeg, 
gaf ik mij meteen op en ik dacht dat het 
wel storm zou lopen. Ik was de enige en 
zag een breedgeschouderde vriendelijk 
glimlachende Gertjan voor mij. Zullen 
we dan maar beginnen, zei hij, en voor 
ik het in de gaten had liepen we twee 
uur tussen al die vers gebouwde wonin
gen. Meteen de eerste avond al klikte het 
en behalve het vigileren hebben we heel 
wat gesproken en besproken. 

Wat me kriebelde was dat Gertjan al
tijd iets net wat eerder zag dan dat ik 
het zag: een openstaande autoruit, een 
doorgezaagde fietsketting, een niet afge
sloten huisdeur, rotzooi verstopt achter 
een container”.

Faizhel loopt al meerdere jaren buurt
preventierondes, waarvan de meeste met 
Gertjan. “Als ik met Gertjan loop of fiets 
is het alsof de tijd voorbij vliegt. Je kunt 
over verschillende soorten onderwerpen 
met Gertjan praten. Hij let altijd op de 
omgeving en kent de buurten ook op 
zijn duimpje. Gertjan is altijd vriendelijk 
en groet iedereen die hij tegenkomt. Het 
liefst aait hij onderweg ook elke hond, 
geweldig!”

redactie n
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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.

G E B O R E n

18 oktober 2019
Mahira

1 november 2019
Ishara

27 november 2019
Jake

10 december 2019
Nyah

27 november 2019
Joy Shivan

30 november 2019
Levi Aiden

28 december 2019
Aryana

26 december 2019
Sam

31 december 2019
Evilia Camila

17 februari 2020
Dayyan

19 februari 2020
Bruce

3 februari 2020
Jessy

28 januari 2020
Olivier

18 december 2019
Luka & James

22 november 2019
Bram
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I n F R A S t R U C t U U R

verbreding Hogering almere

Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren 

samen in een goede bereikbaarheid van Almere. Zo maakt pro-

vincie Flevoland de Hogering de komende jaren klaar voor de 

groei van Almere. Van 2020 tot 2023 gaat de Hogering op de 

schop, tussen de A6 en de Contrabasweg.

Wat gaat er gebeuren
In beide richtingen komt er een rijstrook 
bij en bij de kruisingen met de Herman 
Gorterweg en de Hollandsedreef rijdt het 
verkeer straks door een tunnelbak, onder 
de kruisingen door. Voor het verkeer dat 
de wijken in en uit wil, worden langs de 
Hogering parallelbanen aangelegd. Deze 
aanpassingen zorgen ervoor dat het 
verkeer de komende jaren weer vlot én 
veilig door kan rijden. 

planning
Op dit moment vinden de voorberei
dende werkzaamheden plaats langs de 
Hoge ring. Vanaf zomer 2020 wordt er  
voorbelasting aangebracht. Dit houdt in 
dat een extra belasting (van zand) wordt 
aangebracht om de ondergrond waar de 

nieuwe wegen straks komen te liggen 
klaar te maken. De voorbelasting moet 
zo’n zes maanden blijven liggen, pas dan 
is de grond voldoende samengedrukt. De 
daadwerkelijke aanleg van de wegen en 
tunnelbakken kan dan naar verwachting 
in 2021 starten. 

informatie
Via verschillende communicatiekanalen 
houden we de bewoners van Almere op 
de hoogte van de werkzaamheden en 
de eventuele hinder. Op donderdagmid
dagen ben je van harte welkom op ons 
informatiecentrum aan de Katernstraat 8 
te Almere. Hier kun je al je vragen over 
het ontwerp, de uitvoering en de toekom
stige situa tie stellen aan de medewerkers 
van de provincie en de aannemer.  n

ALTIJD OP DE HOOGTE

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

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

Voor specifieke vragen over de
verbreding van de Hogering kun je
mailen naar: hogering@flevoland.nl 
of kom langs op donderdagmiddag 
bij ons informatiecentrum aan de 
Katernstraat 8 in Almere. 

Of volg ons:

@FlevoWegen

@ProvincieFlevoland

provincie_flevoland
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Boxing 
for 
Bonding!

elke donderdag 19-20 uur
locatie: gymzaal bij 
buurtcentrum Amerika

5 lessen voor E 15
opgeven via whatsapp: 
06-373 140 33

elke 5e deelnemer 
is gratis deelname 
voor een vluchteling

fi tbokslessen voor 
vrouwen, door vrouwen

W E L z I j n

Bettie Woord doet mooi werk als 
geestelijk verzorger voor almere poort

Bettie Woord is geen onbekende in Almere Poort, velen kennen 

haar van het wandelen, de werkzaamheden voor De Schone 

Poort of de organisatie van het evenement Poort met Passie. 

Vanaf dit voorjaar kunnen Poortenaren bij haar terecht wan-

neer zij een geestelijk verzorger nodig hebben. “Zorg voor hart 

en ziel zou een betere benaming zijn”, aldus Bettie.

Geestelijk verzorgers komen in beeld als 
de vanzelfsprekende orde van het alle
daagse leven wordt doorbroken; in situa
ties van leven en dood, bij afscheid en 
verlies, bij ervaringen van grote verbon
denheid of juist van verlatenheid, en bij 
ethische vragen. Zij zijn deskundig in het 
omgaan met levensvragen, zingeving, 
spiritualiteit en ethische afwegingen.

Bettie Woord: “Bij het Centrum Voor 
Levensvragen in Almere is nu een team 
van zes geestelijk verzorgers werkzaam. 
Dit zijn mensen met allerlei achtergron
den, die een universitaire studie hebben 
afgerond en veel ervaring hebben in het 
werkgebied. Alle geestelijk verzorgers 
staan ingeschreven bij het register kwa
liteitszorg. Ik wil beschikbaar zijn voor 

bewoners van Almere Poort en zeker niet 
alleen voor degenen met een christelijke 
achtergrond. Maar mocht je het fijn vin
den om bijvoorbeeld een hindoeïstische 
geestelijk verzorger te spreken, of een 
mannelijke, dan kan dat ook. Ook speci
fiek voor verstandelijk beperkten hebben 
we iemand. Vanuit de overheid is bud
get vrijgemaakt voor drie uur. Meestal 
komt dit neer op drie gesprekken, maar 
de tijd kan ook anders verdeeld worden. 
Iedereen van vijftig jaar en ouder kan 
hiervan gebruik maken, en bij terminale 
ziekte ook wie jonger is. Een doorverwij
zing is niet nodig, je kunt direct via de 
website of via mij een afspraak maken.

Door ziekte of rouw zijn de dingen waar 
je inspiratie uit haalt verdwenen. Dingen 
waar je vrolijk van wordt, die je kracht 
en energie geven. Je bent als het ware 
in een koker terechtgekomen waardoor 
je tijdelijk niets meer ziet. Allereerst bied 
ik natuurlijk een luisterend oor. Samen 
gaan we zoeken naar een andere manier 
om weer houvast te vinden. Zie jezelf als 
een diamant die weer opgepoetst moet 
worden. Waar word je blij van?”

redactie n

www.npzalmere.nl/cvl I 06-153 321 97
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F E S t I V A L

Festival poort Sociaal wordt veel groter 
met tomatensoep Festival

Op zaterdag 20 juni 2020 vindt de zevende editie van Festival 

Poort Sociaal plaats. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 

Het festival wordt veel groter dan de Poortenaren gewend zijn. 

Er is een sterke behoefte om het festival te laten uitgroeien tot 

hét zomer event van Almere Poort.

Wij zijn dan ook verheugd dat wij de 
medewerking hebben van het gebieds
kantoor Poort, Almere City Marketing, 
de Floriade Growing Green Cities, MBO 
College Poort en last but not least 
Stichting Art Culture. Deze laatste orga
nisatie is bekend van het jaarlijkse suc
cesvolle Groentesoep Festival in Almere 
Buiten.

Krachten bundelen
Gelijk met het festival Poort Sociaal zal 
aansluitend aan het festivalterrein dit 
Groentesoep Festival plaatsvinden, dat 
voor Poort de unieke naam ‘Tomatensoep 
Festival’ krijgt.

Er zal een nog professioneler podium
programma zijn, verdeeld over twee po
dia. Het ene podium op de bekende plaats 
op het plein naast de Columbusschool 
(locatie Europakwartier) en het andere 
op het parkeerterrein bij gezondheids
centrum Vizier aan de Duitslandstraat. 
De rij kramen van de infomarkt en crea
tive market vormen de verbinding tussen 
de twee pleinen. 

poortbrunch
Vanwege het grote succes van vorige ja
ren starten we weer om half elf met de 
Poortbrunch voor maximaal 500 deel
nemers. Aanmelden hiervoor kan via de 
website. 

Om twaalf uur beginnen we met het 
gebruikelijke programma met de kramen, 

het podiumprogramma voor en door de 
buurt, afgewisseld met andere leuke ar
tiesten, en natuurlijk het kidsplein met 
tal van leuke attracties. 

muziekprogramma
Vanaf vijf uur gaan we verder met een 
cool muziekprogramma op het plein tot 
zeven uur. De foodtrucks en kramen met 
etenswaar blijven op het plein ook tot ze
ven uur open. Doordat we nauw samen
werken met het Tomatensoep Festival is 
de locatie uitgebreid. 

Standhouders
De eerste informatie is al te vinden op 
Facebook en op de website. Graag stel
len wij alle ouddeelnemers en overige 
belangstellenden in de gelegenheid om 
zich aan te melden voor deelname aan de 
informatiemarkt of de foodtrucks. Via de 
website kun je het aanmeldingsformulier 

invullen en insturen. Let op: vol is vol. 
Natuurlijk mag je deze info delen met 
anderen die wellicht ook mee willen 
doen.  

tot ziens op 20 juni!
Houd de website en onze Facebookpagina 
in de gaten om op de hoogte te blijven 
van het laatste nieuws. Namens het or
ganisatieteam van Festival Poort Sociaal 
en Tomatensoep Festival wensen wij ie
dereen een mooi voorjaar toe en wij zien 
jullie graag op 20 juni.

Paul Offerman en Muriël van der Wal n

www.poortsociaal.nl
Facebook: Festival Poort Sociaal Almere

Het Groentesoep Festival 
in Almere Buiten

Festival Poort Sociaal
editie 2019
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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: 
wijkagent & wijkteam

donderdag 11.30-12.30 uur, op data:
2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli  in 
buurtcentrum ‘De Ruimte’,                                                                                        
Nimfenplein 1, Almere Poort

WEEK VAN HET GELD FESTIVAL
woensdag 25 maart 14:30

Kom woensdagmiddag 25 maart naar 
dit grote, bruisende festival in Poort – 
een initiatief van gemeente Almere, 
PLANgroep, wijkteam en De Schoor 
en ism Partou en de Sterrenschool 
georganiseerd. Vanaf half drie kun 
je in en om buurtcentrum De Ruimte 
Mister Cash tegenkomen, genieten van 
een braderie, optredens van Yes-R 
en dans-/sportgroepen. Er is een 
ballonnenclown, springkussen, lekker 
eten en drinken én je kunt mee doen 
aan een gezellige rommelmarkt. Voor 
de rommelmarkt geldt: vol = vol dus 
geef je snel op via smorren@almere.nl 

Grip op je geld
Bij het wijkteam zien we bijvoorbeeld 
Poortbewoners die moeite hebben finan
cieel rond te komen. Of aan het einde van 
de maand is er geld tekort. Het wijkteam 
werkt samen met het Poorthuis en met 
Stichting Arrahma die voedselpakketten 
verstrekken. Daarnaast vinden we het 
van belang dat mensen de tools krijgen 
om het zélf financieel te redden, dus niet 
(meer) afhankelijk zijn van een voedsel
pakket of van VLA (Voedsel Loket Al
mere). We verzorgen daarom financiële 
trainingen en workshops die door Sylvia 
van administratiekantoor Dasos worden 
aangeboden.                                        

Op woensdag 25 maart vind je het wijk
team op de braderie van de ‘Week van het 
Geld Festival’ met een informatiekraam, 
waarbij wordt ingezoomd op de mogelijk
heden om financieel ‘gezond’ te worden.                                                                                                                           
We koersen met samenwerkingspartners 
af op een lezing of workshop ‘Grip op je 
geld’. We horen graag van bewoners waar 
ze behoefte aan hebben, zodat we dit mo
gelijk kunnen verwerken in de uitvoering.

Het wijkteam is er voor jou

robert stelt zich voor                                                                   
Robert van de Kraats werkt nu bijna een 
jaar in het wijkteam van Almere Poort. 
“Als wijkteammedewerker heb ik het 
specialisme cliëntondersteuner. Er wordt 
aandacht geschonken aan de begeleiding 
aan bewoners met bijvoorbeeld NAH of 
autisme. Dit is meestal op verschillende 
levensgebieden. Bijvoorbeeld bij het vin
den van een baan of het zelfstandig wo
nen. Dan kan ik je helpen met het zetten 
van bepaalde stappen, met het verster
ken van je sociale netwerk en helpen om 
je doelen te bereiken.                                                                                                                                       

In Poort worden, mede door het wijk
team en vele actieve partners, diverse 
leerzame en sociale activiteiten aan
geboden, zoals het Koffieuurtje op de 
woensdagochtenden in buurtcentrum 
De Ruimte en de training Administratie 
& Financiën. Ik kijk graag met je mee 
om het voor jou mogelijk te maken dat 
je gezellig aansluit bij een activiteit of 
deelneemt aan een workshop. Heb je 
behoefte aan een activiteit die er (nog) 
niet is, dan horen we dat ook graag. We 
kijken wat eventueel de mogelijkheden 
zijn. Graag tot ziens!”

Wijkteam Poort n

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

Robert van de Kraats, Silvia Morren, 
Liesbeth Muller, Jorien Stevens

naH Forum almere – een nieuw 
gezicht bij infopunt poort                                                                                     

Martin heeft voor het 
NAH Infopunt onlangs 
het stokje van Mattijs 
overgenomen. Het be
treft een samenwerking 
tussen NAH Forum Al
mere en het wijkteam. 

Iedere donderdag bemant Martin deze 
vrije inloop voor buurtbewoners met 
NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) 
en/of hun partner of familie. Heb je be
hoefte aan een luisterend oor, advies, in
formatie en ervaringen delen?  Kom dan 
op donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur 
naar buurtcentrum de Ruimte. De koffie 
of thee staat klaar. 
www.nahformumalmere.nl

Samen Doen inloop Spreekuur                                                                                                                                       
Op donderdagen kun je in het wijkteam 
kantoor in buurtcentrum De Ruimte van 
9 tot 10 uur terecht met administratieve 
vragen. Brieven die je graag uitgelegd 
krijgt, hulp bij het maken van een finan
cieel overzicht, je CV updaten, inzicht 
bij regelzaken zoals wat er moet ge
beuren wanneer je kind achttien wordt, 
enzovoort. Daarnaast zijn er getrainde 
vrijwilligers van Samen Doen die bij je 
langs kunnen komen, zodat je thuis rus
tig het een en ander kunt aanpakken met 
hun ondersteuning – bijvoorbeeld het 
ordenen van brieven. Kom gerust langs 
op donderdagochtend. 
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Gezondheidscentrum Vizier
036 - 545 43 90
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere Poort
www.gezondheidscentrumvizier.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl
volg ons op Instagram en Facebook

Huisartsenpraktijk
036 - 545 43 70
Ons huisartsenteam bestaat uit 
vijf huisartsen, doktersassistenten 
en praktijkondersteuners GGZ, 
GGZ-jeugd en somatiek.  

Apotheek
036 - 545 44 10

Fysiotherapie
036 - 545 41 11

Kinderfysiotherapie
036 - 545 48 88 
www.fysiozorggroepalmere.nl

Verloskundigenpraktijk
036 - 545 44 40 
of bij spoed 06 - 515 934 38

Jeugdgezondheidszorg
036 - 545 43 90

Wijkteam
036 - 14 036

Kinderergotherapie Almere
036 - 536 98 81 
www.kinderergotherapiealmere.nl

Tandzorg Op Maat Almere Poort
036 - 539 78 80
www.tandzorgopmaat.nl

Psychologenpraktijk Almere Poort 
06 - 510 121 20

z O R G S C A L A

persoonlijke aandacht voorop
Jeske van Hoek, huisarts: “Ik ben al zeven 
jaar met veel plezier huisarts in Vizier. 
Ik werk in een fijn team met professio
nele en betrokken collega’s, waaronder 
vijf huisartsen en zes doktersassistenten. 
Samen delen we kennis én gezelligheid. 
Persoonlijke aandacht en service voor 
onze patiënten vinden wij heel belang
rijk. Ook zitten wij niet stil: zo zijn wij 
bijvoorbeeld gestart met een speciaal 
spreekuur ADHD. Ik vlog ook regelma
tig. Volg je gezondheidscentrum Vizier al 
op Facebook en Instagram? Daar kun je 
mijn filmpjes bewonderen”. 

 

Gratis je medicijnen thuis
Ivy Matai, apotheker: “24/7 kun je ge
bruik maken van de service van onze 

van pampus tot Duin: 
wij staan altijd voor je klaar!

Gezondheidscentrum Vizier is hét gezondheidscentrum voor 

alle bewoners van Almere Poort. De zorg die je nodig hebt 

voor jou of je gezin, hebben wij in huis. Bij ons ben je aan het 

juiste adres voor al je vragen over gezondheid, geboortezorg, 

opgroeien en opvoeden. Heb je een nieuwe huisarts nodig? 

Kom langs, onze doktersassistenten helpen je graag.

apotheek. Met onze gratis klantenpas 
haal je op elk gewenst moment je medi
cijnen uit de medicatielocker. Herhaalre
cepten vraag je heel eenvoudig en snel 
aan via internet, per app of telefonisch. 
Of kom langs, wij denken graag met je 
mee. Extra service: als je vóór 12 uur een 
recept aanvraagt, bezorgen wij jouw me
dicijnen dezelfde dag gratis bij je thuis!”

 

Bewegen maakt gelukkig
Barry Scholten, Fysiotherapeut Zorg
groep Almere: “Weet je dat bewegen ons 
gelukkiger maakt? Een half uur bewe
ging per dag is al voldoende om je beter 
te voelen. Ons advies is om het bewegen 
geleidelijk op te bouwen, zeker als je een 
tijdje niet hebt gesport. Bouw het daarom 
langzaam op, want blessures liggen op 
de loer. Twijfel je, heb je eerder blessures 
gehad of heb je nu pijnklachten? Maak 

Ben je nog geen patiënt bij de huisartsen van Vizier? 
Inschrijven is heel gemakkelijk. 

Dat kan online via: www.gezondheidscentrumvizier.nl 

of kom langs bij de balie van de doktersassistenten. 

Graag tot ziens!

dan een afspraak met mij of één van de 
andere fysiotherapeuten van Zorggroep 
Almere”. n
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nieuwe bestrating plein voor de Homerusmarkt 

afgerond en buurtmarkt blijft definitief

Flaneren
Linda Staasen, lid van de buurtmarkt
commissie, vertelt enthousiast: “Door de 
herinrichting van het gebied hebben we 
een aantal weken met kramen moeten 
schuiven, maar inmiddels is de nieuwe 
bestrating klaar en heeft iedereen zijn 
definitieve plek ingenomen”. Het resul
taat is een prachtig plein en de ruime en 
open opstelling van de marktkramen no
digen uit tot flaneren over de markt. Het 
goede nieuws van de omzetting van de 
vergunning maakt helemaal een feestje 
van de zaterdag in Poort.

marktondernemers
Over het aanbod van de buurtmarkt ver
telt Linda het volgende: “We hebben er 
een kraam met dierenbenodigdheden bij 
en waarschijnlijk binnenkort ook weer 
bloemen. De vaste kern bestaat nu ver
der uit: kaas, vis, tapas en delicatessen, 

brood, groente en fruit, poelier, dames
kleding, Vietnamees en loempia's. Er is 
nog ruimte over en we zijn op zoek naar 
nieuwe marktondernemers”.

poort met passie
Op zaterdag 4 april tijdens het evene
ment Poort met Passie  stellen de markt
ondernemers diverse prijzen beschikbaar 
voor het Rad van Fortuin en zijn er op 
de markt extra aanbiedingen en lekkere 
proeverijen. Dit is een mooi voorbeeld 
van samenwerking met organisaties in 
de buurt.

Bettie Woord van De Schone Poort 
vertelt: “Poort met Passie is een unieke 
creatieve markt. Creatieve mensen zien 
iets moois onder hun handen groeien. 
Een kunstwerk waar je met hart en ziel 
mee bezig bent. Vol passie kunnen ze  je 
vertellen over dit proces. Grijp je kans en 
ontdek waar je eigen ‘passie’ ligt. Altijd 
al willen uitproberen of werken met ge
kleurd glas iets voor je is? Of wordt het 
toch schilderen, muziek, dans of zang? 

Voor de kinderen is er een strippen
kaart voor 1 euro, te koop bij de EHBO
post in buurtcentrum ‘De Ruimte’. Met 
deze strippenkaart kan van alles worden 
gedaan. Zo kun je een schilderij maken, 
een pannenkoek eten en een palmpaas
stok maken. En wat dacht je van een ei
gengemaakt stuk pizza? Lekker springen 
op het springkussen, je laten schminken 
en noem maar op! Lever je volle strip
penkaart in en maak kans op een prijs”. 

redactie n
Facebook: Poort met Passie I
Homerusmarkt I Markt almere-poort

Goed nieuws vanuit de buurtmarkt: de evenementenvergun-

ning wordt omgezet in een permanente marktvergunning. De 

nieuwe bestrating is klaar en we gaan het voorjaar in met een 

prachtig gebied, waar je met plezier boodschappen doet en 

even neerstrijkt voor een praatje met een buur.

De ruime nieuwe toonbank van Islamitische Slagerij Ahmed Papa in de Homerusmarkt

De vrolijke marktondernemers zijn elke zaterdag op het plein te vinden
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v o o r z i e n i n g e n  i n  a l m e r e  p o o r t

o n d e r w i j s

basisscholen

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

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

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

K i n d e r o P VA n G

kdv en bso

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

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

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

Kiki nous
•	 kdv	en	bso
    Zwitserlandstraat 6, 1363 BE
•		bso	en	pov	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	pov	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

Funkids-Poort 
Iliasstraat 37, 1363 TL
www.funkidspoort.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

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

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

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

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

Taly’s Kindercentrum
Neptunussingel 79, 1363 VV
06-124 493 66
www.talyskindercentrum.nl

peuteropvang

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

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

nieuw



48 I POORTNIEUWS

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

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

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

Massage Almere Poort
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu

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

overige paramedici

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

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

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

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

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

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

shiatsu Praktijk Poort
Herasingel 13, 1363 TH
06-108 871 81
www.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

Mondzorgpraktijk Your dental
Duitslandstraat 87, 1363 BG
036-841 96 75
www.yourdental.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

diëtisten

Anne-Marie
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-203 890 55
www.annemariedietist.nl

diëtistenpraktijk simpl.Food
Poortkliniek
Beneluxlaan 577, 1363 BJ
0320-239 223
www.simplfood.nl, info@simplfood.nl

diëtistenpraktijk Tamara
op	afspraak	bij	jou	thuis
06-333 763 52
www.dietistenpraktijktamara.nl

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

gewichtscoach

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

logopedie

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

Logopedie Flevoland  
Poortkliniek
Beneluxlaan 575, 1363 BJ
036-549 93 27
www.logoflevo.nl, info@logoflevo.nl 

thuiszorg

Connected2Care
Transistorstraat 151, 1322 CN
www.connected2care.nl
info@connected2care.nl

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

nieuw

nieuw

nieuw
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psychotherapeuten

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

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

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

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
06-524 513 67
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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auto

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

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

Lettie Mackay
interieurontwerp	&	vastgoedstyling
Duinstraat 16, 1361 BA
06-216 479 54
www.lettiemackay.nl
info@lettiemackay.nl

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

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

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 Hair
beautysalon	en	kapperszaak
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-524 63 52 / 06-133 225 73 
www.chifame.nl, info@chifame.nl

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

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

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
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

Yasmine
Poseidonsingel 39 (Ithaka), 1363 TR
036-848 60 51 / 06-171 230 35
www.yasminekapsalon.nl
info@yasminekapsalon.nl

manicure en pedicure

Beautiek by Uniek
lashes,	brows	&	nails
Frankrijkkade 226, 1363 CJ
06-536 482 25
www.beautiekbyuniek.nl
info@beautiekbyuniek.nl

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
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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

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 Hair
beautysalon	en	kapperszaak
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-524 63 52 /  06-133 225 73 
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

rock ’n Gold
wimpers	en	wenkbrauwen
Poseidonsingel 37, 1363 TR
06-824 830 66
www.rockngold.nl

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

shay4Beauty
Eddastraat 2, 1363 WE
036-524 71 05, info@shay4beauty.nl
www.shay4beauty.nl

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

wax it I waxing & sugaring
Europalaan 913, 1363 BM
06-215 705 48
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
06-823 279 71, info@5000stappen.nl
www.5000stappen.nl

Aikidojo Poort
Nimfenplein 1, 1363 SV
06-449 549 49, info@aikidojopoort.nl
www.aikidojopoort.nl

Aldefit wandelcoach 
06-861 801 56
www.aldefit.nl, info@aldefit.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

Badmintonver. ABC’14
Sporthal Olympiakwartier
Pierre de Coubertinlaan 6, 1362 LB 
www.abc14.nl, info@abc14.nl

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
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

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw
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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

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

de Kralenkelder
sieraden	workshops,	
kinderfeestjes,	verkoop	kralen
Odinstraat 58, 1363 WL
06-405 282 00
www.dekralenkelder.nl
info@dekralenkelder.nl

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
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

desi rhythms
Bollywood	dansschool
06-286 870 11
www.desirhythms.nl
info@desirhythms.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

watersport

Marina Muiderzand
IJmeerdijk 4,1361 AA
036-536 91 51
www.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

sluis watersport onderhoud	en	
reparaties	van	buitenboordmotoren
Odinstraat 58, 1363 WL
06-293 879 62
www.sluiswatersport.nl
info@sluiswatersport.nl

belastingen

deP-Almere
administratie,	vertalingen,	belasting
Nederlands,	Engels	en	Pools
036-529 72 26, 06-361 668 47  
www.dep-almere.com

TAXsUPPorT    
belastingconsulenten
belastingen	en	administraties
Neptunussingel 76, 1363 VV
036-536 94 90, info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl

bewindvoering

svs bewindvoering
bewindvoering,	mentorschap,	
curatele	–	vrijblijvende	kennisma-
king	op	gewenste	locatie	mogelijk
06-290 294 96
www.svsbewindvoering.nl
info@svsbewindvoering.nl

Vaneveld Bewindvoering
Homerusplein 124, 1363 SZ
085-401 81 61
www.vaneveldbewindvoering.nl
info@vaneveldbewindvoering.nl

mediation

Yvonne van Treek Mediation
familie-	en	overige	mediation
Monacostraat 89, 1363CG
06-225 706 13 / 036-526 07 54
www.yvonnevantreekmediation.nl
contact@yvonnevantreekmediation.nl

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/meldingnieuw

nieuw
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adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

buurtmarkt op zaterdag:
FB: marktAlmerePoort

Bos Vishandel
dinsdag	op	het	plein
06-533 084 71
FB: Bos Vishandel

de rode Mul 
woensdag	en	donderdag
06-513 246 25
www.vishandelderodemul.nl

elaya Hair & Cosmetics
FB: Elaya - Hair & Cosmetics

H-ji diL indian delight
afhaal,	bezorg	en	catering
06-246 246 55

Homerus roti wP
06-286 906 46

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
FB: minisupermarktpoort

jenny’s Tabaks & Gemakswinkel
tabak, PostNL,
de Nederlandse loterijen 
036-524 79 30
vivantjennys@hotmail.com

Knickknacks.nl 
woondecoratie
1e etage naast de lift
06-341 365 04
www.knickknacks.nl
FB en Insta: @knickknacks.nl

de Knipboetiek
dameskapsalon
met	en	zonder	afspraak
06-421 928 02

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
FB: Style&fun events

super döner

superstyle wear
meidenkleding	2	t/m	12	jaar
06-144 098 07

suri Vracht
gratis	ophaalservice
06-844 526 66

winny & welzijn
facial,	manicure,	
pedicure,	massage
06-430 642 71
FB: Winny & Welzijn

Yamino’s
snackbar
06-171 094 34

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	afspraak
Anubisstraat 20, 1363 XJ
Bestellen via FB: zondeomopteeten
info@zondeomopteeten.nl

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

Livas-Fashion
Europalaan 801, 1363 BM
036-84 85 313, info@livas-fashion.nl
www.livas-fashion.nl

rock ’n Gold
fashion	and	beauty	store
Poseidonsingel 37, 1363 TR
06-824 830 66, info@rockngold.nl
www.rockngold.nl

The red Thread
atelier	&	showroom
‘achterhuis’ Zeussingel 11, 1363 TM
06-486 080 28
FB: lisalotte / my favourite jeans
evevelthuijzen@icloud.com

diversen

Animere
original	Japanese	merchandise
Europalaan 939, 1363 BM
036-848 66 47, www.animere.nl

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

jeniffersbloemen
Europalaan 818, 1363 BM
036-844 48 44
www.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

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

webshop

123 Kinderfietsjes
www.123kinderfietsjes.nl

Blommie’s Lifestyle
www.blommieslifestyle.nl

ManagedwPHosting
WordPress	hosting	door	experts
036-200 22 90
www.managedwphosting.nl

Tickle Me silly Fotografie
www.ticklemesilly.nl/poort
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Chiang Mai 2Go Thai Food
Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
036-841 61 94
www.chiangmai2go.nl

Cinnabon Almere
www.cinnabon-almere.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

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

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

de rode Haring 
Vis à Vis
Muiderzandplaats 1, 1361 AK
036-536 99 33
www.visavis.nl, info@visavis.nl

Het Palaver
Regatta Center Muiderzand
IJmeerdijk 4, 1361 AA
www.regattacentermuiderzand.nl

sun runners
beach bar
IJmeerdijk 20, 1361 AA
06-118 316 84
www.sunrunners.nl

steel Creek Beach Grill
Strandbad Duin	(voorjaar	2021)
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

Lunchroom de Broodjesbar
Duitslandstraat 1, 1363 BG 
036-536 95 10 / 06-438 644 53
www.broodjesbar-almere.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

nieuw

WELKOM IN NAARDEN-VESTING

Industrieterrein Gooise Kant
Antennestraat 20, Almere
(036) 536 55 35
www.sun-select.nl
www exdealeralmere.nl
* Vraag naar de voorwaarden.   
Geldig t/m 30 juni 2020

AL 29 JAAR EEN
BEGRIP IN ALMERE

• BUITENZONWERING

• TERRASOVERKAPPINGEN

• RAAMDECORATIE

• SHUTTERS

• ROLLUIKEN ALU & STAAL

• HORDEUREN

• REPARATIE & ONDERHOUD

BEZOEK OOK ONZE
TERRASSEN WERELD!

- MAAR XELFAXUL ELLA
DECORATIES EN HORREN10% KORTING*

 LENTE ACTIE 

GRATIS
MOTOR INCL.AFSTANDSBEDIENING

living room’s shutter

bedroom’s shutter

24,0°C

BIJ AANSCHAF 3 SCREENS OF ROLLUIKENGRATIS*SOMFY CONNEXOON*Vraag naar de voorwaarden.  
Geldig t/m 31 mei 2020.

LenTe

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

Dagboek van een locatiehoofd

Inmiddels draai ik al een tijdje 
mee in onze mooie Poortkliniek 
als POH GGZ. Vorig jaar was het 
tijd voor een nieuwe uitdaging. 
Naast mijn werkzaamheden als 
praktijkondersteuner houd ik 
mij tegenwoordig bezig met de 
managementzaken rondom onze 

praktijk. Het is een hele uitdaging om zowel hulpver
lener alsook manager te zijn. Toch bevalt deze dub
belrol mij zeer goed. Door met twee benen stevig op 
de werkvloer en in de spreekkamer te blijven staan, 
weet ik precies wat er speelt – onder patiënten, artsen, 
assistentes en andere samenwerkingspartners.  

Door mijn functies voel ik als geen ander de druk die 
op mij en mijn collega’s staat. We groeien als een speer, 
steeds meer mensen leggen hun vertrouwen bij ons. 
Een grote verantwoordelijkheid, waarbij de patiënten
zorg altijd met stip op nummer één staat. Bij grote 
groei in combinatie met hoge kwaliteit van zorg hoort 
ook groei van het team. Wij zijn uitgebreid met wel 
drie huisartsen! Elk begonnen als waarnemend huisarts 
en nu met de wens om bij ons te blijven. Fantastische 
artsen die wij graag in ons team opnemen.   

Niet alleen binnen de praktijk vinden er versterkingen 
plaats. Ook wordt steeds meer verbinding gezocht met 
de andere huisartsenpraktijken hier in Poort. Door niet 
als concurrenten maar als collega’s de samenwerking 
te zoeken, zorgen we voor een optimale zorg bin
nen de wijk. Zo ondervangen we geruchten over een 
patiëntenstop, die voor geen enkele praktijk binnen 
Poort blijkt te gelden. Door de korte lijnen kunnen we 
dit snel ontkrachten en iedereen van de juiste infor
matie voorzien.  

Naast de zakelijke dingen, samenwerkingsafspraken 
en regelzaken bestaat voor mij managen ook uit men
selijkheid. Dat komt vast door mijn achtergrond als 
psycholoog. Zien dat iedereen lekker in zijn vel zit 
en dat er vertrouwen en veiligheid heerst binnen het 
team maakt elke dag weer een succes.  

We spreken dagelijks over dingen die ons dwars zitten, 
moeilijke gebeurtenissen en hoe we hiermee omgaan. 
Verdriet om een overleden patiënt of medeleven met 
een familie in een moeilijke situatie. Voor ieders ver
haal is ruimte en zowel voor patiënten als collega’s is 
er een luisterend oor. Wat ben ik trots om onderdeel 
van zo’n sterk team te zijn en dit te mogen begeleiden 
in alles wat we zullen tegenkomen in de toekomst.  

Annabelle Wit, Locatiehoofd Medi-Mere Poort,
Praktijkondersteuner GGZ / Psycholoog NIP 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
huisartsen MM Poort:
Sharda Das, Bart Elsen, Annabelle Wit, POH-GGZ Jeugd
Svetlana Fedorina, Mireille Poortinga, POH-GGZ Jeugd
Jorge Gomez Cortes, doktersassistenten: Moniek van Staveren, 
Tamara Haring Yvette Gunning, Ingeryerd Mulder, 
Ineke Bergstein, praktijkonderst. 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
Rianne Aghagalal, praktijkhouder Yalda Sardari, mondhygiënist
Pui-Ming Leung, tandarts  Dashne Abdullah, mondhygiënist
Rachel Tjoe-Sjoe, tandarts    Charona de Wit, mondhygiënist
Arian Vojdani, tandarts        Hassan Tajeddin, klin. prothesetechnicus 
Irfan Abas, tandarts-implantoloog  Ellen Eisma, preventieassistent        

Fysiotherapie Medi-Mere  036 - 532 11 22
Remco de Winter, fysiotherapeut Patricia Mosmans, fysiotherapeut
Amanda Waltmann, fysiotherapeut Jeannette Kunnen, bekkenfysiotherapeut

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 Lydia Modderman, 
Melissa Smit, logopedist logopedist/stottertherapeut

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
Dermatologie



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

Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Homeruskwartier�/�Alseïdenstraat 11 // Almere Poort

Openingstijden: ma-za 8.00 - 22.00 // zo 10.00 - 20.00 plus.nlPLUS HomeruskwartierGratis WiFi

Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

De gehele 
maand april

GRATIS 
bezorging!

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

uw opticien in poort · DuitSLAnDStrAAt 85 (nAASt De ApotHeeK)




