kijk gauw
voorin voor
12 leuke
coupons!
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17 I h o n d e n b a a s j e

28 I b e w o n e r s

38 I o n d e r n e m e n

Seizoensacademie gaat van start

Vrienden voor het leven

7 I onderwijs

17 I r e c e p t

Kapsalon Front Row zamelde
125 gevulde rugzakjes in
voor ‘Because We Carry’

Sherazade en Ascon bakken
kokosmakronen: “De bestellingen
stroomden binnen”

Kunstlessen op Arte College
tijdens lockdown

Hondenkoekjes van Claudia
29 I b e w e g e n

39 I z o r g s c a l a

Aikidojo Poort traint buiten
in het Homeruspark

Online huisartsenzorg en
‘ouderwets’ langskomen!

18 I i n b a l a n s i n P o o r t
8 I kinderopvang

Noodopvang bij GO! Kinderopvang
Het Vlaggenschip

Online yogalessen bieden
voordelen
19 I z o r g s c a l a

Buitenlessen bij United Dance Almere

Een goed verzorgd gebit
geeft een betere weerstand

10 I e t e n e n d r i n k e n

20 I z o r g s c a l a

1 juni 2020 -- Eindelijk, de terrassen
mogen weer open!

Bon Art Optiek: oogzorg
heeft onze prioriteit

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

21 I o n d e r n e m e n

Atelier StrandLAB bijna gereed
op het Almeerderstrand

Wij zorgen voor goed eten,
voor de buurt en voor elkaar

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

22 I k i n d e r o p v a n g

Strandfestival ZAND beloont
kaartkopers met extra tickets
voor editie in 2021

KinderCentrumAlmere start
bouw opvanglocatie in Duin

9 I educatie

24 I w e l z i j n
14 I a l m e e r d e r s t r a n d

Almere Bootcamp geeft workout
op het Almeerderstrand

Buurtcentrum Amerika:
weer levendigheid in Poort
25 I j o n g e r e n w e r k

15 I w o n e n i n p o o r t

Start bouw ‘Duinrijk’ en ‘Olympiaveste’
met samen 118 sociale
huurappartementen

Nu tweetal jongerenwerkers
in Poort actief: Charly en Zakaria
26 I h e t f l e v o - l ANDSCHAP

Ontspannen in Pampushout
16 I n i e u w i n P o o r T

Dierenwinkel Petable aan de
Europalaan opent medio juli

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

Tantalusstraat

Gelukkig heeft Almere Poort
het Labyrint

Het wijkteam is er voor jou,
juist in deze tijd!
41 I e d u c a t i e

31 I o n d e r n e m e n

Nupur School of Performing Arts:
De (on)mogelijkheden van online lessen

‘hart for her Almere’
kijkt uit naar heropening

42 I v r i j e t i j d

32 I e d u c a t i e

Dansstudio Roxanne: Iedereen
geniet van het dansen in de zon

Scouting Novo Mundo:
de eerste opkomst na negen weken
43 I c o l u m n

33 I w e l z i j n

Dagboek van een huisarts

Het voedselproject van
De Schaapspoort
34 I g e b o r e n

Geboren in Almere Poort
35 I e d u c a t i e

Tips van Stad & Natuur voor
een heerlijke staycation

Uitgave I Studio Breedveld
36 I o n d e r h o u d a u t o

Maak je auto weer klaar met
de ‘after corona check’

www.almerepoortnieuws.nl
info@almerepoortnieuws.nl
FB: breedveldpoortnieuws

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

Verbreding N702 Hogering Almere

DIERENWINKEL
IERENW
INKEL
INDALMERE
POORT
IN ALMERE POORT

Europalaan 804-806 | 1363 BM Almere Poort | www.petable.nl | FB: Petable Almere
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40 I w e l z i j n

30 I g r o e n i n d e w i j k

instagram: @poortnieuws

DROOGVOER
DROOGVOER
NATVOER
NATVOER
SNACKS
SNACKS
SUPPLEMENTEN
SUPPLEMENTEN
SPEELGOED
SPEELGOED
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

1 portie patat met
saus naar keuze
voor

ACTIE!

GRATIS universele telefoonhouder bij de coronacheck*

E1

GRATIS
1x meetrainen

DROOGVOER
DIERENWINKEL
IN ALMERE POORT

openingsactie!

10% korting

op diervoeding
van het merk Husse

bij inlevering van deze coupon
een
NATVOER

gratis
SNACKS
Sun Runners cocktail
SUPPLEMENTEN

met deze coupon

1 uur personal training 3§ 25

SPEELGOED
ACCESSOIRES

bij inlevering van deze coupon

L
A
E
D
R
E
P
SU

PIZZA 3.

99

2 frikandelLEN voor 9 2

25CM NY STY

LEN
COUPON 182
LE BIJ AFHA
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

cadeau- en woondecoratiewinkel in de Homerusmarkt

!
L
A
E
D
R
E
P
U
S

STAPELKORTING
1 artikel = 10% korting
2 artikelen = 15% korting
3 of meer artikelen = 20% korting

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

Voeten die summer ready zijn!
Nagelreparatie van e15,- voor maar e12,in combinatie met een passende voetzorg!

2

A
Z
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e

N
BIJ AFHALEEN
& BEZORG

GRATIS!
COUPON 473

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

geldig t/m 30 september 2020

1 coupon per persoon

*ACTIE GELDIG VAN 1 JULI 2020 TOT
1 SEPTEMBER 2020 EN ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT

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

goldboxfitness.nl
goldboxfitness
claim je intake 06 52 52 51 51
Almere Poort

geldig tot 31 juli 2020

geopend van vrijdag t/m zondag
(per eind april woensdag t/m zondag)
van 11.00 tot 23.00 uur
gratis parkeren
IJmeerdijk 20, 1361 AA Almere
www.sunrunners.nl

DIERENWINKEL
IN ALMERE POORT
1 coupon per gast

Boksen

geldig tot 30 september 2020

geldig t/m
30 september 2020

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

Personal
Training

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

06-226 902 80
www.almerebootcamp.nl
insta: @almerebootcamp
facebook: bootcampalmerepoort

Europalaan 804-806 | 1363 BM Almere Poort
www.petable.nl | FB: Petable Almere

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

Actie geldig elke ma-wo-do tot 30 september 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.

Maandag

16:00 -21:00

vrijdag

11:30 -21:00

ALLEEN GELDIG BIJ

dinsdag

11:30 -21:00

zaterdag

11:30 -21:00

zondag

12:00 -21:00

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

woensdag 11:30 -21:00

& ALMERE VLAARDINGENSTRAAT

donderdag 11:30 -21:00

geldig tot 30 september 2020

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

Pedi-kuur praktijk Rose
pedicure, manicure
en schoonheidsspecialist
Poseidonsingel 38 (Ithaka)
1363 TR Almere Poort
036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl
info@pedi-kuur-rose.nl

1 coupon per klant,
niet geldig in combinatie met andere acties

Alleen geldig tegen inlevering van deze coupon.

cadeau- en woondecoratiewinkel in de Homerusmarkt

geldig tot 30 september 2020

Actie geldig elke ma-wo-do tot 30 september 2020.

1 coupon per klant

geldig t/m 31 juli 2020

1 coupon per bestelling · geldig tot 30 september 2020

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

cartoon

after corona check
...tot slot heb ik voor u
de toyota corona.
altijd stil gestaan.
uiteraard inclusief
corona check.

Doe mee met het
online PoortNieuws
lezersonderzoek en
win een bloemenbon
van Jeniffersbloemen!

www.deboerillustraties.nl

Het is niet zo dat wij geen idee
hebben wat er leeft in Almere Poort.
Maar wat vind jij nu precies het leukst
in PoortNieuws, hoeveel mensen
vechten er bij jou thuis om het blad
als eerste te mogen lezen, van welke
onderwerpen zou je meer willen zien?

Ware explosie van fris groen en kleuren
De vorige uitgave van PoortNieuws, de lente-editie, was
zoals altijd met veel zorg samengesteld en stond bol van
de geplande evenementen. Wie had kunnen bedenken dat
tijdens de week die de drukker nodig had om het te ver8600-voudigen, alles tot stilstand zou komen en het blad
de Poortbewoners in een lockdown zou bereiken? Alleen
de zon leek meer te schijnen dan normaal, en de natuur
toonde een ware explosie van fris groen, en kleurenpracht. Toen rees de vraag:
verschijnt het zomernummer van PoortNieuws? Vanaf half mei ontstonden
allerlei buiten-activiteiten, over Poort verspreid. Op 1 juni mochten eindelijk
de terrassen weer open... Hoe leuk zou het zijn, om dit allemaal vast te leggen?
Het resultaat ligt voor je – veel leesplezier!
Suzan Breedveld, uitgever n

Om antwoorden te krijgen op deze
vragen, hebben we een online vragenlijst gemaakt. Het zijn vijftien vragen
en de meeste zijn meerkeuzevragen,
dus je hoeft geen opstel te schrijven!
Om de deelnemers te bedanken voor
de moeite, verloten we een bloemenbon, te besteden bij Jeniffersbloemen!
Wil je meeloten, vul dan bij vraag 15
je e-mail adres in. Wij zullen dit alleen
gebruiken om de winnaar een bericht
te sturen. Eerlijk!
In de volgende editie van PoortNieuws,
die in de herfst verschijnt, zullen we
verslag doen van de uitkomsten.
Hoe meer deelnemers, hoe beter de
resultaten een beeld geven.
Scan de onderstaande QR-code om
aan de enquête deel te nemen.
Bij voorbaat superbedankt!!

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

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

info@almerepoortnieuws.nl
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kunst en cultuur

“Juist in deze tijd, nu het gewone
leven stil is gevallen, is er behoefte
aan troost en verdieping.”

Beeldend kunstenaars
Kees de Kloet,
Lenny Schröder
en Mira Ticheler

Seizoensacademie gaat van start

I

n Almere Poort, dat nog steeds in
opbouw is, willen Lenny Schröder en
Mira Ticheler, beiden beeldend kunstenaars uit Homeruskwartier, een bijzondere plek creëren waar men samen
die verdieping kan ervaren. Beeldende
kunst, in de breedste zin van het woord,
kan voor verbinding zorgen. Niet als een
eenmalige ervaring, maar als een verdiepend traject, dat gevolgd kan worden
terwijl we nog midden in de crisis zitten.
Deze zomer start daarom de Seizoens
academie. Op de Seizoensacademie kun

6 I POORTNIEUWS

je in een periode van 5 tot 12 weken een
intensief leertraject volgen. In een lab
experimenteer je, in een academie leer je.
Het is geen vrijblijvende creativiteitsles of
workshop, maar een traject waarbij je als
student steeds meer verdieping kunt krijgen. Lenny Schröder: “We leren mensen
kijken en luisteren en nemen ze mee in
verschillende aspecten van de kunstwereld. Het is een persoonlijke leerschool,
waarbij wij samen met een team van gastdocenten, allemaal vanuit onze eigen disciplines, onze kennis en ervaring delen”.

Dus, heb je affiniteit met kunst en cultuur, en wil je jezelf onderdompelen in
de boeiende wereld van de kunsten? Wil
je meer leren over kleursystemen, fotografie, beeldhouwen, ruimtelijk ontwerp of landart? Meld je aan. Ervaring
of voorkennis is niet noodzakelijk, een
zekere leergierigheid en open mind wel.
De Seizoensacademie is voor iedereen
tussen de 16 en 99 jaar die zichzelf durft
open te stellen. Meer weten? Mail naar
l.s@lennyschroder.info en je ontvangt
direct meer informatie.
n

onderwijs

Het Coronavirus heeft grote gevolgen gehad voor het onderwijs in Nederland. Ook het Arte College moest noodgedwongen zijn deuren sluiten. In een recordtempo heeft het voltallig
onderwijspersoneel het onderwijs gedigitaliseerd en kon er al
snel gestart worden met lessen op afstand. Maar wat doe je
met kunstvakken als drama, muziek en beeldende vorming?

Kunstlessen op Arte College
tijdens lockdown
Veel scholen zien de theorievakken als
kernvakken en leggen zich daar voornamelijk op toe. Het Arte College is een
cultuurprofielschool, waar de kunstvakken nét zo belangrijk worden gevonden.
Vandaar dat de praktijkdocenten op zoek
gingen naar eigenzinnige manieren om
ook tijdens de lockdown hun vak door
te laten gaan. Hoe motiveer je leerlingen om zich creatief te uiten, binnen de
beperkingen van de RIVM-richtlijnen?
Daar werden prachtige oplossingen voor
gevonden!
Challenge
Zo lieten de kunstdocenten hun programma los en riepen Arte-challenges
in het leven. In de challenge #tussenkunstenquarantaine mochten leerlingen
hun eigen draai geven aan een klassiek
schilderij met oog voor compositie, licht,
kleur en attributen. In de muzieklessen
op afstand componeerden leerlingen
een nieuwe schoolbel. Een jury koos de
beste compositie die binnenkort meerdere malen per dag in de school te horen
zal zijn. Door Heijne, cultuurcoördinator
op het Arte College: “Allerlei culturele

activiteiten in de stad zijn in deze periode stil komen te liggen, maar wij hebben toch een manier gevonden om de
kern van onze school, namelijk kunst en
cultuur, door te laten gaan in niet-traditionele uitingen. Een challenge is een
prachtig voorbeeld. Maar er wordt ook
gewerkt aan een digitale eindexamenvoorstelling onder leiding van Renée
van Schijndel. De bezoekers maken een
reis door monologen die ze kunnen zien
en beluisteren”.
Mythe van Sisyphus
Maandag 6 april zou het Arte College
een voorstelling spelen op een draaiend podium met licht, geluid, decor én
publiek. De leerlingen zouden een arena
creëren waarin zij zich zouden uitputten tot zij neervielen en weer op zouden
staan, telkens opnieuw, zoals Sisyphus
telkens opnieuw zijn steen de berg op
rolt. Maar op 6 april zaten de leerlingen
thuis, in een lockdown. Zij vormden hun
project om tot een digitale ervaring, een
interactieve website. Zoals Sisyphus zijn
straf uit zat in de onderwereld, waar elke
dag op elkaar lijkt, zo zaten de leerlingen

in quarantaine, op Zoom en in hun eigen
kamer, waar elke dag op de vorige leek.
Toeschouwers hebben straks op de site
gelukkig meer vrijheid. Zij kunnen zelf
bepalen naar wie zij willen kijken en
luisteren. Meer informatie volgt binnenkort op de website www.artecollege.nl
Arte College n

School voor vwo, havo en vmbo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort
www.artecollege.nl, info@artecollege.nl
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kinderopvang

Noodopvang bij GO! Kinderopvang
Het Vlaggenschip
Corona houdt iedereen al enige tijd bezig. Thuis en op het werk.
Nog voor de sluiting van de kinderopvangorganisaties waren al
verschillende hygiëne-maatregelen genomen. Na de sluiting van
alle locaties op 16 maart is GO! Kinderopvang direct gestart met
het bieden van noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep
en noodopvang voor kwetsbare kinderen.
tot aan je naam schrijven met graffiti
voor de BSO-kinderen. De kinderen van
de verschillende locaties hadden elkaar
al snel gevonden, leuke vriendschappen
zijn ontstaan! Het was mooi om te zien
hoe de kinderen hiermee omgaan, hoe
flexibel ze zijn en ook ik raakte al snel
gewend aan de nieuwe situatie.

De organisatie hiervan vond plaats in
nauwe samenwerking met de gemeente
Almere. Het Vlaggenschip in Almere
Poort was één van de drie locaties van
GO! Kinderopvang die in Almere voor
noodopvang open bleven.
Met veel plezier
Tamar Wagenmakers werkt met veel plezier als pedagogisch medewerker op de
peutergroep bij Het Vlaggenschip van
GO! Kinderopvang. Zij heeft de afgelopen periode als een bijzondere tijd ervaren. “Het was een uitzonderlijke situatie
en zoiets als dit zullen we waarschijnlijk
niet zo snel meer meemaken. Gelukkig
sloten de deuren van Het Vlaggenschip
niet helemaal.
We voegden samen met een andere locatie van GO! Kinderopvang uit Almere
Haven. Alle ouders van de kinderen van
de opvang zijn gebeld om te informeren
naar de behoefte aan opvang. Het was
een klein groepje, wat dus extra aandacht
voor deze kinderen betekende. We hebben leuke activiteiten georganiseerd, van
paaseieren zoeken voor het paasweekend

Groot gemis
Maar waar ik niet aan kon wennen, was
dat we al die kinderen die nu thuis zaten,
moesten missen. Gelukkig konden we via
ons ouderportaal met hen in contact blijven. We schreven schriftjes en nieuwsbrieven, met daarin leuke activiteiten die
de kinderen thuis konden doen. Van veel
kinderen ontvingen we foto’s en verhaaltjes van thuis. Dit was erg fijn, zo
konden we toch contact met elkaar houden. We zijn zelfs nog langs de kinderen
thuis geweest en hebben ze op afstand
een kleinigheidje gebracht. Het was superfijn om ze eindelijk weer even te zien.
Het liefst had ik ze allemaal geknuffeld,
maar dat ging helaas niet”.
Het voelt goed voor Tamar dat ze waardering kreeg voor haar inzet en die van
haar collega’s. “We kregen veel aandacht
van ouders, kinderen en de omgeving, in
de vorm van kaartjes, bloemen, tekeningen en lekkers. Al voelde het werk voor
mij als vanzelfsprekend, het was fijn om
een bijdrage te kunnen leveren tijdens de
coronacrisis”.

ook niet altijd direct een antwoord op
had. Wat ik wel kon bieden, was een
luisterend oor, gesprekspartner zijn, vol
begrip en met aandacht voor iedereen.
Vanaf het moment dat het inzichtelijk
was welke kinderen noodopvang nodig
hadden en wat dit betekende voor het
aantal medewerkers, zijn er door de overige medewerkers andere werkzaamheden opgepakt. Alle groepen, speelgoed,
bedjes en boxen, maar ook de auto’s zijn
aan een grondige schoonmaakbeurt onderworpen. Diegenen die thuis aan het
werk waren, maakten activiteitenprogramma’s en alle kindverslagen op orde”.
Sterk team
Ondanks de bijzondere situatie heeft
Marco de afgelopen periode als zeer
overzichtelijk ervaren. “De samenwerking met mijn collega-locatieleider en
de locaties onderling verliep heel goed.
We konden de richtlijnen goed naleven”.
Toen bekend werd dat vanaf 11 mei de
scholen en opvanglocaties weer open
konden, begon Marco samen met de
pedagogisch medewerkers en in samenwerking met de scholen met de voorbereidingen.
“In de periode tot 11 mei is er veel met
medewerkers gesproken hoe wij als kinderopvang voor zowel ouders en kinderen, maar ook voor de medewerkers, op
een veilige manier konden gaan werken.
Met elkaar is er een plan bedacht waar
iedereen achter stond. Na de eerste week
kon ik constateren dat het plan goed
heeft gewerkt. Het team van kinderopvang Het Vlaggenschip is veel sterker
komen te staan. We hebben het samen
n
gedaan en daar zijn we trots op”.

Ook benieuwd naar
de mogelijkheden?

Taakverdeling
Marco van de Water is locatieleider bij
Het Vlaggenschip. Voor hem betekende
het dat hij te maken kreeg met veel
vragen van medewerkers. “Wat nu als...
en wat doen we met… vragen waar ik

Kijk voor meer informatie op
www.go-kinderopvang.nl
Het Vlaggenschip
David Livingstonestraat 121
Almere Poort
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036 - 202 23 18

educatie

B

ij United Dance Almere vallen de
sterren van de hemel. In de prachtige zalen aan de Europalaan is het
al maanden stil. Maar Sara en Eline, eigenaren van de dansschool, zitten eigenlijk
nooit stil. “In de eerste weken maakten
we video’s van leuke choreografieën en
lessen en plaatsten deze op YouTube.
En we deden challenges, bijvoorbeeld
een w(k)oningsdagchallenge, waar veel
inzendingen voor binnenkwamen waar
wij dan weer een compilatie van maakten. Zodra het licht groen was voor buiten sporten, maakten wij een lesrooster
voor danslessen op het sportveld achter

de Elementendreef. En dat hebben we
geweten! Onze dansers kwamen in groten getale, de wens om weer samen te
dansen leefde duidelijk bij iedereen.
Gelukkig is er ruimte genoeg op dit veld.
En het weer werkte ook wonderwel
mee, we hebben maar een enkele keer
moeten annuleren wegens teveel nattigheid. Eén keer kwam er zo plotseling een
bui, dat we er maar een parapludans van
hebben gemaakt. Je moet als dansdocent ‘out of the box’ kunnen denken en
kunnen improviseren. Op Bevrijdingsdag
hebben we live de vrijheid doorgegeven vanaf het veld, wat we normaal op

het grote podium in het stadscentrum
doen. In de eerste helft van juni hebben
de audities voor Stage Performance en
de Talentklassen ook gewoon plaatsgevonden, in de buitenlucht. Deze speciale
lessen zijn er voor degenen die extra uitdaging zoeken en die graag op willen
treden bij verschillende lokale events.
Wie onze Facebookpagina volgt, weet
dat we regelmatig aan danswedstrijden
deelnemen en de verschillende groepen
daarbij niet zelden prijzen binnen hebben gesleept. Toch vergeten we nooit
het allerbelangrijkste: het vrije gevoel,
het plezier in het dansen!”
n

Dylan geeft Dancehall les aan
13-18 jarigen. Een dansstijl uit
Jamaica waarbij reggae en
hiphop worden gecombineerd.

“Je moet als danser kunnen improviseren.
En nooit het allerbelangrijkste vergeten:
het vrije gevoel, het plezier in het dansen!”
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Voor koffiespecialiteiten,
tosti’s en nog veel meer
kom je bij Take a Break –
gezelligheid ten top!
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Strandrestaurant Poortdok heeft ruim
opgezette plaatsen en een vlot systeem
met een buzzer voor het ophalen van de
lekkere gerechten – voor het ultieme
vakantiegevoel komen er wisselende
internationale gerechten bij.

A l me
r

n

m

Po
o

Het personeel van Cafetaria
De Heerlijkheid is het meest
in zijn element als de zaak
weer lekker kan draaien!
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Bij Sun Runners op het Catamaranstrand
zijn ze helemaal klaar met het
verbouwen van de terrassen – en het
resultaat mag er zijn. Vanaf nu wordt
er gebarbecued en geshaked!
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Bij Harborhouse ben je na telefonische
reservering verzekerd van een plaats
op het compleet vernieuwde terras.
Te vroeg voor steak? Dan aan de
borrel met de Harborhouse plank!
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Almere
Op het Almeerderstrand, dichtbij strandrestaurant Poortdok,
wordt de laatste hand gelegd aan Atelier StrandLAB. Het atelier
biedt vanaf juni een fysieke artist-in-residenceplek voor (inter-)
nationale kunstenaars en creatieve denkers. Een plek waar ze
zich thuis voelen, geïnspireerd worden, nieuwe ideeën werkelijk
kunnen laten worden en kunnen tonen aan een groter publiek.

Atelier StrandLAB bijna gereed
op het Almeerderstrand
Nieuwsgierig naar wat
StrandLAB Almere nog meer
gaat doen dit jaar? Kijk dan
op www.strandlab-almere.nl.

16 augustus, komt er een try out voor
het publiek. De werken zijn straks ook te
zien op de vernieuwde Esplanade tijdens
het 2turvenhoog festival dat dit najaar in
KAF wordt gehouden.
Onderzoek Lieke Benders in Duin
Sinds maart dit jaar werkt Lieke Benders
als artist in residence bij StrandLAB aan
haar onderzoek ‘Stilstrand’. StrandLAB
Almere biedt een perfecte plek om haar
onderzoeksproject te verdiepen en een
dialoog aan te gaan met de plek en haar
bewoners. Het onderzoek naar stilte is
onderdeel van het vier jaar durende onderzoeksproject ‘Stil’, dat Hoge Fronten
in 2017 is gestart. Met ‘Stil’ creëert Lieke
samen met anderen een groeiende reeks
performances, installaties en happenings
rond de thema’s ‘stilte’ en ‘stilstand’.
Tijdens de eerste residentie op 9 en 10
maart ging Lieke op pad om Duinbewoners te ontmoeten. Mooie ontmoetingen
inspireerden Lieke tot het ontwikkelen
van een theatrale tour door Duin. Ze wil
laten zien dat Duin meer is dan een mooi
ontworpen wijk met stenen. Ze wil Duin
een gezicht geven, een ziel. De route
wordt tijdens de tweede residentie van
25 tot en met 27 juni verder ontwikkeld
om vervolgens in het najaar uitgevoerd
te worden.

Woon jij in Duin en
wil je meewerken aan
dit theatrale project?
Mail dan Lieke:
lieke@hogefronten.nl

Een atelier dat midden op het strand staat en waar water, wind en zand de gebruiker
inspireren. Zoals ook de verhalen van de plek en het nieuwe land.

Circulair ontwerp
Bureau SLA maakte het circulaire ontwerp voor het atelier en zorgde ervoor
dat het zoveel mogelijk zelfvoorzienend is door gebruik van zonnepanelen
en opvang van afvalwater. Liberté Tiny
Houses bouwde het atelier in hun loods
en daarna is het op het strand geplaatst.
De gevel kan grotendeels geopend worden, waardoor het atelier een relatie met
de omgeving aangaat en zo de gebruiker
inspireert. Ben jij kunstenaar of onderzoeker en wil je meer weten of het gebruik
van Atelier StrandLAB? Kijk dan op de
site www.strandlab-almere.nl.
Bouw belevingsinstallatie
Het 2turvenhoog festival trapt af in het
spiksplinternieuwe atelier met de artists
in residence van Sjoukje Gootjes en
Francy van den Heuvel. Zij werken er in
het weekend van 19 tot en met 21 juni
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aan een spannende belevingsinstallatie.
Sjoukje Gootjes haalt haar inspiratie
uit het recyclen van materialen. Op het
strand gaat zij met sloophout werken
aan een belevingsinstallatie voor kinderen. Haar werk is altijd groots en rauw,
maar tegelijkertijd ook speels. Sjoukje:
“Almere wordt ook wel de zelfbouwstad
van Nederland genoemd. Bouwen wat je
echt wilt, daar gaat het om. Ik wil onderzoeken hoe het eruit komt te zien als je
op een speelse manier met zand, water,
wind en hout gaat bouwen. Wat ontstaat
er als je de directe omgeving meeneemt
in een bouwproces? Een kunstwerk maken dat in beweging is door de wind?”
Francy van den Heuvel doet onderzoek
voor haar werk De Pleisterplaats. Francy
is al sinds 2007 verbonden aan het
2turvenhoog festival en werkt met de
gedachte dat minder meer is. Later in de
zomer, in het weekend van 14 tot en met

foto: Erwin Budding

Lieke Benders wil Duin een gezicht geven

CitySenses
CitySenses werkt deze zomer ook vanuit het Atelier StrandLAB. Na het project Labyrinth of the Senses dat ze vorig
jaar met bezoekers op het strand hebben getest, verkennen ze nu hoe we ons
als mens tot de elementen aarde, water,
vuur, lucht en circulair verhouden. In samenwerking met filmmaker Martijn van
der Weijden en kunstenares Suzan Abee
zoekt CitySenses opnieuw de grenzen
op van kunst, wetenschap, spel en natuur onder de naam [CirKL]. In juli testen
ze met publiek en de hele zomer zijn er
workshops voor volwassenen. Houd voor
precieze data de website in de gaten. n

almeerderstrand

Strandfestival ZAND beloont
kaartkopers met extra ticket
voor editie in 2021
In verband met het verbod op evenementen tot 1 september
wordt het zomerfestival verplaatst naar 21 augustus 2021.
Reeds gekochte kaarten blijven geldig en daarnaast krijgt elke
besteller één gratis ticket voor een vriend of vriendin cadeau. De
organisatie bedankt bezoekers voor hun vertrouwen en hoopt
Strandfestival ZAND volgend jaar groots te kunnen vieren.
Ook laat de organisatie weten dat het ernaar uitziet dat ze volgend jaar hetzelfde
programma kunnen aanbieden. Dit jaar
zouden Kensington, Snelle, Kraantje
Pappie, Krezip, Nick & Simon, Suzan
& Freek en Coen & Sander al optreden
op het strand van Almere. De komende
maanden zal deze line-up voor 2021
worden aangevuld met extra artiesten.

Strandfestival ZAND is één van de
festivals die door de maatregelen in de
strijd tegen het coronavirus (COVID-19)
wordt uitgesteld naar volgend jaar. Het
festival wordt sinds 2008 georganiseerd
op het strand van Almere en trekt jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers.
Tribe Company is de organisator van
Strandfestival ZAND. Het bedrijf is ook

verantwoordelijk voor festivals als De
Vliegende Vrienden van Amstel LIVE
en Waves Festival op Texel. Samen met
partners worden evenementen als De
Vrienden van Amstel LIVE, BusinessBoost Live, Broederliefde in Ahoy en de
KNVB Voetbalkampen georganiseerd. n
kaarten en info: www.strandfestivalzand.nl

foto’s: Tribe Company BV
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Almere Bootcamp,
door Nadine de Ruiter
op het Almeerderstrand

“Elke zondag, vaste prik,
op het strand. Na de
workout mag je mee het
water in, als je durft!”

B

ij Almere Bootcamp wordt weer
lekker buiten gesport. Nadine
de Ruiter: “Drie keer per week
sporten we buiten, op woensdag bij het
Klokhuis of Pampushout en elke zondag
om tien uur, vaste prik, op het Almeerderstrand. Na de workout op het strand
is er nog een extra component – dan
mag je mee het water in, als je durft!”
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De online lessen zijn zo goed bevallen dat Nadine heeft besloten deze
twee keer per week te blijven geven, op
maandagavond en vrijdagochtend. “Het
is vooral makkelijk als je aan huis bent
gebonden, bijvoorbeeld vanwege werk
of kleine kinderen. Bovendien heb je
geen reistijd én je kunt thuis meteen na
de training onder de douche stappen”.

Nadine realiseert zich dat ze de crisis
relatief goed doorkomt. “Ik heb het echt
getroffen met mijn enthousiaste deelnemers, die zich flexibel hebben getoond.
Dit geeft mij nog meer energie om
steeds nieuwe workouts te bedenken en
iedereen uit te blijven dagen”. Voor een
gratis proefles kun je je aanmelden via
www.almerebootcamp.nl
n

wonen in poort

Start bouw ’Duinrijk’ en ’Olympiaveste’
met samen 118 sociale huurappartementen
Hier komen 40 sociale huurappartementen in een eigentijds gebouw, ontworpen
door architect Jan Dittmar. Je geniet hier
van het stadse wonen met alle voorzieningen in de nabije omgeving. Met de
trein ben je binnen 7 minuten in Almere
Stad en in 25 minuten op Amsterdam
Centraal. Ook de A6 is binnen enkele
minuten bereikbaar met de auto, kortom
een toplocatie.

‘Duinrijk’ in Kop Noord in Duin

Woningcorporatie de Alliantie bouwt samen met bouwer Trebbe
‘Duinrijk’, een flat in Duin met 78 sociale huurappartementen.
Naast station Almere Poort wordt samen met Friso Bouw Almere
‘Olympiaveste’, 40 sociale huurappartementen, gebouwd.
Kop Noord
Het flatgebouw 'Duinrijk' komt in Duin
Kop Noord, tegenover de Marinaflats, op
een steenworp afstand van de Marina
en het catamaranstrand met zijn leuke
eetgelegenheden. Het ontwerp ervan
is door Klunder Architecten gemaakt.
Dit bureau heeft al meerdere flats in
Almere ontworpen, waaronder De
Molenwiek in Almere Buiten en de
Floriade-toren. Duinrijk wordt volgens
Marcel Grootenboer van de Alliantie “De
Molenwiek met een twist". Het worden
twee appartementencomplexen die met
een glazen galerij aan elkaar verbonden
worden.

Stads wonen
De Stationslocatie ‘Olympia-Veste’ in
Zandpoort wordt een nieuw beeldbepalend gebouw aan de zuidelijke pleinwand
van het stationsplein in Almere Poort.

Starters en doorstromers
Er komen in 40 appartementen verdeeld
over vijf woonlagen, waarvan 16 tweekamerwoningen en 24 driekamerwoningen. Er is een lift, gemeenschappelijke
fietsenberging en cameratoezicht aanwezig. Tevens heeft iedere woning een
buitenruimte aan de verbrede galerij.
De woningen zijn bedoeld voor starters, doorstromers en regulier woningzoekenden. De oppervlaktes variëren: de
tweekamer starters appartementen zijn
52 m2 en de driekamer appartementen
variëren tussen de 61 m2 en 66 m2.
Indien je een auto hebt, kun je parkeren op de openbare parkeerplaatsen die
de gemeente net achter het gebouw zal
aanleggen. De bouw is reeds gestart en
de geplande oplevering is in het tweede
kwartaal van 2021.
n

Duurzaam
De appartementen in Duinrijk krijgen
stadsverwarming. Voor de elektriciteit
voor de bewoners worden er zonnepanelen op de daken gelegd. De bouw is eind
mei gestart. In de tweede helft van 2021
moeten de woningen klaar zijn.
‘Olympiaveste’ aan het stationsplein van Almere Poort
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Ni e u w i n p o o r t

Dierenwinkel Petable aan de
Europalaan opent medio juli
Goed nieuws voor de baasjes in Almere Poort – zij hoeven
binnenkort het stadsdeel niet meer uit om boodschappen te doen
voor hun huisdieren. Geen vervoer om de zak voer of grit naar
huis te sjouwen? Ook aan een thuisbezorgservice en een webshop
hebben deze jonge, Almeerse ondernemers gedacht.

Persoonlijk contact
Op dit moment wordt het pand waarin
Brainwash kappers huisde, heringericht
tot een fijne, lichte dierenwinkel. Je
vindt deze tussen Cafetaria De Heerlijkheid en Bakkerij De Bakfiets. Centraler
kan haast niet. Tristan Smit (23) en Irene
Korporaal (22) kunnen niet wachten om
jou in de winkel te ontvangen. “Wij zetten in op persoonlijk contact en advies
op maat. En een stukje service – ben je op
de fiets en kun je die zak voer niet meenemen? We bezorgen deze nog dezelfde
dag tussen vijf en zes bij je thuis. En vanaf de bank kun je 24/7 het assortiment
bekijken en bestellen in de webshop”.
Almeerders
Zowel Tristan als Irene groeiden op in
Almere en hebben de groei van Poort op

de voet gevolgd. Tristan: “Irene rondde
de opleiding Dierverzorging aan het
Aeres af en ik studeerde commerciële
economie aan Windesheim”. In oktober
gaan zij samenwonen in een nieuwbouw
appartement in Almere Buiten.
Echte dierenvrienden
Zelf is Tristan de trotse eigenaar van een
kruising Berner Sennen met een Labradoodle genaamd Rakker. Daarnaast heeft
Irene thuis twee lieve katten rondlopen
waar zij helemaal gek op is. “Ondertussen zijn wij stiekem aan het kijken om in
de toekomst een Golden Retriever te verwelkomen in ons huishouden, misschien
heb jij de gouden tip voor ons?”
Wellicht speel je zelf met de gedachte
op zoek te gaan naar de perfecte kitten of puppy voor je gezin. Irene: “Allereerst is het belangrijk om goed na te
denken of je hier wel de tijd voor hebt,
en blijft houden. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden op dit moment kan

het lijken of je alle tijd van de wereld
hebt, terwijl dit over een aantal maanden heel anders kan zijn. Ga vervolgens
eens langs bij een asiel of stichting in
de buurt. Hier komen niet alleen volwassen dieren binnen, maar ook kittens en
puppy’s”.
Ruim assortiment
Bij Petable kun je terecht voor honden-,
katten-, (buiten)vogel-, pluimvee- en
knaagdiervoer. Ook is er een klein gedeelte voor vissenvoer, stro, hooi en
grit. Verder zal er een groot aanbod aan
snacks, kauwartikelen en accessoires te
vinden zijn, alsmede diverse apotheeken supplement-artikelen.
“Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes en
leuke winacties. De eerste twee weken
komen er veel leuke openingsacties. Wij
hopen jullie allen in juli te verwelkomen
bij Petable!”

Jouw eetgelegenheid in Almere Poort waar je
gezellig en betaalbaar een hapje kunt eten.
Veel huisgemaakte producten, royale menu’s en
belegde broodjes, verse patat en een uitgebreid
assortiment snacks. Of een kopje fairtrade koffie
met een stuk appeltaart. Geniet van de tijd…
Tot ziens bij De Heerlijkheid!

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort | 036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl
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Hondenkoekjes
van Claudia
Voor ca. 20 middelgrote hondenkoekjes
Baktijd in de oven ca. 15 à 20 minuten
op 160 graden.

Vrienden voor het leven
Naam: Frodo
Hondenras: Dalmatiër
Baasje: 			
Jacqueline Dirkzwager Wesselius
Leeftijd: dertien jaar oud
Geboren in: Kraggenburg
Woont nu in: Duin
Dol op: lange wandelingen 		
en hondenkoekjes
Bijzonder: wordt herkend tussen
tientallen dalmatiërs

Het is de derde dalmatiër met de roepnaam Frodo die Jacqueline dertien jaar
geleden uit een warm nestje in Kraggenburg vlakbij Kampen op mocht halen. Ze
is nog steeds ontzettend happy met de
prachtige, aanhankelijke viervoeter. Dat
komt volgens haar door de speciale eigenschappen van dit hondenras.
Tijdens een gezamenlijke wandeling
langs het IJmeer ben ik meer te weten
gekomen over dit bijzondere ras. Haar
voorgaande honden waren ook prachtig,
een wit-zwart en een wit-bruin teefje. Ze
zijn alle twee vrij oud geworden.
“Deze reu begint nu ook wat ouder te
worden en loopt daardoor helaas niet
meer zo vlot mee“, zegt ze tegen mij.
Het soort hond past goed bij een ac-

tieve levensstijl, dalmatiërs houden van
veel beweging. Mits ze voldoende lopen,
zijn ze binnenshuis heel rustig. De directe omgeving van Poort leent zich uitstekend voor de lange wandelingen.
Jacqueline woont momenteel in een
prachtig nieuwbouw appartement dat
haar heel goed bevalt. De beslissing was
ruim drie jaar geleden snel genomen toen
ze voor de keuze stond haar vrijstaande
huis in Filmwijk in te ruilen voor een appartement in Duin met alles gelijkvloers.
“Het is hier heel sociaal, in en rondom
het gebouw tref ik veel mensen aan voor
een babbeltje”. Er is letterlijk en figuurlijk
veel beweging in dit gebied te vinden en
het wordt steeds leuker”, bevestigt Jacqueline mij tijdens het drinken van een
cappuccino na de wandeling. “Het water,
het strand, het bos, de festivals, theater Vis à Vis, het is hier gezellig druk”.
We kletsen nog even gezellig door over
de grote verantwoordelijkheid die op je
schouders rust als je een huisdier hebt.
“Naar buiten gaan, lekker bewegen,
ook in deze coronatijd, bevordert zeker
mijn gezondheid”, aldus de fitte vrouw.
“Daarbij komt dat we echte maatjes zijn”.
Tenslotte vraag ik of ze een bijzondere
ervaring heeft met Frodo. “Dat is toch
wel een wandeling met tientallen andere
dalmatiërs tijdens een ontmoeting vanuit de rasvereniging. Het is heel apart dat
je toch je eigen lieveling er zo tussenuit
n
haalt!” lacht ze mij vriendelijk toe.

Benodigdheden:
• 100 gram volkorenbloem
• 50 gram haverzemelen
• 2 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
• 2 eetlepels ongezouten pindakaas
• scheut melk
Bereiding:
Doe alle ingrediënten bij elkaar in een
kom. Kneed het met de hand goed door
elkaar, zodat er een samenhangende
bal ontstaat. Doe er eventueel nog
een beetje extra pindakaas of melk
bij. Verdeel het deeg in ca. 20 porties,
1 portie is een grote theelepel.
Draai balletjes en leg ze op een met
bakpapier beklede bakplaat, druk ze
plat.
Doe de bakplaat in de voorverwarmde
oven (160 graden) en bak ze 15 à 20
minuten, totdat ze goudbruin zijn.
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in balans in poort

A

ls ondernemer word je op de
proef gesteld in deze coronatijd. Wat ga je doen met je business? Wat betreft de yoga was het snel
duidelijk dat we online lessen zouden
gaan verzorgen. Voor de beautybehandelingen was er in eerste instantie geen
andere keus dan producten te verkopen,
zodat mijn klanten thuis nog iets konden
doen om hun huid te verbeteren.
Om de online yogalessen vorm te geven, moesten we vooral kijken naar een
goed platform waarbij genoeg mensen
zouden kunnen inloggen. We kwamen
uit bij Zoom en dit bevalt ons heel goed.
De deelnemers kunnen hun camera en
microfoon aan of uit zetten. Dus je kunt
ook undercover in je pyjama meedoen!

Wel heeft het de voorkeur om de deelnemers te zien, zodat wij persoonlijke
begeleiding kunnen bieden, bijvoorbeeld met betrekking tot de houding.
Het leukste van het online lesgeven
vind ik het meekijken in de woonkamers
van onze leden. Soms zie je een kat of
een kind voorbijkomen, heel grappig.
Of leden die inloggen vanaf de camping
of vanuit de tuin. Zodra we met de les
starten, gaan alle microfoons uit. Van
deelnemers horen we dat ze extra goed
kunnen ontspannen in hun eigen omgeving met de eigen kussens en dekentjes.
Vooral in deze tijd is het belangrijk dat je
je veilig kunt voelen.
Wij zijn ontzettend dankbaar dat we
op deze manier les kunnen geven en

hoe onze vaste Zen Company leden ons
trouw blijven in deze tijden. Dat voelt
zo ontzettend speciaal. Een ander groot
voordeel: we zijn niet beperkt in ruimte
en in afstand. In sommige lessen zitten
wel achttien deelnemers en er zijn zelfs
nieuwe leden bijgekomen, tot in Nieuw
Zeeland aan toe!
Ik voel dat we samen zijn, al is het op
afstand. We zitten in hetzelfde schuitje.
De laatste jaren was men al bewuster
bezig met lichaam, geest en gezondheid
maar nu is het essentieel geworden, een
collectief belang. Met supermooi weer
zullen we ook een aantal lessen op het
strand en in de natuur organiseren. Volg
Zen Company op social media om up to
date te blijven.
n

Amanda de Bruin
Zen Company
beauty en yoga
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“Ik voel dat we samen
zijn. We zitten in hetzelfde
schuitje. Samen staan we
sterk en blijven we gezond.”

zorgscala

Een goed verzorgd gebit
geeft een betere weerstand
luisterend oor heeft voor de werkelijke behoefte van u als patiënt. Het is geweldig
fijn als dat telkens weer lukt. Patiënten
hebben soms te maken met een enorme
tandartsangst uit het verleden. Vaak verbazen zij zich over de vlotte en zachtaardige behandelwijze en zijn ze blij dat de
behandeling zo voorspoedig is verlopen”.

Tegenwoordig willen wij allemaal fit en gezond leven. Een mooi
gebit hoort daar natuurlijk ook bij. Men weet dat je daarvoor
goed moet poetsen en flossen. Wat echter niet veel mensen
weten, is dat je door een slechte mondhygiëne vatbaar bent
voor verschillende ziekten.
Er wordt een verband gezien tussen een
slechte mondhygiëne en hart- en vaatziekten, maar ook aderverkalking, beroertes en infarcten.
Natuurlijke bescherming
Medicatiegebruik heeft vaak een negatief
effect op de speekselproductie. Wanneer
iemand meer dan vier medicijnen gebruikt, vermindert de speekselproductie
vrijwel altijd. Bij minder speeksel en een
droge mond vermindert de natuurlijke
bescherming van de mond. “Het is van
belang om je speekselklieren te stimuleren als je een droge mond hebt. Zuigen
of kauwen op suikervrije kauwgom kan
bijvoorbeeld helpen – neem liever géén
pepermuntjes met suiker. Rauwkost eten
helpt ook. Als slikken lastig gaat, adviseer
ik weleens bij de maaltijd stukjes komkommer te eten met een beetje olijfolie.
Dan kun je het voedsel beter verwerken”.

Wij houden van mensen
De tandartsen van Tandzorg op Maat zien
de samenhang tussen een goed gebit, een
goede mondhygiëne en een goede algehele gezondheid. “Wij kijken verder dan
alleen het gebit. Ook de mens achter het
gebit is voor ons belangrijk. Wij houden
van mensen. Elke patiënt is anders, dat
geeft veel plezier in het werk”.

Tips voor een gezond gebit
Hebben jullie nog tips voor een gezond
gebit? “Behalve goed poetsen? Kom regelmatig op controle. Zo sporen we tijdig
problemen op en loop je minder risico dat
je onverwacht ineens kiespijn krijgt. Verder speelt de mondhygiënist een belangrijke rol als het gaat om gezond tandvlees.
Zij heeft bovendien praktische adviezen
voor technieken en producten die het gebit
schoon en sterk houden. Mensen kunnen
ook baat hebben bij een speciale tandpasta met een extra hoge dosering fluoride.
Deze is op recept verkrijgbaar. Hiermee
zijn goede resultaten geboekt; het kan het
risico op wortelcariës halveren.
Samen staan wij voor je klaar
Kom gerust kennismaken. Wij leggen
uitsluitend witte (composiet) vullingen
en vervangen desgewenst je oude grijze
(amalgaam) vullingen. Tandzorg op Maat
zorgt ervoor dat je de wereld weer met
zelfvertrouwen toe kunt lachen!
Team Tandzorg op Maat n

In de mooie praktijk van Tandzorg op
Maat in Gezondheidscentrum Vizier is
persoonlijke aandacht dan ook vanzelfsprekend. “Luisteren naar de patiënt is
noodzakelijk om goede kwaliteit tandzorg
te leveren. Wij willen voor onze patiënten
een tandarts zijn die ze kunnen vertrouwen. Die hen snel helpt bij acute kiespijn
of de tijd neemt voor een goede prothese.
Een tandarts die een geruststellend gesprek voert als iemand bang is en die een

Tandzorg Op Maat Almere Poort is te
vinden in Gezondheidscentrum Vizier
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zorgscala

Bon Art Optiek: oogzorg heeft onze prioriteit
In het najaar van 2019 opende
Alireza Rastegar zijn ruime winkelpand, gelegen naast apotheek Vizier. Bij Bon Art Optiek
kan iedereen terecht voor brillen, monturen en lenzen. Met
20 jaar ervaring als optometrist
kan Alireza zowel op het gebied
van oogzorg als oogmode vakkundig adviseren. Sinds begin
dit jaar kun je ook collega Amir
in de winkel aantreffen.
Oogklachten verhelpen
Bon Art Optiek is gewoon open. Alireza:
“De gezondheid van jullie ogen is onze
prioriteit. Juist in deze tijd, waarin er
meer thuis en meer van achter een beeldscherm gewerkt wordt, kunnen oogklachten ontstaan. De meeste daarvan
kunnen wij eenvoudig verhelpen door de
juiste bril aan te meten”.
Om te zien wat Bon Art Optiek voor
jou kan betekenen, kun je een afspraak
maken voor een oogmeting. Deze begint
met een vragenlijst. Aan de hand van de
antwoorden kan worden vastgesteld of
je baat hebt bij prisma-glazen. Alireza
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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 leesklachten kunnen ontstaan”.
3D-oogmeting
Om te testen welke correctie nodig is om
het je ogen en hersenen makkelijker te
maken, is er de 3D-test. Met behulp van
een iPad zet je een aantal balkjes, die je
op de muur ziet, recht ten opzichte van
elkaar. Uiteraard meet Alireza ook voor
beide ogen het zicht dichtbij en veraf. Na

een half uur heb je een recept voor brillenglazen. Wie veel tijd achter schermpjes doorbrengt, zal baat hebben bij ‘media-brillenglazen’.
Monturen
Vervolgens hoef je alleen nog een montuur uit te kiezen, en die zijn er genoeg.
Van de budget-versie tot upper class
monturen van merken als Lindberg en
Tom Ford, Bon Art Optiek heeft het allemaal in huis. Binnen enkele weken is je
bril klaar en zul je ervaren hoeveel verlichting dit geeft!
redactie n

ondernemen

Wij zorgen voor goed eten,
voor de buurt en voor elkaar
Ondernemer Gabri van Elswijk van PLUS Homerus: “Onze
missie is klanten blij maken! Elke dag zijn we druk om onze
serviceverlening te verbeteren, onze mensen verder op te leiden
en jou te verrassen met nieuwe acties of lokaal assortiment.
Ons uitgangspunt is dat wij lokaal het verschil kunnen maken”.
“Wij hebben dan ook een klantbelofte
waar te maken: wij zorgen voor goed
eten, voor de buurt en voor elkaar. Een
belofte die in een tijd als deze, met alle
COVID-19 maatregelen, meer dan ooit
van toepassing is. Maar ook als we deze
periode achter ons hebben gelaten, blijft
onze klantbelofte gelden. Samen moeten
we het doen!
Eitjes
Wij maken deze belofte waar door continu uit te kijken naar goede, verrassende
producten, die het liefst van dichtbij komen. Denk aan de eieren die we in de
beginperiode van COVID-19 bij eierboer Van der Weele in Lelystad hebben

Gabri van Elswijk
en Mark Zeldenrust

gehaald. Hiermee hebben we de lokale
boer kunnen steunen én hebben ervoor
gezorgd dat jij kon genieten van goede
en eerlijke eitjes.
Voedselproject
Ons uitgangspunt is dat we zo veel mogelijk, zo lokaal mogelijk houden. Zo steunen wij Voedselproject De Schaapspoort
dat onder de bezielende leiding staat van
Mark Zeldenrust, die daarnaast met een
aantal families samen in het Poorthuis
opvang biedt aan vier kwetsbare jongeren. Wekelijks leveren wij voedsel aan,
dat Mark verdeelt over 75 gezinnen die
het nodig hebben in Almere Poort.

Gabri van Elswijk en Ron van Zwet

Sopropo
Wij hebben een samenwerking met
‘ONZE Volkstuinen in de kas’ van Ron
van Zwet. Ron onderneemt al jaren in
Almere en heeft zich ontpopt tot kweker
van exotische groente. Vanaf half juni
begint Ron met het oogsten van sopropo
(ook wel bekend als bittergourd). Deze
groente past perfect in ons assortiment
Surinaamse groenten en zit boordevol
vitamine C en B11. Bovenal is het biologisch, verantwoord en lokaal geteeld”. n

kinderopvang

KinderCentrumAlmere start
bouw opvanglocatie in Duin
Kinderopvang in Duin, is dé wens van jonge gezinnen die zich
hier meer en meer vestigen. KinderCentrumAlmere (KCA) is
trots dat het in de tweede helft van 2021 aan deze wens kan
voldoen. Nog dit jaar start start KCA met de bouw op een boskavel in Muiderduin, gelegen achter Vis à Vis.
Kinderdagverblijf en BSO
De Zeeraket
Kinderdagverblijf De Zeeraket bevindt
zich nu nog in de Monacostraat, maar
zal zich in Duin vestigen met ruimte voor
opvang van zes groepen 0-4 jarigen. De
4- en 5-jarigen hebben de mogelijkheid
om in hetzelfde gebouw naar de BSO te
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gaan. Daarnaast wordt er (kleuter)sport
geboden in de nabijgelegen sportzaal.
Het gebouw
KDV/BSO De Zeeraket staat in een bosrijke omgeving met een mooie bostuin.
Samen met basisschool De Zeeraket en

de sportzaal vormen de gebouwen een
fraaie compositie, opgaand in de omgeving. Het kindercentrum wordt duurzaam gebouwd met veel natuurlijke
materialen. Daarnaast is het een ‘fris’
gebouw, Dit betekent laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu voor
wat betreft luchtkwaliteit, temperatuur,
comfort, licht en geluid. De impressietekeningen op deze pagina’s geven een
indruk van zowel de binnen- als buitenzijde van het gebouw.
Outdoor BSO
De omgeving van Duin biedt volop sportieve mogelijkheden die KCA graag wil
benutten voor de kinderen. Er wordt dan
ook een outdoor BSO ontwikkeld, waar
kinderen onder begeleiding van een
sportdocent bijvoorbeeld kunnen mountainbiken, zeilen, surfen of sloepvaren.

kinderopvang

SITUATIE

1:200

• Zes kdv-groepen 0-4 jaar

• Zomerkamp voor kinderen vanaf 6 jaar

• BSO 4- en 5-jarigen in gebouw 		
De Zeeraket

•P
 rofessionele keuken voor bereiding
van (biologische) maaltijden

• Diverse thema-BSO’s, waaronder:
- Outdoor
- Sport 7+
- Kleutersport
- Koken & Bakken
- Handvaardigheid & Techniek

• Naast basisschool De Zeeraket
• Ruime parkeergelegenheid
•G
 oede bereikbaarheid en dichtbij
uitvalsweg richting A6

Informatie of aanmelden?
Wil je meer weten over de opvangmogelijkheden of je kind aanmelden voor
opvang bij De Zeeraket of één van onze
andere locaties? Dat kan!
Neem gerust contact met ons op via:
036-303 50 00 (optie 0).
Of kijk op onze website:
www.kindercentrumalmere.nl
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welzijn

Buurtcentrum Amerika
Henry Stanleystraat 1
036-536 92 48
amerika@deschoor.nl
FB: @amerika.poort
www.deschoor.nl

John Booi, sociaal beheerder buurtcentrum Amerika: “Lange tijd was het stil,
maar nu is er weer levendigheid in Almere Poort. Steeds meer kinderen zijn
op straat en volwassenen bewegen zich
vaker over wegen of fietspaden. Een fijn
en vertrouwd plaatje. Ook de stemming
komt erin. Heerlijk genieten van de zon
is iets dat iedereen dagelijks doet.
Ook bij de locaties van de Schoor is
weer zichtbaar beweging. Veel medewerkers waren op de achtergrond continu actief, vaak vanuit huis. Nu gedacht
wordt aan het heel voorzichtig opstarten van kleine activiteiten op de locaties,

“Lange tijd was het
stil, maar nu is er
weer levendigheid
in Poor t. Een fijn en
ver trouwd plaatje.”
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Woensdagmiddag knutselactiviteit
op de Playground met Anila Masomi,
kinderopbouwwerker Poort

gaat de contactstroom naar veel wijkbewoners weer lopen. Alles met inachtneming van de richtlijnen. Daardoor zijn de
mogelijkheden nu nog spaarzaam. Het
betekent wel dat we een beginnetje te
pakken hebben en er meer zicht komt.
Daarom is het goed dat je de website
van de Schoor in de gaten houdt. De locaties zijn op dit moment nog even telefonisch niet bereikbaar, maar dat zal snel
weer mogelijk zijn. Ik zou willen zeggen:
geniet daar waar het kan – zeker buiten
van het mooie weer – en blijf gezond.
Hopelijk zien we elkaar weer binnen afzienbare tijd!”
n

jongerenwerk

Nu tweetal jongerenwerkers in
Poort actief: Charly en Zakaria
Na in Almere Poort tien jaar alleen werkzaam te zijn geweest
als ambulant jongerenwerker, kreeg Charly er een collega bij.
“Het aantal bewoners is gegroeid, en kinderen werden ouder.
Dus je kunt wel zeggen dat er nu genoeg werk is voor twee! En
beter dan met Zakaria had ik het niet kunnen treffen”.
Brug bouwen
Charly vertelt: “Toen ik aan de slag ging
in Poort, waren er nog nauwelijks jongeren. De scholieren van bijvoorbeeld
het Arte College, kwamen in het begin
vooral uit andere stadsdelen. Ik ging
de wijken in en ontmoette de kinderen. Voor hen was er in het stadsdeel in
aanbouw nog niet veel te doen, dus ze
wilden graag een balletje trappen of bijvoorbeeld kickboksen, of skateboarden.
De kinderen van toen werden de jongeren van nu en ik ben ervan overtuigd dat
het jongerenwerk bijdraagt aan de sfeer
op straat, tussen de jongeren onderling
en de jongeren en de buurt. Wij willen
een brug bouwen tussen bewoners, organisaties en jongeren. Meer begrip voor
elkaar.
Lockdown drukte
Tijdens corona zagen we juist extra veel
jongeren, omdat een deel van hun ge-

wone bezigheden was weggevallen. We
hopen dat ze zullen blijven komen. Normaal gesproken hebben we de vrijdagmiddagen voor jongeren in het Klokhuis,
maar wie daar nog niet is geweest, denkt
vaak dat het Klokhuis iets voor kleine
kinderen is. Eenmaal binnen zijn ze snel
over de streep, want er staat game apparatuur, er zijn bokshandschoenen...”
Zaalvoetbal
Zakaria groeide op in Kruidenwijk, waar
hij vrijwilligerswerk deed bij het opzetten
van zaalvoetbal voor jongeren. “Zelf had
ik hier als kind zaalvoetbal gespeeld en
nu wilde ik mij inzetten voor de wijk, de
wijk iets teruggeven. Zo kwam ik Charly
weer tegen. We hebben het zaalvoetbalteam nieuw leven ingeblazen. Het ging
als een olievlek door de wijk en inmiddels
is het zaalvoetbalteam van Kruidenwijk
één van de betere teams van Almere!”
Later rondde Zakaria de studie Social

Work af en zag in november de vacature voor ambulant jongerenwerker in
Almere Poort, ter versterking van Charly.
Social media
Charly is enthousiast: “Zakaria staat met
zijn 27 jaar nog dicht bij de jongeren.
Ook beweegt hij zich soepel in de wereld van social media. Hij houdt het Instagram account @deschoor_zackaria
bij. Voor jongeren is dit de voornaamste
manier van communiceren, belangrijker
dan telefoneren”. Zakaria werd meteen
fan van Almere Poort: “Mijn eerste indruk was: wat een ruimte hier! Verder
is de diversiteit in dit stadsdeel heel erg
leuk. Voorlopig hebben we genoeg plannen en uitdaging”.
Initiatieven
Terwijl wij elkaar spreken op de
Playground, komen een paar jongens
langs die het idee hadden geopperd een
barbecue te organiseren. Charly moedigt
het initiatief aan en geeft instructies om
vast namen te verzamelen. “Wij werken
samen met het wijkteam en de buurtsportcoach en zijn bekend met verschillende initiatieven voor de wijk, zoals ‘Ik
ben geweldig’ en ‘De brievenbus van Almere’. Hier kun je een plan indienen voor
een activiteit. En dan lukt het om budget
te krijgen of wat er nodig is. Ze komen
zelf met de beste ideeën, maar hebben
soms wat coaching nodig om deze te realiseren en tot een succes te maken”.
redactie n
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Het flevo-landschap

In deze onzekere tijden, waarin soms lijkt alsof niets meer is zoals het was, kan het ons helpen even aan de beslommeringen
van alledag te ontsnappen. En waar doe je dit beter dan in ons
eigen Pampushout. Hier ontdek je dat de natuur zich niets van
de nieuwsberichten heeft aangetrokken en weelderig tiert.

Ontspannen in Pampushout
In Pampushout kun je nu de vruchten
plukken van het werk van landschapsarchitecten en uitvoerders. Vanaf het
Columbuskwartier of het Homeruskwartier loop of fiets je zo het bos in. Voor
menigeen begint een bezoek aan de
Pampushout bij ‘De Kiem’, waar je zo
handig de auto of de fiets kunt parkeren.
Ik fiets vandaag mee met boswachter
Hans Boekhoff, officieel ‘beheerder Zuid’
van Het Flevo-landschap.
Voor iedereen
“Het bos is voor iedereen om ervan te
genieten en erin te recreëren. Of dit nu
sporten, wandelen, geocaching, een boek
lezen of picknicken is. Ik ben blij om te
zien dat steeds meer mensen dit mooie
stukje natuur hebben gevonden. Eigenlijk hoef ik maar heel zelden iemand te
waarschuwen. En als het gebeurt, dan is
het om zaken die bij iedereen de wenkbrauwen doen fronsen. Denk aan grote
dumpingen van afval, over het fietspad
scheuren met een quad of open vuur”.
Indrukwekkend
Een aantal kale boomstammen die rechtop in het landschap staan, herinneren
ons aan de essentaksterfte en de zware
zomerstorm van 2015. “Maar pal daarnaast zie je de nieuwe aanplant al staan.
Het is indrukwekkend hoe flink de jonge
boompjes in een paar jaar tijd gegroeid
zijn”, wijst Hans aan. Op de plattegrond
van Pampushout is goed te zien hoe de
paden zijn aangelegd. “De lange, rechte
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paden en sloten kenmerken het originele polderlandschap. Deze geven mooie
zichtlijnen, bijvoorbeeld richting de dijk.
Daar ‘overheen’ is eigenlijk een patroon
van grilligere paden gelegd, met bochten
die meer doen denken aan een Engelse
tuin.
Variatie
Eén van de wensen van omwonenden
waar wij gehoor aan hebben gegeven, is
de mogelijkheid om een kort rondje te
kunnen lopen, wat op de lange, rechte
paden alleen mogelijk was wanneer je
op hetzelfde pad rechtsomkeert maakte.
Door de aanleg van de nieuwe paden en
meer verbindingen en bruggen, hebben
wij meer variatie in de routes aangebracht. Ook zijn de paden deels verhard
en veel minder drassig. Je kunt hier nu
prima met normale schoenen lopen”.
Natuurlijke vijand
We komen nu bij een soort statige laan
met rode beuken, bedekt door een laagje
pluis van de vrouwelijke bloemen van de
populier. “Deze beuken zijn door vrijwilligers aangeplant. Wij werken samen met
een leuke groep vrijwilligers, die zich
op allerlei manieren inzetten. Zo is er
iemand die nestkastjes timmert voor de
pimpelmezen en de koolmezen. Dit zijn
de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Inmiddels hebben we gezien
dat spechten de ronde gaten wat groter
maken en de nestkastjes inpikken. Om dit
tegen te gaan, zullen er metalen plaatjes

Boswachter Hans Boekhoff

rond de gaten worden bevestigd. Je moet
dus continu kijken en verbeteren”.
Beweegpad
Er is ook een leuke samenwerking met
scouting Novo Mundo en met het Aeres,
die elk hun eigen jaarlijks terugkerende
natuurwerkdagen op de kalender hebben
staan. En niet te vergeten Run4Free, die
hier op de zaterdagochtend trainingen
geven die gratis zijn voor de deelnemers.
In overleg zijn er langs een ‘beweegpad’ verschillende houten toestellen geplaatst, die de trainingen afwisselender
maken, en die uiteraard door iedereen
kunnen worden gebruikt. We lopen langs
een serie houten gewichten, zeg maar de
bosversie van ‘kettlebells’. Ook De Speelwildernis, een theatergroep die kinderen
spelenderwijs de natuur laat ontdekken,
is een graag geziene gebruiker. “We hebben hier kinderen gezien uit de brugklas,
die nog nooit in een bos waren geweest.
Er is ook een imker met een houten kar
die het verhaal van de honingbij vertelt.
Daar leent de Kiem zich goed voor”.
Dudeljo
We komen aan bij de poel, die is aangelegd om de diversiteit van flora en fauna
te vergroten. Hier leven kikkers en padden, en verschuilt de kleine karekiet zich
in de rietkraag. De kastjes op palen zijn

straatnamen homeruskwartier

vleermuizenpalen. Ook hier heb je zicht
tot aan de dijk. Soms zie je zeilen er bovenuit steken. Hoog in de lucht cirkelt
een roofvogel. “We hebben de wespendief, de buizerd en de havik”. De zomerse
zangvogel de Wielewaal – die van ‘Dudeljo klinkt zijn lied’ – laat zich horen,
maar is volgens Hans ondanks zijn knalgele veren moeilijk te spotten, omdat hij
het liefst hoog in de kruinen van loofbomen zit.
Oeverzwaluwwand
Wanneer wij zicht hebben op de oeverzwaluwwand, zien we de vogels vanuit de
verte af en aan vliegen. “Oeverzwaluwen
overwinteren in Afrika en hebben hun
broedperiode in deze regio. In de herfst
maken onze vrijwilligers de gaten weer
leeg en vullen deze op met leemhoudend
zand, klaar voor de nieuwe bewoners in
het volgende seizoen. In de natuur ontstaan dit soort wanden door afkalving in
de bochten van rivieren. Maar doordat
rivieren steeds meer recht zijn getrokken, is er een tekort aan nestplaatsen”.
Een bord langs de weg waarschuwt voor
overstekende bevers. Hans vertelt enthousiast dat hier ook otters leven.
Kastanjehof
Onze tocht eindigt bij de Kastanjehof,
waar kastanjebomen zijn aangeplant rond
een weide, die dankbaar als speelplek
wordt gebruikt. In de herfst komen gezinnen met kinderen uit de wijde omgeving
hierheen om kastanjes te rapen. Er zijn
er genoeg. We zien een geel paaltje, dat
een wandelroute markeert. Daarnaast zijn
er ruiterroutes. De routes zijn te vinden
op de website van Het Flevo-landschap.
Honden zijn van harte welkom, mits aangelijnd. Hans legt uit: “Anders worden
bijvoorbeeld reeën opgejaagd. Het wordt
ook steeds drukker, zeker als de nieuwe
wijk Pampus straks is gebouwd. Maar er
is ruimte voor iedereen”.
redactie n
www.flevo-landschap.nl

Tantalusstraat
Als de Engelsen iets ‘tantalising’ noemen,
is dat héél verleidelijk. Zo hebben ze toch
nog een positieve draai gegeven aan het
weinig aanlokkelijke lot van Tantalos, de
steenrijke Griekse koning, zoon van oppergod Zeus en Pluto – ja, Pluto was een
godin! Want wie doodt er nu zijn eigen
kind, hakt het lijk in mootjes en maakt
het klaar voor een diner? Tantalus deed
het. Hij kreeg de goden te eten en om te
testen of ze alwetend waren, schotelde
hij ze iets speciaals voor: zijn zoon Pelops
dus. De goden hadden het meteen in de
gaten, behalve Demeter, de godin van de
landbouw, want haar dochter Persephone
was ontvoerd door Hades, de god van de
onderwereld. Demeter smikkelde gedachteloos een stuk van Pelops’ schouder op.
De godin Clotho ging meteen aan de slag
om Pelops weer te repareren en tot leven
te wekken en dat lukte haar ook. Clotho
kreeg van Demeter een stuk ivoor om het
te gebruiken in plaats van de schouder.
Nu had Tantalus het al eens eerder bij
zijn vader verbruid, door nectar en ambrozijn uit de keuken te stelen en goddelijke geheimen over de onsterfelijkheid
door te vertellen. Maar dit was de druppel
die de emmer deed overlopen. Tantalus
kreeg een eeuwige straf: hij staat in een
vijver en boven zijn hoofd hangen peren,
granaatappels en olijven, hij heeft honger
en dorst, maar als hij wil drinken, zakt
het water weg in de modderige bodem,
en als hij de vruchten wil pakken waait
de wind ze weg. De tantaluskwelling:
iets dat je heel graag wilt hebben, je ziet
het, je ruikt het, en toch kun je het niet
krijgen. Op die manier wil je nu ook weer
niet onsterfelijk zijn. O, en er hangt ook
nog een rotsblok boven hem dat elk moment zou kunnen vallen – maar het niet
doet natuurlijk. Permanente doodsangst,

ook dat nog. Er zijn wel twee grafmonumenten voor Tantalus, in Argos op de
Peloponnesos en in Sipyle in Turkije, misschien is er dan toch een keer een eind
aan zijn leven gekomen.
De Zweedse scheikundige Anders
Ekeberg noemde het metaal met het
atoomnummer 73 ‘tantaal’; omdat het
hard en zwaar en toch buigzaam is en
goed tegen zuren en hitte kan.
Tantalus’ zoon Pelops mocht van Zeus
niet meer tussen de goden komen. Hij
stichtte de Olympische spelen ter ere van
Oinomaus, de vader van Hippodamia, met
wie hij wilde trouwen. Hij mocht haar
hebben als hij met wagenrennen van
Oinomaus zou winnen. Pelops saboteerde
de assen van de wagen van Oinomaus,
die daardoor dodelijk verongelukte. Maar
ja, anders was ie zelf het haasje geweest,
want Oinomaus had alle 18!! eerdere vrijers van Hippodamia, om zeep geholpen.
En zo ging het moorden van familieleden
nog vijf generaties door, deze vloek van
de Tantaliden.
Nu heb ik het kort verteld, maar een
toneelstuk van de Engelsman John Barton
over Tantalus duurt drie dagen!
Felix van de Laar n
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bewoners

Kapsalon Front Row zamelde
125 gevulde rugzakjes in
voor ‘Because We Carry’
Toen Zoelaiga Oemed tijdens corona geen klanten kon ontvangen in haar succesvolle kapsalon Front Row in het Homeruskwartier, besloot zij zich in te zetten voor het inzamelen van
gevulde rugzakjes voor kinderen in vluchtelingenkampen.
Op zijn kop
Zoelaiga vertelt: “Toen het kabinet besloot dat de kapperszaken tijdelijk moesten sluiten, stond heel kappersland op
zijn kop! Het was erg druk achter de
schermen, met alle partijen werd besproken hoe nu verder en wat we kunnen betekenen voor de klanten.
Bij toeval zag ik een oproep op Facebook van Because We Carry, een organisatie die zich inzet voor de vluchtelingenkinderen op Lesbos. Heel graag wilde
ik daaraan meedoen. In het jaar 2017
heb ik met de salon ook meegedaan met
het inzamelen van kleding.
Geraakt
In coronatijd is het voor de kinderen in
vluchtelingenkampen extreem saai. Er is
niets te doen, ze zitten de hele dag in
tenten en mogen niet naar buiten. Toen
ik dit bericht las, raakte het mij enorm.
Ik ben zelf moeder van een dochter van
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acht jaar, het is verschrikkelijk dat er zoveel kinderen in onmenselijke situaties
leven. Dat gaat mij aan het hart.
Ik gaf mij op als inzamelpunt. Mijn tijdelijk gesloten salon kon dienst doen als
opslagruimte voor de rugzakjes, gevuld
met speelgoed. Nieuw of gebruikt, maar
nog in goede staat.
Inzameling
Samen met mijn gezin besloot ik tien
rugzakjes en speelgoed te kopen, en
daarnaast vuilniszakken en labels om
op te schrijven. Daarnaast heb ik zoveel
mogelijk mensen binnen mijn netwerk
hierbij betrokken.
In totaal zijn 47 gevulde rugzakjes bij
ons afgegeven en hebben we ruim 550
Euro mogen ontvangen, waar we online nog eens 68 rugtasjes van hebben
besteld, en allerlei speelgoed. Eindsom:
125 rugzakjes uit Almere Poort!
In heel Nederland zijn 47.000 rug-

zakjes opgehaald, dat is een fantastisch
resultaat! Ongeveer de helft daarvan is
naar Lesbos gegaan, voor de lokale en de
gevluchte kinderen. 1500 rugzakjes gingen naar Athene en Samos. 8000 rugzakjes naar hele arme kinderen in Roemenië en kampen in Syrië. Het restant
ging naar kinderen in Nederland die niet
veel hebben”.
Met plezier
Anneke en Paul van Rosmalen zijn klanten van kapsalon Front Row: “Allerlei
ideeën en creatieve explosies ontstonden
in de coronatijd. Onze kapster Zoelaiga
opperde het idee om rugtasjes te verzamelen voor de kinderen die vastzitten op
Lesbos. Deze kinderen hebben niets. Huis
en haard, land en vertrouwde omgeving
verlaten. Net op deze aardbol en dan al
zoveel trauma’s opgelopen. Wij hebben
zelf kleinkinderen en de vergelijking is
schrijnend.
Spontaan gingen we naar het centrum om rugzakken te kopen. Eén voor
een jongen en één voor een meisje. Deze
hebben we gevuld met van alles. Een
knuffel, schriften, opschrijfboekjes, potloden, kleurpotloden, puntenslijper, een
bal etcetera. Wij hadden plezier in het
kopen en we denken dat de kids daar in
Griekenland er plezier in hebben om het
uit te pakken en ermee te spelen.
We hebben begrepen dat er inmiddels een vrachtwagen vol naar Lesbos is
vertrokken en daar zijn we dan ook blij
mee. Ook zijn we blij dat wij werden betrokken bij deze actie”.
redactie n

B EWEGEN

“De sfeer zit er in ieder geval goed
in. Iedereen is blij weer naar buiten
te mogen en het normale leven weer
een klein beetje op te pakken.”

Maarten Heinsius, eigenaar van
Aikidojo Poort, geeft aikido
trainingen op dinsdagavond en
zaterdagochtend, voor de jeugd
en voor volwassenen.

N

a bijna twee maanden thuis te
hebben gezeten, mochten de
leden van Aikidojo Poort half
mei hun trainingen weer opstarten. Normaal gesproken trainen ze in de sporthal van De Ruimte, maar onder de huidige omstandigheden moet dat buiten.
Gelukkig staat de school midden in het
Homeruspark, dus een buitenlocatie was
snel gevonden.
“We trainen in de zomer sowieso weleens buiten, dus voor ons is dat geen
probleem” aldus de leraar, Maarten
Heinsius. “Een grotere uitdaging vormt
de anderhalve meter afstand die we tot

elkaar moeten houden. Aikido is een
Japanse verdedigingskunst waar men
leert te verdedigen tegen grepen, slagen en stoten. Het grootste deel van wat
we normaal leren, vereist fysiek contact.
Gelukkig kent aikido ook individuele
oefeningen met houten wapens. Die
oefeningen zijn goed voor je houding,
timing en het ontspannen bewegen met
je lichaam, aspecten die ook heel nuttig
zijn wanneer we weer met fysiek contact
kunnen oefenen”.
De jeugd hoeft geen afstand tot elkaar
te houden. “We proberen voor hen de
training zo normaal mogelijk te maken,

maar dat brengt andere uitdagingen
met zich mee, zoals: hoe doe je iets voor
op afstand? We hebben het geluk dat
sommige leden tot hetzelfde huishouden behoren, dus die kunnen samen
iets voordoen. Daarnaast zijn sommige
jeugdleden ervaren genoeg om het voor
te kunnen doen terwijl wij uitleggen”.
De sfeer zit er in ieder geval goed in.
Iedereen lijkt blij naar buiten te mogen
en het normale leven weer een klein
beetje op te pakken. Ook interesse?
Iedereen is van harte welkom voor een
proefles. Kijk op www.aikidojopoort.nl
voor meer informatie.
n
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groen in de wijk

“Gelukkig heeft Poor t het
Labyrint, waar je terecht kunt
voor overpeinzingen, of even
helemaal niets – meditatie”

Woensdag 19:30 samenzang
Zaterdag 10:00 wieden,
met koffie en een krentenbol

H

eb je net het dak op je Tiny
Church, mogen er binnen geen
bijeenkomsten worden gehouden... Bettie Woord, predikant van De
Schone Poort, vertelt: “Gelukkig heeft
Almere Poort ook nog het Labyrint. De
met vereende krachten prachtig aangelegde en onderhouden tuin waar je
terecht kunt voor overpeinzingen, het
snoepen van een aardbeitje of juist even
helemaal niets – meditatie. Wekelijks
zingen we hier samen. We vierden op
een bescheiden wijze Pasen en Pinksteren. Niet met een grootse high tea en
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het kampeerfestijn Slapen bij de Schapen. Maar wel met 19 ontbijtjes in tasjes voor wie zich had aangemeld. We
hielden zelfs een Dodenherdenking met
aansluitend stilstaan bij onze vrijheid.
Misschien is het een idee om dit jaarlijks
in Poort te blijven doen.
Onze gedachten gingen uit naar de
kinderen in Poort die thuis zaten en
zoveel leuke activiteiten moesten missen. Geen Poort met Passie, geen paaseieren zoeken in het park, geen Slapen
bij de Schapen. Daar moest iets op te vinden zijn! Met de gezamenlijke kerken in

Poort hebben we drie keer een knutseltas
verzorgd voor wel 98 kinderen in Almere
Poort die zich hadden opgegeven! De
eerste had alle tools én lekkers om zelf
een Palmpaasstok te maken en versieren.
De tweede bestond uit een setje om zelf
Vergeet-mij-nietjes te zaaien. En met de
derde, voor Pinksteren, kon je zelf een
prachtige vlieger maken. We kregen
leuke foto’s te zien van enthousiaste kinderen met hun resultaat.
Op zondag 27 september is de officiële
opening van de Tiny Church. We hopen
jullie allen te zien, binnen én buiten!” n

ondernemen

‘hart for her Almere’ kijkt uit naar heropening
Hoewel eigenaresse Annelies Steinmeier de tijdelijke sluiting
van haar sportschool ‘hart for her’ zag aankomen, kwam het
bericht op 15 maart toch als een mokerslag binnen. “Zonder
mijn dames was het plezier in mijn werk weggeslagen. Zo
voelde het op dat moment”. Maar Annelies liet zich niet kisten
en vertelt hoe zij zich bezighoudt in tijden van crisis.
Niet thuis zitten
“Nutteloos thuis zitten is niets voor mij.
Al snel reageerde ik op een oproep van
een lokale supermarkt om tijdelijk te
helpen met hun e-commerce activiteiten. Wellicht een vreemde keus, maar het
hielp mij, naast de afleiding die het gaf,
structuur in mijn dag te behouden. En bij
de supermarkt kwam ik ook mijn leden
weer even tegen.
Business coach
Ondertussen zet ik mijn expertise in om
als business coach voor Qredits Microfinanciering ondernemers te ondersteunen.
Zeker nu is er behoefte aan een sparringpartner. Tegelijkertijd houd ik contact
met andere ondernemers in Poort. Het

meeleven, delen van elkaars ervaringen
en elkaar helpen waar mogelijk is voor
mij heel waardevol.
Thuis workout
Uiteraard krijgen de leden van ‘hart for
her’ ook mijn aandacht. De begeleiding
en onze veilige hydraulische apparatuur
is uniek. Dat valt niet zomaar na te bootsen in een algemene online video. Leden
stuurden echter berichten dat ze meer lichamelijke klachten kregen. Frustrerend
om te horen. Om te helpen hebben we
besloten een aantal korte workouts te
maken, passend bij de meest voorkomende klachten (rug, schouders, knieën etc).
Voor sommige leden hebben we zelfs een
persoonlijke online workout gemaakt”.

Verveling
Toch is het thuis trainen niet optimaal.
Annelies heeft dat zelf aan den lijve ervaren. “In het begin lukte het nog wel in
de huiskamer te trainen, maar al gauw
ging het vervelen”. Ook Sylvia Sol, lid
van het eerste uur, ervaart het gemis van
de sportschool. “Ik merk dat ik niet de
discipline kan opbrengen om alleen thuis
te sporten. Mijn conditie gaat hard achteruit. Fijn dat Annelies mij toch steeds
weer motiveert te bewegen, ook al is het
niet in de sportschool”.
Kennis verbreden
En de komende tijd? In ieder geval blijft
Annelies actief. Ze gaat de tijd benutten
om haar kennis te verbreden en fit blijven. Verder blijft ze in contact met haar
leden. Waar mogelijk gaat ze even langs
om in de tuin een bakkie te doen. “Tot ik
weer open mag, kom ik de tijd wel door”.
redactie n

hart for her Almere
Freyjaplantsoen 1
1363 WB Almere Poort
036-737 01 40
www.hartforher.nl
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“Iedereen geniet van het dansen
in de zon. Straks willen we niet
meer naar binnen...”

N

et als elders, bleef ook bij Dansstudio Roxanne de deur op
maandag 16 maart gesloten.
Stil zitten is echter niets voor Roxanne en
dus ging zij samen met haar team direct
aan de slag met het maken van YouTube
video’s, zodat de leden thuis verder konden dansen.
Nadat er toestemming kwam om
buiten te gaan dansen werd er contact
gezocht met de gemeente en de scholen
in de buurt. Roxanne: “Het voelde echt
als een opluchting dat we eindelijk weer
aan de slag konden gaan. We hebben
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de mazzel dat direct naast de dansstudio een groot en beschut schoolplein
ligt, waar we nu dankbaar gebruik van
maken. De leden komen gewoon naar
hun vertrouwde locatie, alleen dan in de
buitenlucht. En we rollen de muziekbox
zo naar buiten”.
Halverwege mei gingen de buitenlessen van start, volgens een aangepast
rooster. De animo was groot en de leden
waren zichtbaar blij om elkaar en de
docenten weer te zien, maar natuurlijk
ook om weer lekker te kunnen bewegen.
Roxanne: “Het was wel even wennen om

Roxanne, eigenaresse
dansstudio, en leerlingen
van de 8+ groep tijdens de
warming-up

buiten te dansen, maar inmiddels loopt
alles op rolletjes en geniet iedereen van
het dansen in de zon. Straks willen we
niet meer naar binnen...”
Roxanne: “Voordat we dicht moesten, waren we al druk bezig met onze
eindvoorstelling, maar helaas hebben
we deze voor dit jaar moeten annuleren. Juist in dit jubileumjaar waarin ik
al tien jaar dansles geef in Poort én mijn
eigen dansstudio vijf jaar bestaat, is dat
extra jammer. Des te meer reden om er
volgend schooljaar wederom een fantastisch seizoen van te maken!”
n

welzijn

Het voedselproject van
De Schaapspoort

30 juni Vossenjacht
in het Cascadepark
3 t/m 8 augustus
Vakantie Bijbel Club
in De Kleine Wereld

Bij toeval ontdekten Mark en Marianne Zeldenrust van De
Schaapspoort dat honger in Almere Poort bestond. Van een
paar gezinnen een tas met boodschappen per maand brengen,
groeide het voedselproject naar een bestand van 75 huishoudens, die nu wekelijks voedsel op komen halen bij het Poorthuis. Daarvan 30 sinds de corona-crisis.
De realiteit
Mark vertelt: “Zes jaar geleden hielden
we de eerste kerstdienst met de kinderbijbelclub van De Schaapspoort in het
Europakwartier, met een maaltijd na afloop. We merkten dat sommige kinderen
echt op het eten aanvielen. Een beetje in
de opvoedrol zei ik: ‘Heb je thuis niks gehad?’, het antwoord was: ‘Nee’... Dat had
ik niet zien aankomen. Uiteraard hebben
we dat gezin bakjes van wat overbleef
mee naar huis gegeven. De realiteit, dat
er in Almere Poort gezinnen wonen waar
zelfs geen droog brood op de plank ligt,
kwam hard binnen. We gingen eens per
maand gevulde boodschappentassen
rondbrengen. We begonnen met vijf gezinnen, dat werden er tien.
Buiten de boot
We werken samen met het wijkteam. Als
iemand tijdens een huisbezoek opmerkt
dat er niks in huis is, komen wij in actie
en regelen een noodpakket. Vanuit het
wijkteam kwam het signaal dat er veel
nood was. Ons bestand werd groter, en
er was behoefte aan wekelijkse hulp.
Natuurlijk verwijzen we ook door naar
het Voedsel Loket Almere, maar wie daar
buiten de boot valt of nog in het proces
van aanvragen zit, kan bij ons terecht.
We zijn aangehaakt in het overkoepelende overleg over de voedselverdeling tussen verschillende Almeerse organisaties.
Wie meerdere opties heeft, moet kiezen,
het is dus niet zo dat mensen overal tegelijk kunnen gaan ‘shoppen’.
Doorgaan
Vorig jaar oktober zijn we begonnen met
het wekelijkse voedselproject. In januari
hadden we 45 ‘klanten’. Sinds corona
zijn daar nog eens 30 gezinnen bij ge-

komen. We werden zelfs gebeld door de
gemeente, met het verzoek of we tijdens
corona toch vooral door wilden gaan,
omdat het hard nodig is.
Donaties
Wij hoeven eigenlijk nergens te leuren om donaties. Een boer keek naar de
livestream van de kerkdienst en kwam
kilo’s aardappels brengen. Bakkerij De
Bakfiets, Plus Homerus en bso’s brengen
overgebleven voedsel. De Sterrenschool
vraagt bij het kerstdiner op school om
houdbare donaties. Wij hebben meerdere
koelkasten en vriezers om het op te kunnen slaan. Nu liggen op woensdagmiddag de waren op tafels in het Poorthuis.
Straks hopelijk in een soort verrijdbare
kasten.
Maaltijden
We delen ook tweedehands kleding uit
en we houden maandelijks maaltijden

Mark Zeldenrust bij zijn weggeefwinkel
op de woensdagmiddag

met gastkoks. Vanwege corona tijdelijk
als afhaal, maar normaal gesproken gezellig aan tafels. En ook voor mensen uit
de buurt die het gewoon gezellig vinden.
Bijzonder mooi is het wanneer ‘klanten’ in beter vaarwater zijn gekomen,
bijvoorbeeld doordat ze een baan kregen, en ons dan komen bedanken en iets
terug willen doen. Dat, en natuurlijk ons
geloof, geeft ons sparkles”.
redactie n

Speellijst Rap en Roer
Lelystad

10 september
première

Dronten

23 september

Apeldoorn

9 oktober

Almere

17 oktober

Utrecht

8 november

Lelystad

15 november

Apeldoorn

26 november

rap-en-roer.innercircle.nl
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geboren

Geboren in Poort · gefeliciteerd!
Ook geboren in Poort? Stuur foto, voornaam en geboortedatum naar: geboren@almerepoortnieuws.nl
Onder de inzenders wordt een les babymassage verloot door Poortenaar Sabrina Fotiadis van Ouranios.

10 februari 2020
Kiara

7 april 2020
Musa Berat

15 februari 2020
Lise Neva

3 maart 2020
Kay

4 maart 2020
Noah Benjamin

9 maart 2020
Arthur

20 maart 2020
Nynke

27 maart 2020
Daeyan

16 april 2020
Sofía María

30 april 2020
Eliana Iva

18 mei 2020
Rosalie Mara

2 april 2020
Izzy

Ontspanning en
pijnverlichting
19 mei 2020
Marousa Xenia

Je kunt bij massagepraktijk Ouranios terecht
voor de nodige ontspanning, maar ook
wanneer je specifieke klachten hebt.
Ouranios biedt de volgende diensten aan:
bindweefselmassage/cupping, dry needling,
chirotherapie (manipulaties), lymfedrainage
bij (zwangerschaps) oedeem en stretching.
Lomi Lomi- en ontspanningsmassages.
Bedrijfsmassage en een cursus babymassage.
Een ontspannen groet,

Sabrina Fotiadis
kijk voor meer informatie op www.ouranios.nl of mail naar info @ ouranios.nl
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N

a een toch wel apart einde van
dit schooljaar, staat de zomervakantie inmiddels voor de deur.
Een vakantie waarin je misschien nog
steeds niet echt op reis gaat en weer veel
tijd dichtbij huis doorbrengt, terwijl de
activiteiten in het Klokhuis nog niet zijn
gestart. Stad & Natuur helpt graag tegen
de verveling en dus delen we hier onze
beste tips voor een heerlijke staycation
in eigen huis en tuin!
Op safari in je eigen achtertuin
Voor een safari hoef je niet ver te reizen.
Je kunt bijvoorbeeld op safari gaan in
je eigen achtertuin. Op de website van
Stad & Natuur vind je hiervoor allerlei
tips. Heb je bijvoorbeeld al eens schutkleuren-verstoppertje gespeeld? Of heb

je weleens bingo met buitenbeestjes
gedaan? Zoek naar dingen met verschillende kleuren in de tuin of vergelijk eens
hele kleine dingen met hele grote dingen. Op onze site vind je allemaal zoeken bingokaarten en tips om je thuis te
vermaken!
De groeten uit Tuinzanië
Stuur jij ook elk jaar kaartjes vanaf je
vakantieadres? Dit jaar vier je de vakantie wellicht wat dichter bij huis, maar
je kunt nog steeds een kaartje sturen!
Wat dacht je van de groeten uit Tuinzanië of kamperen in de Hintergarten?
Ben je ooit weleens naar Schuurmonnikoog geweest? Of bezoek je deze zomer
Halsinki? Er zijn ontzettend veel mooie
bestemmingen te bedenken!

Maak een insectenhotel!
In en om de tuin vliegt, kruipt en kriebelt van alles! En ook deze beestjes zijn
op zoek naar een plek om hun vakantie
door te brengen. Maak jij een superdeluxe insectenhotel voor ze? Dat doe je
als volgt:
1. Verzamel een oude bloempot of
een houten kist en wat riet, droog
mos, holle bamboestengels, zaagsel of
dennenappels.
2. Vul je hotel met verschillende materialen. Zorg ervoor dat het hotel niet uit
elkaar kan waaien.
3. Hang je insectenhotel op een zonnige
plek en wacht tot je eerste air-bee-enbee gasten arriveren!
n
www.stadennatuur.nl

“Hang je insectenhotel op
een zonnige plek en wacht
tot de eerste air-bee-enbee gasten ar riveren.”
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onderhoud auto

Maak je auto weer klaar met
de ‘after corona check’

Het zijn rare tijden. Velen moeten thuis werken. Boodschappen
doen is een tikkeltje anders en ons favoriete restaurant of café
was een tijd lang gesloten. We kunnen er niet op uit en onze
auto’s staan voor de deur te staan. Wijzelf houden niet van
stilzitten, onze auto’s vinden langdurig stilstaan ook niet fijn.

len hebben het onder deze omstandigheden zwaarder dan normaal. Neem bijvoorbeeld de banden, die doen het lange
stilstaan geen goed. Kans op ‘platte kanten’ ligt dan op de loer. Ook de inrichting
van de remmen vindt het stilstaan niet
prettig. De kans op een rem die vast gaat
zitten is erg groot. Om over de accu en
dergelijke nog maar te zwijgen”.
Benzine
Justin vervolgt: “Voor de benzinerijders
onder ons en met name de E10 rijders
ligt een groter probleem op de loer. Vergelijk het met jus d’orange die je een dag
laat staan, onderin zit het vruchtvlees.
Daarboven het sap van de sinaasappel
en daarboven het water. Het verschil zit
hem erin dat je het flesje sinaasappelsap
even kunt schudden en het is weer in
orde. In je tank gebeurt dat helaas niet.
De E10 brandstof is twee weken houdbaar. Met een toevoeging – onder andere
bij mij te verkrijgen – is het afhankelijk
van de kwaliteit op te rekken naar zes
maanden. E5 heeft hetzelfde, maar dan
in mindere mate. De toegevoegde ethanol (alcohol) trekt water aan; water in je
tank en je brandstofsysteem wil je niet
hebben – het kan voor hele nare problemen zorgen”.
Gadget
Met de actiecoupon krijg je bij een ‘after
corona check’ bij Just-in Car Service ook
nog eens een leuke gadget cadeau. Justin
ziet jou en je auto graag gezond weer de
weg op gaan!
redactie n

Wekelijks ritje
“Het beste zou zijn elke week even een
stukje te rijden van minimaal 20 à 30
minuten. Maar goed, in deze gekke tijden is dat niet altijd even wenselijk of
haalbaar”. Justin Stradmeijer werkt gewoon door, in zijn eigen professionele
garage in Almere Buiten – Just-in Car
Service. Hij zorgt er immers voor dat we
veilig van A naar B kunnen komen als
het nodig is! “Via de dijk ben je er zo.
Maar ik bied ook ophaalservice en een
leenauto, als dat praktischer is”.
Vitale onderdelen
Justin geeft het advies de auto even na
te laten kijken als deze lang stil heeft gestaan. “Dit om hoge kosten en onveilige
situaties te voorkomen. Vitale onderde-
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Maak uw auto
coronaproof met de
after coronacheck!
GRATIS universele
telefoonhouder bij de
coronacheck
Gebruik hiervoor de coupon
uit dit blad. Tot snel!

!
U
O
Y
T
N
A
WE WERSONEEL GEZOCHT!
P

www.justincarservice.nl

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN
SOLLICITEER VIA WERKENBIJNEWYORKPIZZA.NL

Infrastructuur

Verbreding N702 Hogering Almere
Begin juni zijn de eerste grootschalige werkzaamheden voor de
verbreding van de Hogering gestart. De eerste verkeershinder
is bij het kruispunt Neonweg. Eind juni en eind juli is er ook
hinder bij het kruispunt Hogering-Botterweg/Hollandsedreef.
Er worden omleidingsroutes ingesteld en ter plaatse van het
werk geldt op de Hogering een verlaagde snelheid.
Afsluiting kruispunt
Neonweg-Hogering
Sinds dinsdag 2 juni 2020 is het kruispunt van de Neonweg met de Hogering
dicht. Dat betekent dat het verkeer vanaf
de Neonweg niet meer rechtstreeks de
Hogering op kan rijden of kan oversteken naar de Herman Gorterweg. Ook
vanaf de Hogering is de afslag naar de
Neonweg dicht. Het verkeer kan nog
wel van de Hogering naar de Herman
Gorterweg en omgekeerd; dit kruispunt
blijft open.
Afsluiting kruispunt
Botterweg-Hogering
Op dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 uur
gaat het kruispunt van de Hogering

met de Botterweg dicht. Dat betekent
dat vanaf die datum weggebruikers op
de Hogering niet meer kunnen afslaan
naar de Botterweg. Daarnaast kan er
ook geen oversteek gemaakt worden van
de Botterweg naar de Hollandsedreef of
omgekeerd.
Afsluiting kruispunt
Hollandsedreef-Hogering
Maandag 27 juli 2020 om 20.00 uur
starten de werkzaamheden bij de
Hollandsedreef. Weggebruikers op de
Hogering kunnen dan niet meer afslaan
naar de Hollandsedreef. Het verkeer
kan ook geen oversteek maken van de
Hollandsedreef naar de Botterweg.

Afsluiting kruispunt Neonweg-Hogering – sinds 2 juni 2020

Wat gaan we doen?
De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van voorbelasting. Dit is nodig
om te voorkomen dat de nieuw aan te
leggen parallelrijbaan in de toekomst
verzakt, doordat de grond inklinkt onder
het gewicht van deze nieuwe rijbaan.
Deze voorbelasting, in de vorm van bigbags – kunststof zakken – gevuld met
zand en een zandpakket, moet minimaal
zes maanden blijven liggen en wordt tot
ruim zes meter hoog.
Altijd op de hoogte via de BouwApp
Via de BouwApp kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven over het project Hogering. Ook kan de app gebruikt
worden om contact op te nemen met het
projectteam. De app is gratis te downloaden via de App Store of de Google
Play Store. Je kunt het project ‘Hogering
Almere’ in de zoekbalk invoeren. Of scan
de QR-code om de app direct te downloaden.
n

Afsluiting kruispunt Botterweg-Hogering – per 30 juni 2020
Afsluiting kruispunt Hollandsedreef-Hogering – per 27 juli 2020
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T

oen Sherazade Fritze tijdelijk
moest stoppen met het geven
van theaterlessen met haar eigen
theaterschool ‘Wilde OOGST’, bakte ze
met haar vriend Ascon – wiens bedrijf
ook even stil lag – kokosmakronen voor
haar ouders. “Ik wilde altijd al eens proberen deze te maken, en nu zag ik mijn
kans schoon! Het was ontzettend leuk
om ze langs te brengen en blije gezichten te zien, en ze smaakten ook nog
eens echt goed. We gingen het recept

perfectioneren en bedachten varianten
met bijvoorbeeld bastognekoeken, en
een variant met een heerlijke bosvruchtenvulling, speciaal voor Moederdag.
Naturel zijn ze overigens glutenvrij, en
op bestelling maken we ze suikervrij.
We boden ze te koop aan via Facebook,
en voor elk verkocht zakje makronen,
brachten we één zakje naar bijvoorbeeld eenzame ouderen. Dat hebben
we geweten! De bestellingen stroomden binnen, en tips voor ‘goede doelen’

kregen we ook. Bewoners en harde
werkers van allerlei instellingen werden
in het zonnetje gezet. We hebben er
zoveel plezier in, dat we erover denken
om hiermee door te gaan. Natuurlijk kan
ik ook niet wachten om de theaterlessen
weer op te starten! Maar dit is nog niet
alles... Voor kokosmakronen gebruiken
we veel eiwit. We wilden ook iets doen
met het eigeel, en zijn gaan experimenteren met het maken van... advocaat! En
reken maar dat ons dat ook gelukt is!”n

“De bestellingen
stroomden binnen.
Het is zo ontzettend
leuk om de blije
gezichten te zien.”

Sherazade van Theaterschool
‘Wilde OOGST’ in Poort
en haar vriend Ascon bakken
kokosmakronen op bestelling
en geven ze weg.
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zorgscala

Online huisartsenzorg en
‘ouderwets’ langskomen!
Onze huisarts Jeske van Hoek
schreef een blog over hoe zij
de afgelopen tijd heeft beleefd
en hoe zij de toekomst ziet.
Positief en oplossingsgericht als
zij is, en niet wars van moderne
media, ziet zij nieuwe kansen.
“Op 16 maart 2020 kwam het hoge woord
eruit: Nederland moest in lockdown. Alle
huisartsen kregen te horen dat alleen
acute spoedzorg mocht worden gegeven.
Ter bescherming van onze patiënten en
medewerkers werden twee gezondheidscentra van Zorggroep Almere ingericht
voor mensen met luchtwegklachten,
hoesten of benauwdheid, en/of koorts.
De eerste dagen waren er veel patiënten met benauwdheidsklachten, meestal
veroorzaakt door minder ernstige luchtweginfecties of hyperventilatie. Het werd
zaak om nog beter onderscheid te maken
in patiëntenstromen, maar hoe doe je dat
via de telefoon?
Brievenbusvisite
Ik begon met brievenbusvisites. Dit was
een tip van collega huisartsen in het
land. Een patiënt steekt zijn vingers door
de brievenbus naar buiten en ik zet de
zuurstofmeter erop. Via het raam had ik
Trots op 10 jaar Vizier!
Gezondheidscentrum Vizier bestaat
tien jaar. Wij zijn uitgegroeid tot
een compleet gezondheidscentrum
met alle zorg onder één dak: van
een betrokken huisartsenteam tot
deskundige fysiotherapeuten, verloskundigen, het consultatiebureau
en nog veel meer. Daar zijn we trots
op! Een feestje houd je van ons
tegoed. Nog geen patiënt bij ons?
Inschrijven kan gemakkelijk via:
www.gezondheidscentrumvizier.nl

nog even contact met
mijn patiënt. Terug
op de praktijk, belde
ik om mijn bevindingen te bespreken. Heel
tijdrovend en voor de
patiënt soms vervelend om alsnog te horen dat een bezoek aan één van de gespecialiseerde locaties toch nodig was voor
een volledige beoordeling. Een middel
dat we in de huisartsenpraktijk steeds vaker inzetten is beeldbellen. Onze patiënt
krijgt een tijd door waarop de huisarts of
praktijkondersteuner belt, en een link per
sms. Even later verschijnt de patiënt in
de digitale wachtkamer. Iedereen die dat
wil, kan een beeldbel-afspraak maken.
Het is heel fijn om elkaar even te zien.
Fan van MGn
Een andere digitale manier die we al gebruiken is MijnGezondheid.net (MGn) en
de bijbehorende MedGemak app. Hier
ben ik persoonlijk fan van. Hoe het werkt
lees je op www.zorggroep-almere.nl/
mijn-gezondheid. Ik zie beeldbellen en
MGn als de toekomst. Denk je eens in:
je maakt online een afspraak bij je huisarts om te beeldbellen op een tijdstip dat
het jou uitkomt. Dat kan gewoon tussen
je werkzaamheden door, zonder dat je
daar vrij voor hoeft te nemen. Of stel dat
je bij jezelf of je kind een vlekje op de
huid hebt ontdekt waar je je zorgen over
maakt. Dan stuur je heel eenvoudig een
foto via MGn aan je huisarts ter beoordeling. Soms is het nodig dat je 'ouderwets' op het spreekuur komt en dat kan
n
natuurlijk ook!”

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere Poort
www.gezondheidscentrumvizier.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
spoed 06 - 515 934 38
Jeugdgezondheidszorg
036 - 545 43 90
www.jgzalmere.nl
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

Meedenken over zorg
Wil je, samen met ons, de zorg in
Poort verbeteren? Dan komen wij
graag in contact met jou! Onze
cliëntenraad zoekt mensen die willen meedenken en meepraten over
de zorg. Zo kunnen wij samen de
zorg in jouw stadsdeel (nog) beter
maken. Voor meer informatie mail
je naar: ccr@zorggroep-almere.nl
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welzijn

Het wijkteam is er voor jou, juist in deze tijd!
Poortenaren die ondersteuning of hulp nodig hebben, kunnen
nog steeds met hun vragen bij het wijkteam terecht. Juist nu
denken wij graag mee om een oplossing te vinden. Wij zijn op
de hoogte van wat kan en wat nu anders gaat. Wij en organisaties waar wij mee samenwerken bieden allerlei mogelijkheden.
of samen gaan wandelen. We boffen in
Poort met veel maatjes en andere initiatieven die zich met hart en ziel voor de
ander inzetten! Zoek jij nog een maatje,
bel dan Silvia Morren.
Ondertussen is het Koffie Uurtje (met
aanmelden) weer van start gegaan en
bekijken we stap voor stap hoe we het
een en ander kunnen uitbouwen. Wij
hopen jullie allemaal gauw weer live en
in goede gezondheid te ontmoeten. Het
blijft daarnaast natuurlijk altijd mogelijk
om telefonisch of via internet contact
met ons op te nemen.
Het wijkteam toverde bij veel Poortbewoners een glimlach op het gezicht
door planten uit te delen

Wijkteam werkt door
Net als vóór de corona-maatregelen nemen we meldingen in behandeling. Dat
gaat door, ook nu wij thuis werken en
niet op huisbezoek kunnen komen. We
spreken elkaar telefonisch. We adviseren,
we verwijzen je door, leggen contacten
met en voor jou. Ook als onderzoek voor
een maatwerkvoorziening uit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (wmo)
nodig is, gaan we in gesprek.
Zowel het wijkteam als diverse organisaties kunnen met je meedenken en
ondersteuning bieden waar mogelijk. Zo
kan de hulp gericht zijn op het veranderen van jouw situatie, het vinden van
een maatje, emotionele ondersteuning,
het bieden van een luisterend oor, of samen iets uitzoeken.
In mei is een deel van het wijkteam
op pad geweest om ‘We denken aan
jou’-bloemetjes uit te delen in Poort. De
waardering was groot, de reacties waren hartverwarmend. We hebben in deze
bijzondere tijd coronamaatjes die buurtgenoten appen, (video-)bellen, samen
Wordfeud spelen, een boodschapje doen
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Annick stelt zich voor
Annick Asikende werkt
sinds april met enthousiasme in het wijkteam
van Almere Poort. “Ik
heb voorheen met verschillende doelgroepen
gewerkt in de leeftijdsfase van nul jaar tot en met 65+ met
verschillende problematiek. Ik heb bijvoorbeeld meegedraaid binnen de kinder- en volwassenenpsychiatrie, wat heel
leerzaam was. Tot voor kort was ik nog
werkzaam in de Jeugdzorg Plus in een
gesloten instelling. Ik werkte op twee
meisjesgroepen waarvan één gespecialiseerd in loverboys en de andere met licht
verstandelijk beperkte jongeren.
Wat mij bij het wijkteam Poort direct
opviel, is de betrokkenheid van iedereen!
Het zijn nu aparte tijden, maar zodra
het weer kan, hoop ik jullie in de wijk
te zien. Mijn specialisme in het wijkteam
is maatschappelijk werk dus je kunt met
diverse vragen bij mij terecht zoals: opvoeding, daginvulling, begeleiding, hulp
in huis of omgaan met geld. Ik kijk uit
naar een fijne tijd met jullie allemaal!
Met vragen mogen jullie mij altijd benaderen. Be safe!”
Annick: aasikende@deschoor.nl

Ken je kracht en volg je eigen pad
In 2019 gaf Rudy Veraar
in samenwerking met
wijkteam Poort de training ‘Ken je kracht’. “Op
basis van de behoeften
kreeg deze training een
praktische insteek. Een
training met ruimte om jezelf te zijn,
je bewust te worden van jezelf en je
gedrag, maar ook van je eigen kracht
en mogelijkheden. De training was erg
geslaagd. Na de training gaven deelnemers terug dat ze een andere, positievere
blik op zichzelf en de toekomst hebben
verkregen, meer zelfvertrouwen hebben
ontwikkeld, een beetje liever zijn voor
zichzelf, zichzelf ruimte en tijd geven om
te groeien, en nog veel meer.
Ook dit jaar geef ik workshops. Deze
worden ingevuld op basis van de behoeften van de deelnemers, van jou. Graag
horen we vóór 31 juli of jij een onderwerp hebt voor een workshop. We bekijken dan of er een workshop van gemaakt
kan worden, zodat jij hier vervolgens
aan kunt deelnemen. En wellicht ken je
buurtgenoten voor wie hetzelfde thema
interessant is! Je kunt mij direct bereiken
of je ideeën aan Silvia doorgeven”.
Rudy: rudy.veraar@ruvesteps.nl
Wijkteam Poort n

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

Het Wijkteam Poort
Je kunt het wijkteam benaderen via:
• het formulier op de website van de
gemeente: almerekracht.almere.nl
• op dinsdag tussen 13.00 en 14.00
uur en donderdag van 9.00 tot 10.00
uur via tel. 14 036. Je wordt dan
doorverbonden met een wijkteammedewerker.
• we hopen zo snel mogelijk weer
onze inloopspreekuren te starten.
Kijk voor info op Facebook Wijkteam
Poort of bel Silvia: 06-132 98 712.

educatie

L

ekshmi Sasidharan uit Homeruskwartier geeft normaal met haar
Nupur School of Performing Arts
wekelijks traditioneel Indiase dansles
op zondag in buurtcentrum Amerika.
Zij vertelt ons hoe zij en haar leerlingen
de online lessen ervaren. “Live online
danslessen zijn echt een nieuwe ervaring
voor ons. Ondanks dat we er plezier in
hebben, worden de fysieke lessen wel
gemist. Gewone lessen zijn veel makkelijker om te geven en ook om te volgen,
vooral wat kleine nuances in houdingen
aangaat. Voor beginners is het dan ook
ongeschikt. Maar met de dansers met
enige basiskennis van houdingen houden wij de interactieve sessies.

Een positieve bijkomstigheid is dat
we meer de focus kunnen leggen op de
theorie en de geschiedenis van de traditionele Indiase bharatanatyam dans en
kennismaken met de diepere verbinding
met de muziek. Tijdens de online lessen
dragen de leerlingen met meer passie
zelf de ritmes en de muziek voor.
We houden een maximum van drie
leerlingen per sessie aan. Dit is een
bewuste keus die ik heb gemaakt op
basis van de beperkingen van de technologie, zoals vertraagde weergave onderling. Dit zorgt voor uitdagingen omdat
coördinatie van ritme en bewegingen
essentieel is. Soms is het nodig dat de
leerling zelf de muziek afspeelt.

“Tijdens de online lessen
ontstaat waardevolle interactie
en meer diepgang.”

Wij maken een planning van Google
Classroom sessies en leerlingen zorgen
dat zij van te voren een video van de
ingestudeerde dans uploaden. Wij geven
de gevorderde leerlingen ook opdrachten om de theorie te verdiepen. De
resultaten worden besproken tijdens de
online les, waardoor waardevolle interactie en meer diepgang ontstaat. Eerlijk
gezegd, kwamen we tijdens de reguliere
lessen nauwelijks toe aan dit aspect.
In India geloven wij dat wat zich in
dit universum afspeelt, met een reden
gebeurt. Het wordt je dharma, roeping,
om je karma uit te dagen, zonder de
focus op een doel, wat er ook om ons
heen gebeurt”.
n

Lekshmi Sasidharan geeft
haar leerlingen van Nupur
School of Performing Arts
online les in kleine groepen
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vrije tijd

De jongste Almeerse scouting
vereniging, Scouting Novo Mundo,
heeft zijn basis in Almere Poort.

S

couting staat voor uitdaging en
die kregen we! Op 15 maart werd
ons verteld dat we geen opkomsten meer mochten draaien. Scouting
zou scouting niet zijn als ze daar niet
snel een oplossing voor zochten en onze
creatieve geesten gingen aan het werk.
De eerstvolgende zaterdag zijn we
al gestart met scouten vanuit huis! Via
Facebook, WhatsApp en e-mail ontvingen de jeugdleden iedere week de
leukste en gekste opdrachten. Van het
maken van een zelfportret, het sparen
van een levend kwartet, het maken van
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“De eerste opkomst na negen
weken. Levend tafelvoetbal
leverde met de scouts veel
hilariteit en plezier op.”

een blote-voeten-pad tot aan het bouwen van een vogelmarkt, weerstation en
insectenhotel toe. De leiding keek steeds
vol spanning uit naar de resultaten. Wat
een plezier heeft dit onze leden, zowel
jong als oud, gebracht! Vanuit Scouting
Nederland kreeg het concept het predikaat #ikscoutthuis. Gelukkig maar dat
het 2020 is en we een enorm grote ‘virtuele wereld’ hebben. Op deze manier
waren we toch een beetje samen.
Hoera... negen weken later mochten
we weer starten met de opkomsten.
Iedereen moest wel even wennen aan de

afstand tussen de jeugdleden en de leiding. Dus hoe handig zijn hoepels dan?
Bij de bevers, onze jongste jeugdleden,
had ieder zijn eigen hoepel om even
te wennen aan de afstand. Natuurlijk
houden we ons aan alle regels en gaan
samen weer op avontuur. Wat was het
fijn om elkaar weer even echt te zien.
De scouts, de groep 11- tot 15-jarigen
die in eerste instantie ook afstand moest
houden tot elkaar, speelden ‘levend
tafelvoetbal’ in het Cascadepark. Dit
leverde met zo’n veertien scouts samen
veel hilariteit en spelplezier op.
n

Z o r g S CALA

Dagboek van een huisarts
Beneluxlaan 573-579

Tel: 036 - 532 99 88

1363 BJ Almere Poort

www.poortkliniek.com

Huisartsenpraktijk Medi-Mere
huisartsen MM Poort:
Sharda Das, Bart Elsen,
Svetlana Fedorina,
Jorge Gomez Cortes,
Tamara Haring
Ineke Bergstein, praktijkonderst.

036 - 532 99 88

Annabelle Wit, POH-GGZ Jeugd
Mireille Poortinga, POH-GGZ Jeugd
doktersassistenten: Moniek van Staveren,
Yvette Gunning, Ingeryerd Mulder,
Heidi Splint en Kirsten Weijts

Apotheek Medi-Mere

036 - 522 99 91

Bert Kockelbergh, apotheker

Tandarts Tandmere

036 - 222 23 33

Amir Aghagalal, praktijkh./tandarts
Rianne Aghagalal, praktijkhouder
Pui-Ming Leung, tandarts
Rachel Tjoe-Sjoe, tandarts
Arian Vojdani, tandarts
Irfan Abas, tandarts-implantoloog

Yalda Sardari, mondhygiënist
Dashne Abdullah, mondhygiënist
Charona de Wit, mondhygiënist
Hassan Tajeddin, klin. prothesetechnicus
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
Eline Mengede, diëtist
Kimberly Buis, diëtist

0320 - 23 92 23
Marjolein Bosschieter, diëtist

Logopedie Flevoland
Wieke de Boer, logopedist
Melissa Smit, logopedist

036 - 549 93 27
Lydia Modderman,
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
Suzanne Bakermans

06 - 363 066 86

Marja Barth

Mentaal Beter

088 - 010 44 80

GZ Psychologen en psychotherapeuten

Prikpost voor Almere Poort

036 - 532 99 88

Maar de patiënten bleven weg. Het was bizar om mee
te maken, dat mijn spreekuren zeker acht weken lang
heel erg leeg bleven, deels natuurlijk omdat we alleen
spoedgevallen zagen, maar vooral omdat de patiënten zelf niet meer belden voor een afspraak. Een verklaring heb ik hier niet voor – mogelijk overheerste
de angst, gingen de klachten vanzelf over of losten
patiënten het zelf op. Het was hartverwarmend te
ervaren hoe geduldig en begripvol patiënten waren.
Maar tegelijk ging ik wel bij mezelf te rade.
De reguliere zorg begint weer mondjesmaat op gang
te komen. Maar die zorg gaat er wel heel anders uitzien, en de verwachting is dat het voorlopig ook zo
blijft. Zowel voor de patiënten maar ook voor mij als
huisarts gaat er een hoop veranderen. Patiënten hebben dit al kunnen ervaren in de praktijk. Gescheiden
patiëntenstromen, werken in beschermende kleding,
fysieke patiëntencontacten alleen als het moet en
vooral zorg op en van een afstand. En hoewel ik zeker
inzie dat hier kansen liggen, ben ik een beetje pessimistisch van aard, en baart het me ook lichtelijk zorgen. Hoe gaat mijn geliefde vak eruitzien?
Wat ik het meest waardevol vind aan huisarts zijn, is
het (live) patiëntencontact en ik koester graag de illusie dat mijn patiënten mij nodig hebben. Uit onderzoek is overigens gebleken dat zorg op afstand (MgN
/ app / mail / videobellen) door veel patiënten gewild,
efficiënt en kostenbesparend is. Patiënten verdienen
de beste zorg door de juiste persoon. Ik moet eraan
geloven dat de vraag van de patiënt wellicht door een
ander dan ik, en van een afstand, beantwoord kan
worden. Gelukkig kan een buik onderzoeken of spiraaltje plaatsen niet via de telefoon… nog niet !
Sharda Das, huisarts Medi-Mere Poort n

Medi-Lab

Flevoziekenhuis

Het is nu vooral nog Corona wat
de klok tikt. Maar mijn zorgen
worden geleidelijk aan anders.
In het begin was ik vooral verscheurd tussen enerzijds de
angst, om bijvoorbeeld mijn
zoon te besmetten, bij elke aanraking na een dienst, en anderzijds de enorme drang om als arts in de frontlinie te
willen staan en helpen. Het gekke is, is dat ik nooit
echt bang ben geweest zelf ziek te worden, maar dat
is vast en zeker een soort beroepsdeviatie. Sommigen
zijn enorm zwaar getroffen, beslissingen onmogelijk
geweest en het werk onwerkelijk anders. En al denkt
mijn zoon daar anders over, ik ben desondanks nog
nooit zo blij geweest, juist nu, om arts te zijn.

036 - 868 88 88

Dermatologie
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uw opticien in Poort · DUITSLANDSTRAAT 85 (NAAST DE APOTHEEK)

WIJ ZIJN GEWOON OPEN
u bent van harte welkom!

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