kijk gauw
voorin voor
12 leuke
coupons!
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United Dance Almere:
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Honden en katten meenemen
vanuit het buitenland

Geboren in Almere Poort
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Vis à Vis speelde in 2020
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De Tiny Church is gerealiseerd
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Dagboek van een huisarts

Kindergebit gezond houden

Maak uw auto klaar voor het
najaar!

Nu tijdelijk najaarscheck
voor slechts € 9,95

Gebruik hiervoor de coupon
uit dit blad. Tot snel!
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V

www.justincarservice.nl
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Als je benieuwd bent hoe je mondgezondheid
ervoor staat of wat een mondhygiënist voor je
zou kunnen betekenen...

ACTIE!
Najaarscheck voor
€ 9,95*

De MondzorgPoort

pistolet
gerookte zalm
+ verse jus
d’orange

E6,35

1 gratis vrijblijvende tandvlees-check

20% korting
op je bestelling via
www.cocktailstogo.nl

Happy new customer
Maak nu je eerste afspraak
bij Cascade Massagesalon en ontvang 10% korting

1 GRATIS
Proefles Yoga Online
stuur een whatsapp
voor de zoom-link:
06-526 257 33

L
A
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P
SU

PLAATSING COUPON
in PoortNieuws 30

E75

alleen bij afhalen

5 chicken strips voor 9 4,95

PIZZA 3.

99

25CM NY STY

LEN
COUPON 182
LE BIJ AFHA
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

20% korting

op 1 warme drank naar keuze

E 1 korting op
1 brood naar keuze
bij bakkerij ‘Het Zonnelied’
Homerusmarkt, Almere Poort
geldig tot 31 december 2020

@koffie.punt

biologisch-dynamisch

!
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A
Z
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P
e

N
BIJ AFHALEEN
& BEZORG

GRATIS!
COUPON 473

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

De MondzorgPoort

Dionysusstraat 36, 1363 TN Almere Poort
(op afspraak)
www.demondzorgpoort.nl
info@demondzorgpoort.nl
instagram: demondzorgpoort
06-485 920 04

Sufaxstraat 5
1363 RH Almere Poort
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

bestellen via: www.cocktailstogo.nl
gebruik code: POORTNIEUWS2020

Actie geldig elke ma-wo-do tot 31 januari 2021.
Alleen geldig tegen inlevering van deze coupon.
Niet geldig i.c.m. andere kortingen,

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

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
1 coupon per bestelling, alleen bij afhalen · geldig tot 31 december 2020

E 1 korting op
1 brood naar keuze
Actie geldig elke ma-wo-do tot 31 januari 2021.
Alleen geldig tegen inlevering van deze coupon.

Bekijk op de website het aanbod
van alle massages
Cascade Massagesalon
Dettifossstraat 290, 1363 BX Almere Poort
(op afspraak, women only)
06 295 064 88
cascade-massagesalon.webnode.nl
cascademassagesalon@gmail.com

geldig t/m 31 december 2020 · 1 coupon per deelnemer

bij bakkerij ‘Het Zonnelied’
Homerusmarkt, Almere Poort
geldig tot 31 december 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

biologisch-dynamisch

prijs excl. btw , 1 coupon per klant, zolang beschikbaar

06-852 688 08

1 coupon per cliënt • geldig t/m 31 december 2020

Zen Company

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

info@almerepoortnieuws.nl
www.almerepoortnieuws.nl

op zaterdag op de markt
bij de Homerusmarkt
geldig t/m 31 december 2020 · 1 coupon per klant

geldig t/m 31 december 2020 · 1 coupon per adres

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

1 coupon per patiënt • geldig t/m 31 december 2020

geldig t/m 31 december 2020

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

*ACTIE GELDIG VAN 1 OKTOBER 2020 TOT
EN MET 31 DECEMBER 2020 .

@koffie.punt

cartoon

BOMEN IN STEDELIJK GEBIED...
30 minutes, women only workout

wij krijgen je
fit in 30 minuten

FLORIADE

bel of m
www.deboerillustraties.nl

ALMERE

voor ee

ail

n
proefles

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

Geen kat in de zak
Het heeft even geduurd, maar ik wilde jullie geen ‘kat in
de zak’ verkopen. In deze najaarseditie van PoortNieuws
vind je inspiratie voor activiteiten die wél mogelijk zijn.
Bewonder het landschapskunstwerk in de Pampushout,
de nieuwbouw van basisschool De Odyssee in het
Homeruspark, de Tiny Church in het Cascadepark, Atelier
StrandLAB op het Almeerderstrand... Kook een lekkere
budget maaltijd, bestel een cocktail, verwen jezelf met een bezoek aan een salon
voor een behandeling, doe de gratis tandvlees-check, volg een gratis proefles
online yoga, ga mee wandelen of bootcampen in groepjes van vier, geniet van
alle afhaalrestaurants, stem op de ingezonden foto’s van de zomerfotowedstrijd,
nomineer een Prachtige Poortenaar, slenter op zaterdag over de markt... Heus,
je gaat het nog druk krijgen dit najaar!

Uitgave I Studio Breedveld

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

Suzan Breedveld, uitgever n

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

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

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN
SOLLICITEER VIA WERKENBIJNEWYORKPIZZA.NL
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In het Homeruskwartier ging de Seizoensacademie van start
met de Werkplaats. Sinds half augustus volgden twee groepen
een intensief leertraject, onder leiding van ervaren kunstenaars
en gastdocenten. Gedurende vijf weken werden de studenten
uitgedaagd om zichzelf te verdiepen in de wereld van de kunsten. Zaterdag 24 oktober start de Seizoensacademie met twee
nieuwe groepen voor een langer traject, van drie maanden.

Seizoensacademie succesvol
gestart met de Werkplaats
Eindpresentatie
Zaterdag 12 september was een besloten
eindpresentatie voor genodigden en de
buurt. Door het hele gebouw was van
alles te zien aan schilderijen, schetsen en
ruimtelijke objecten.
De Seizoensacademie is een initiatief
van Lenny Schröder en Mira Ticheler,
beiden kunstenaars uit Almere Poort.
Vanuit de behoefte meer te doen voor de
buurt en mensen te laten ervaren hoe het
is om zelf te creëren en hun talenten te
ontdekken, bieden ze een veelzijdig en
verdiepend programma aan.
Studenten leren meer over kleursystemen, ruimtelijk ontwerpen, perspectief
en composities maken met verf of andere
materialen. Er zijn o.a. gastlessen op het
gebied van fotografie, land-art en beeldhouwen. Maya Berkhof, pas afgestudeerd aan de HKU in Utrecht, is één van
de gastdocenten. Dankzij de verschillende gastdocenten krijg je als student de
mogelijkheid meerdere disciplines te verkennen. Naast theoretische kennis draait
het vooral om zelf ervaren en doen. Er

wordt een structuur aangeboden die ervan uitgaat dat je zelf onderzoekt wat je
boeiend vindt.
Carla van der Weijden, één van de
deelnemers, vertelt: “Voorheen had ik
weinig met Minimal Art in musea. Ik
liep er zo aan voorbij. Nu ik zelf met
beperkte materialen een compositie heb
moeten maken, heb ik stiekem een stuk
meer respect gekregen voor het werk van
andere kunstenaars”.
Kleine groepen
Wegens de coronamaatregelen wordt er
gewerkt in kleine groepen van maximaal
zes personen. Hierdoor krijgt iedereen
persoonlijke aandacht en vindt er veel
onderlinge uitwisseling plaats. Ook tijdens het vervolgtraject in het najaar
zal met kleine groepen gewerkt worden. Bij de Werkplaats was de jongste
deelnemer 37 en de oudste 75 jaar oud,
maar iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen. Ervaring met kunst is niet nodig.
Veel deelnemers kwamen uit Almere,
maar er zijn ook mensen die tweemaal

per week vanuit Lelystad of Zeewolde
naar de Seizoensacademie afreizen. Na
afloop van de Werkplaats zei één van
de studenten: “Ik wist niet wat ik moest
verwachten, en toch overtrof het al mijn
verwachtingen”.
Dankzij financiële steun van het Cultuurfonds Almere was het mogelijk met
de Seizoensacademie te starten. Lenny
Schröder: “We zijn blij dat we deze kans
hebben gekregen. De ervaringen van de
deelnemers zijn intensief en indrukwekkend. Bij de Werkplaats merken we al
dat het wenselijk is om langer met elkaar door te kunnen gaan om verder te
komen dan enkel leuk werk. Juist die
verdieping lijkt aan te spreken en zeker
het isolement door de Covid-19 doet beseffen dat het fijn is om meer bij eigen
inhoud stil te staan”.
Start vervolgtraject
Het vervolgtraject van de Seizoensacademie begint op zaterdag 24 oktober en
eindigt op 30 januari 2021. De lesblokken vinden plaats op dinsdagen en zaterdagen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Mail voor meer informatie of aanmelden
naar: seizoensacademie@gmail.com. n

foto’s: Caro Slingerland
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“Met de anderhalve
meter regel is dit een
uitverkochte tribune”

Theatergezelschap Vis à Vis speelde in augustus
en september 2020 de coronaproof editie van de
voorstelling ROBOT nabij het Almeerderstrand.
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Het flevo-landschap

Het Flevo-landschap verrijkte het natuurgebied de Pampushout in
Almere met een kunstwerk. Dit laat bezoekers de karakteristieke
zichtlijnen in het gebied ervaren en daarmee het landschap en de
ontwerpgeschiedenis van hun woonomgeving. Het nieuwe Land
Art-object heet ‘Cityscape follows Manscape’ en is van de jonge
en veelzijdige ontwerpster Lieke Frielink uit Almere.

Pampushout verrijkt met
landschapskunstwerk
Het kunstwerk is op 11 september officieel geopend. Bij deze gelegenheid werd
het werk rijkelijk met water besprenkeld
– daar roest het mooi van op. De openingshandeling werd verricht door (vlnr
op de foto hieronder) wethouder cultuur
Hilde van Garderen, directeur van het
Flevo-landschap Ben Huisman, de voorzitter Raad van Toezicht Truus Sweringa,
gedeputeerde cultuur Michiel Rijsberman
en kunstenaar Lieke Frielink. Op 12 september was het kunstwerk onderdeel van
de Open Monumentendag in Almere.
Waarde aan het landschap
"We voegen met deze Land Art waarde
aan het landschap toe en vragen aandacht voor de bescherming ervan bij
toekomstige stedelijke ontwikkelingen",
vertelt Ben Huisman. “De open en ogenschijnlijk ‘lege’ ruimtes van de lange

zichtlijnen richting de dijk hebben betekenis. Het is erfgoed om te koesteren. Als
polderbewoners vergeten we wel eens
hoe bijzonder het landschap van Flevoland is. De grote rechte lappen nieuw
land werden door mensenhanden op de
voormalige Zuiderzee veroverd en kregen hun invulling op de tekentafel". Het
kunstwerk stimuleert daarmee ook het
gesprek over de toekomst van Pampushout, waar ‘natuur dichtbij’ belangrijk is
voor huidige en nieuwe bewoners en behoud van dit voor Almere karakteristieke
landschap.
Langs het Fischerpad
Het kunstwerk staat langs het Fischerpad, daar waar je over de Hoge Wetering
(voorheen Galjoottocht) in de verte de
dijk kunt zien liggen. Langs deze poldertocht komt ook een deel Gouden Rand

van Pampushout, een stuk Nieuwe Natuur in Almere. Het sculptuur is gemaakt
van cortenstaal. Dat heeft een natuurlijke
uitstraling die goed past bij het natuurgebied en is duurzaam, weerbestendig
en onderhoudsvrij. De landmarkering
bemiddelt tussen het verleden, heden en
toekomst van het landschap en de stad.
Zichtlijnen
Om de jonge, groeiende stad beschutting te geven in de kale polder van de
pas ontgonnen zeebodem, tekenden de
landschapsontwerpers van het eerste uur
een groen-blauw raamwerk. Dit is nog
altijd te zien in het landschap van Pampushout: de afwisseling van bosvakken,
open plekken, bomenrijen, rietkragen,
sloten, in combinatie met een functionele
verkavelingsstructuur voor de landbouw.
Deze open en gesloten ruimtes zijn zo
ingedeeld dat er lange zichtlijnen zijn
die uitkomen op elk een ander stuk van
de sterke ronding in de Oostvaardersdijk.
Ze werken zo als oriëntatiemiddel binnen
het gebied en maken de Oostvaardersdijk
vanuit veel punten op verrassende wijze
volwaardig onderdeel van het landschap.
Ruimtelijke kwaliteit
Voor Pampushout zijn al veel verschillende bouwplannen ontwikkeld. De jonge natuur ontwikkelde zich intussen tot
volwaardig groen met landschappelijke
kwaliteiten. Hoe kan de stad zich verder
ontwikkelen op een manier die samenhangt met de bestaande landschappelijke
waarden?
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Fotostudio Wierd

straatnamen homeruskwartier

“Een jonge, snel groeiende stad als Almere is gewend zich te richten op bouwvolumes, op dat wat plek inneemt. Maar
wat is leeg in de zin dat het wacht op een
invulling? En wat open en juist daarom
van ruimtelijke kwaliteit?” Dat zijn vragen waar Lieke Frielink ons over na wil
laten denken.
Verrassend
De sculptuur geeft de open en ogenschijnlijk ‘lege’ ruimte van de lange zichtlijn
richting de dijk betekenis. Voor passanten lijkt het sculptuur in eerste instantie
niets met de omgeving te maken te hebben; het werkt vervreemdend. Totdat het
opeens vanaf één gezichtspunt precies
samenvalt met de vorm van de zichtlijn.
Passeer je dit middelpunt, dan verdwijnt
het beeld van deze haast tastbare ruimte
weer net zo snel als het ontstond.
De schoonheid van het kilometers ver
kunnen kijken door de zichtlijnen, herinnert ons zo terloops en bij herhaling
aan de eigenschappen van dit jonge tekentafellandschap met de dijk als onze
lijfwacht. En daarmee aan de eigenheid
van Almere en de rest van Flevoland.
In vorm verwijst de sculptuur naar de
eerste ‘verticale uitspraken’ op de zeebodem die het ontginnen en inrichten
van land stuurden. De landmarkeringen
gaven letterlijk richting aan het bouwen
van land en stad.
Ontwerp en realisatie
De sculptuur is ontworpen en vervaardigd door Lieke Frielink in opdracht van
Stichting Flevo-landschap. Het project is
mede mogelijk gemaakt door Cultuurfonds Almere, Tauw, Van Aalsburg BV,
Dawod A.A.U., Archie Metaalbewerking
Amsterdam en Sietse van der Wal.
Lieke Frielink (Almere, 1989) studeerde
aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam (BSc) en de Design
Academy Eindhoven (MSc). Haar werk
gaat vaak over locaties, hun ontstaan
en veranderingen in verleden, heden en
toekomst. Frielink doet cultuurhistorisch
onderzoek en vertaalt dit naar een beeld
of object. Daarmee maakt ze het verhaal
tastbaar. Ook nodigt het uit om de omgeving vanuit een andere invalshoek te
bekijken.

Najadenstraat
Homeruskwartier

63

Hallo, ik ben Hermafroditus. Ik ben
geboren als zoon van de goden Hermes
(Mercurius) en Afrodite (Venus) – vandaar
mijn naam. Maar je ziet wel, ik ben nu
evenveel man als vrouw. Misschien ben
ik wel de eerste bekende Q van het rijtje
LHBTQ ter wereld, want ik ben van tweeduizend jaar geleden, de Romeinse dichter Ovidius schreef toen over mij.
Hoe dat zo is gekomen, dat lijf van mij
met die vrouwelijke rondingen en mannelijke geslachtsdelen? Toen ik vijftien jaar
was, nam ik na een middagje sporten een
frisse duik in de bron van Halikarnassos,
dat is bij Bodrum in Turkije. Wist ik veel
dat dat de fontein van de waternimf
Salmakis was. Ik had haar niet gezien
maar zij mij wel, en ze vond me zo mooi
dat ze me achterna dook. Ze randde me
gewoon aan, ze strengelde zich om mij
heen, ik stribbelde tegen, van seks had ik
trouwens nog geen kaas gegeten.
En toen smeekte zij de goden, dat wij
voor eeuwig met elkaar verenigd zouden
worden. Nou dat hebben de goden letterlijk genomen, ineens was ik geen schone
jongeling meer, maar een bloedmooie
jongedame – want die Salmakis was ook
mooi – alleen: tussen mijn benen was ik
hetzelfde gebleven. En ik heb mijn naam
gehouden, Salmakis is in mij opgegaan.
Vind je me mooi? Er was een keer een
god die me wilde versieren, en toen ie in
de gaten had hoe ik in elkaar zat, maakte
ie zich snel uit de voeten, bijna beledigd.
Ik kan het niet helpen, ik ben zo.
Toen het net gebeurd was, heb ik de
goden ook een verzoek gedaan, namelijk of ze alle mannen die in dat meer-

tje baden, hetzelfde laten overkomen.
Zo’n goocheltruc als met Salmakis en mij
doen ze maar één keer; maar wel worden
mannen door zo’n bad in die bron zachter van karakter, ze verliezen hun woeste
wildheid. Sommige mannen willen dat
wel, of hun vrouwen, andere niet.
Waarom vertel ik dit? Zoals alle waternimfen was Salmakis, mijn vrouwelijke
helft, een dochter van een riviergod. Ze
werden Najaden genoemd en je had er
vele tientallen. Ze worden altijd afgebeeld
als slanke vrouwen die bloot uit het water
komen. In het water heb je natuurlijk toch
niks aan kleren, badpakken hadden de
Grieken niet en preuts waren ze ook niet.
De meeste Najaden waren gek op spelen
en op jagen en op mannen. Ze konden
erg jaloers zijn als ze werden afgewezen.
Salmakis was eigenlijk heel serieus en op
zichzelf, maar op mij werd ze kennelijk op
slag smoorverliefd.
A.S.C. Najaden, de oudste handbalvereniging van Almere, heeft in haar beeldmerk een zeemeermin met lange golvende haren. Ze kozen die naam omdat
Almere, net als de Najaden, ooit uit het
water is opgerezen.
Van mijn naam hebben ze een soortnaam gemaakt: ‘hermafrodiet’ noemen
ze iedereen die twee geslachten heeft,
ook bij dieren en planten wordt het
gezegd. Het thema houdt de mensen wel
bezig hoor, in de beeldhouwkunst, de
schilderkunst, de literatuur, de muziek. Op
Nursery Cryme (1971), hun derde plaat,
bezingt de popgroep Genesis mijn geval
(daar drink ik het water uit de bron). In
zijn bekroonde roman Middlesex (2002)
beschrijft Jeffrey Eugenides iemand met
gemengde chromosomen.
Felix van de Laar n

Levensgrote ‘Sleeping Hermaphroditus’, Rome, 1620, nu in museum het Louvre in Parijs.

Het Flevo-landschap n
www.flevo-landschap.nl
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kunst en cultuur

A

ilyne Stein noemt zichzelf een
‘Island girl’. “Ik ben geboren op
dushi Curaçao. Op mijn elfde verhuisde ik met mijn moeder naar Haaksbergen, een klein dorpje in Twente. Door
deze levenswandel ben ik altijd op zoek
geweest naar wie ik ben en waar ik voor
sta. Met mijn schilderijen, die voornamelijk vrouwen als thema hebben, wil ik
laten zien dat ongeacht je achtergrond,
huidskleur of cultuur je mag en kunt zijn

wie je bent. De inspiratie voor mijn werk
komt uit mijn eigen ervaringen, jeugd en
empowerment van mensen. Ik geef ook
workshops zodat men zelf hiermee aan
de slag kan! Mijn werk is kleurrijk, eigentijds en uitdagend. Het laat de innerlijke
schoonheid van vrouwen zien. Ik maak
vaak gebruik van blauwtinten, dit komt
voort uit mijn constante verlangen naar
de zee. Ik maak gebruik van acrylverf
in combinatie met houtskool en soms

glitter. Afgelopen zomer kreeg ik het
idee om naast doeken ook terracotta
potten te gaan beschilderen. Omdat
mensen in deze tijd een extra portie vrolijkheid en power kunnen gebruiken!”
Inmiddels vind je haar potten door heel
de wijk. Speciaal voor de redactie van
PoortNieuws maakte zij de prachtige lila
pot met frisse citroenen. Volg Ailyne’s
art journey op instagram: @ailyne_art en
@painted_original_terracotta
n

Kunstenares Ailyne Stein uit
Europakwartier startte initiatief
P.O.T.: Painted Original Terracotta

“When life
gives you
lemons, make
lemonade!”
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Het nieuwe schoolgebouw van basisschool Odyssee in het Homerus
kwartier is bijna klaar. Op 5 november wordt het gebouw opgeleverd.
Dan wordt de school verder ingericht en klaargemaakt voor onderwijs.
Op maandag 4 januari wordt de school feestelijk geopend en nemen
het team en de kinderen hun intrek in het gebouw.

Nieuwbouw basisschool
Odyssee bijna opgeleverd
Het nieuwe gebouw is ontworpen door
Jeroen Soer van GAJ|VBW Architecten
uit Arnhem en sluit goed aan op de
onderwijsvisie van Odyssee. Op deze
school staat betekenisvol leren centraal.
Dit betekent dat lesstof aansluit bij de
belevingswereld van het kind, en dat het
kind de lesstof meteen kan toepassen. Om
deze reden zijn de lokalen ruim opgezet.
Leerlingen hebben veel ruimte om te
bewegen en op verschillende manieren
aan het werk te gaan. In elk lokaal is

een keuken aanwezig, zodat leerlingen
onderzoekend kunnen werken: hoeveel
is een kilo rijst? En wat zit er in brood?
Op het dakterras van de school komt een
buitenlokaal. Hier krijgen de leerlingen
les in de frisse buitenlucht én de kans
om te ontdekken wat er allemaal groeit
en bloeit in de natuur.
Bij Odyssee leren kinderen door
levensechte opdrachten. Leren gaat verder dan alleen het klaslokaal en gebeurt
veelal in de buurt. Deze manier van leren

LENTE ACTIE
HERFST
HERFST

stimuleert de ontwikkeling van verschillende vaardigheden en de persoonlijke
kwaliteiten van de leerlingen.
Het wordt bij Odyssee belangrijk geacht
dat je als ouder of verzorger precies weet
wat je kind leert en op welke manier.
Samen worden doelen vastgesteld die
aansluiten bij wat jouw kind nodig heeft.
Zo kun je je kind verder begeleiden en
laten groeien in zijn of haar ontwikkeling.
Daarom zijn de opvoeders elke dag het
eerste half uur welkom in de klas.
n
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onderwijs

VWO leerlingen op het Arte College worden uitgedaagd door
voortdurend te oefenen met hogere denkvaardigheden. Dat
betekent in de praktijk dat leerlingen leren samenwerken,
kritisch denken en sociaal en cultureel vaardig zijn. Als leerlingen deze vaardigheden beheersen, zijn ze beter toegerust
op hetgeen de samenleving in de 21e eeuw van hen vraagt.

VWO leerlingen worden
uitgedaagd op Arte College
VWO in de schijnwerpers
Met trots kondigt het Arte College aan
dat de inspectie vanuit het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nu
ook een positief oordeel heeft uitgesproken met betrekking tot de onderwijskwaliteit van het VWO op het Arte College.
Met dit oordeel zijn alle afdelingen binnen het Arte College op orde. Nu zetten
wij graag het VWO in de schijnwerpers.
Bij hogere denkvaardigheden gaat
het in essentie om het toepassen van
denkvermogen in onbekende situaties.
Oplossingen creëren, in plaats van reproduceren. Daarbij is niet alleen het
goede antwoord van belang – vaak zijn
meerdere antwoorden goed – maar gaat
het vooral om de weg er naartoe. Ontdekkend leren dus. Vaardigheden die hen
ook van pas komen in het vervolgonderwijs en later in hun werk.
Maatschappelijk betrokken
Leerlingen van het Arte College zijn over
het algemeen maatschappelijk betrokken.
Ze zijn nieuwsgierig, weten van nature
veel en hebben de drang om te veranderen. Het is natuurlijk niet de bedoeling

dat ze zomaar iets roepen. Wij willen
dat leerlingen hun opvattingen baseren op goede en redelijke argumenten.
Onze docent Maatschappijwetenschappen is betrokken bij een professionele
leergemeenschap van de Universiteit van
Amsterdam. Zij doen onderzoek naar het
onderwijzen van sociaal-wetenschappelijk redeneren in de lessen Maatschappijwetenschappen.
Masterclasses
Uniek op het Arte College is de praktische vorm die Culturele Kunstvorming
(CKV) heeft in de vorm van Masterclasses
en als uitsmijter de Masterpiece. De
Masterpiece is de afsluiting van CKV
en de masterclasses in het examenjaar.
Binnen de masterpiece maken de leerlingen zelfstandig of in groepjes een
creatief eindproduct waarbij artistiek
onderzoek een essentiële rol speelt. De
resultaten worden gepresenteerd in een
interdisciplinaire eindvoorstelling. Dit
schooljaar is het thema (R)evolutie. Voor
de Masterclasses in havo/vwo wordt een
link gelegd tussen de kunstvakken en de
reguliere vakken met een tak artistiek

onderzoek. Vanuit de doorlopende leerlijn binnen het kunst- en cultuurprogramma maken de masterclasses de
verbinding naar de vervolgopleiding.
Digital Arts
Naast de bestaande kunstvakken zoals
Beeldende Vorming, Drama, Muziek
en Dans zijn we dit jaar in leerjaar 1
gestart met Digital Arts. Hierbij kunnen de leerlingen zich oriënteren op
de oneindige mogelijkheden van grafische programma’s zoals Photoshop,
Première en Animate. Dit heeft als doel
om te ervaren wat het betekent om te
werken met allerhande beeldmateriaal
en dit te manipuleren. De leerlingen zijn
razend enthousiast begonnen met het
thema ‘wie ben ik’. Zelfgemaakte portretten bewerken in Photoshop om deze
vervolgens te gebruiken in de andere
programma’s. Aan het eind van de lessenserie heeft iedere leerling een boel
ICT-vaardigheden die overal van pas
komen en de wetenschap dat voor ieder
creatief idee oneindige mogelijkheden
bestaan.
Arte College n

Informatiedag: woensdag 11 november

School voor vwo, havo en vmbo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort
www.artecollege.nl, info@artecollege.nl
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MBO College Poort stimuleert
ondernemende studenten
Op MBO College Poort kunnen ondernemende, creatieve,
sportieve en ambitieuze jongeren kiezen voor één van de
vele niveau 4-opleidingen. “Onze studenten verdienen een
mooie school”, vertelt Marjan van Duist, manager van de
Businessopleidingen.

Marjan van Duist

sies en bedrijven leggen échte problemen bij ons neer, waar studenten dan
mee aan de slag kunnen gaan. Zij leren
van experts uit het werkveld, maar ook
van elkaar. Met dit soort levensechte
opdrachten creëer je een betere voorbereiding op de toekomst. Wij nodigen
bedrijven dan ook uit om een co-creatie
aan te gaan, zodat onderwijs en praktijk
naadloos samenvloeien”.

MBO College Poort biedt opleidingen in de richting Business, Sport en
Hospitality. “Ondernemen loopt daar als
een rode draad doorheen”, aldus Marjan
van Duist. “Persoonlijke ontwikkeling
van onze studenten vinden wij belangrijk. Elke student heeft een eigen coach.
We luisteren, begeleiden, stimuleren en
motiveren: alles wat een student nodig
heeft om zijn of haar kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen”.
Betrokkenheid
Benjamin Kops (20) is student Marketing
en Communicatie. “Ik vind ’t fijn om in
een licht, nieuw gebouw te zitten. Het is
hier niet extreem groot, iedereen kent elkaar. We hebben leuke docenten die informeel met ons omgaan. Ze komen uit
de praktijk en weten dus hoe het daar
reilt en zeilt. Ze zijn begaan met hun
studenten. Ik liep stage op een advocatenkantoor, maar de coronacrisis haalde
daar na drie maanden een streep doorheen. Men heeft toen heel snel geregeld
dat ik mijn opdrachten op school kon
afmaken, onder begeleiding van onze

eigen marketing-experts, zodat ik toch
kon afstuderen”.
Echte opdrachten uit de praktijk
Marjan van Duist vervolgt: “We werken
nauw samen met bedrijven, organisaties
en gemeenten. Er zijn gastlessen, excur-

Opstap naar het hbo
“Om studenten goed voor te bereiden
op een hbo-opleiding, investeren we
veel tijd en energie in de groei en ontwikkeling van de studenten. We werken
nauw samen met Windesheim in Almere,
er zijn gastlessen door hbo-docenten,
stages bij gerenommeerde bedrijven en
een ruim aanbod aan keuzevakken om je
te verdiepen of te specialiseren. Veel van
onze studenten stromen door naar het
hbo. En we zien dat mavo- en havoleerlingen steeds vaker via het mbo naar
het hbo gaan. Op deze manier wordt die
route nog interessanter”.
n

ONLINE OPEN DAG
ZA 7 NOVEMBER

Meld je aan via rocvf.nl/opendag

MBOCOLLEGEPOORT.NL
NAAST NS-STATION ALMERE POORT
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Aeres MBO Almere start nieuwe
opleiding ‘Bomen in Stedelijk Gebied’
evenredig de vraag naar goed opgeleide
professionals.

Vanaf 2021 start een nieuwe opleiding voor studenten met een
passie voor bomen. Het monitoren en onderhouden van bomen
in de stad is een specialisme. InvesTree en Aeres MBO Almere
spelen hierop in en zijn de samenwerking aangegaan.
Vraag naar professionals
Het is niet direct iets waar iedereen bij stil
staat, maar bomen spelen een belangrijke
rol in ons leven. Zo zorgen ze voor verkoeling en schaduw, beperken ze geluidsoverlast en zijn ze ook nog eens mooi.

Alle bomen, en zeker die in een bebouwde
omgeving, moeten onderhouden worden
om eventueel gevaar te voorkomen. Met
het groeien van het aantal bomen en de
toegenomen waarde die we aan bomen in
de bebouwde omgeving toekennen, stijgt

BomenCampus
Om invulling aan deze vraag te geven,
hebben InvesTree en het Aeres MBO
Almere de handen ineengeslagen. Op 29
september ondertekenden directeur Leon
Spek namens InvesTree en College van
Bestuur voorzitter Bastiaan Pellikaan
van de Aeres Groep de samenwerkingsovereenkomst om te komen tot een mboopleiding ‘Bomen in Stedelijk Gebied’. Ze
doen dit onder de naam ‘BomenCampus’.
Na de zomer van 2021 start de opleiding met de eerste groep deeltijd-studenten. In dit unieke concept volgen studenten met een passie voor bomen niet
alleen een opleiding, maar hebben ook
een baan via ‘BomenCampus’. De studenten gaan aan de slag bij gespecialiseerde
bedrijven en overheden.
BomenCampus is dé plek waar je uitgroeit tot bomenprofessional van de
toekomst. Of je nu gaat voor bomenbeheer, onderzoek, inspectie of onderhoud
– met de tweejarige opleiding ‘Bomen in
Stedelijk Gebied’ ontwikkel je de kennis,
tools en skills om te zorgen voor een
groene en gezonde leefomgeving.
Aeres MBO Almere n
bomencampus.nu

Het aftellen is begonnen!
Over circa één jaar leveren onze windmolens de allergroenste
energie van Nederland aan ruim 5.500 huishoudens in Almere.
Ook in Almere-Poort! Dus voor jouw energie ga je nu al naar:

Word nu lid
voor
(eenmalig)

14 I POORTNIEUWS

€10

zorgscala

Kindergebit gezond houden
Tandarts Jorieke Grooten werkt sinds een jaar met veel plezier
bij tandartspraktijk Tandzorg op Maat in Almere Poort. “Met
veel jonge gezinnen in de wijk is kindertandheelkunde bij ons
in de praktijk een belangrijk speerpunt. Vaak krijg ik van ouders
vragen over de mondgezondheid van hun kinderen”.

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

Tandzorg Op Maat Almere Poort is te
vinden in Gezondheidscentrum Vizier

die past bij de leeftijd. Hier zit minder
fluoride in. Bouw het poetsen rustig op
en laat je kind wennen aan de tandenborstel. Poets doorkomende nieuwe tanden ook mee. Zo werk je toe naar een
vast poetsritme van twee keer per dag –
’s ochtends en ’s avonds – twee minuten
poetsen. Op YouTube staan veel vrolijke
poetsliedjes, hiermee maak je het poetsen wat leuker.
Als het kind wat ouder is, kan het zelf
ook gaan poetsen. Echter, tot hun tiende
adviseren wij om je kind twee keer per
dag na te blijven poetsen. Vanaf een jaar
of drie kan dit ook met een elektrische
tandenborstel. Kinderen ouder dan tien
kunnen meestal prima zelfstandig poetsen. Let als ouder wel op dat er echt twee
keer per dag gepoetst wordt. Met één
poetsbeurt blijft er te veel tandplaque zitten en is het risico op gaatjes veel hoger.
Voeding
Naast poetsen heeft bij kinderen ook voeding een groot aandeel in het ontstaan
van gaatjes. Ons advies is om kinderen
maximaal zes eetmomenten per dag te
geven. Het is niet zo dat je kind helemaal geen snoep meer mag eten, maar
probeer het te beperken. Bovendien is er
tegenwoordig veel keus in suikervrije en
gezonde snacks. Ook zien we soms dat
kinderen ’s nachts een flesje met melk,
pap of limonade mee naar bed krijgen.
Hierdoor komen suikers de hele nacht in
aanraking met de tanden en kunnen op
zeer jonge leeftijd al gaatjes ontstaan,
ook wel ‘zuigflescariës’ genoemd. Geef
het kind na de poetsbeurt in de avond
geen eten of drinken meer, behalve water.

Tandartsbezoek
Neem kinderen gerust van kleins af aan
mee naar je eigen controle bij de tandarts. Hierdoor raken ze gewend aan de
omgeving en kan de tandarts indien nodig even in de mond kijken en vragen beantwoorden. Vanaf een jaar of twee gaan
kinderen regulier naar de tandarts. Maak
hier als ouder niet een enorm ding van.
Naar de tandarts gaan is niet ‘spannend’
of ‘eng’ maar heel normaal. Als je zelf
angst hebt voor de tandarts, is het verstandig om je kind met je partner, opa,
oma of iemand anders naar de controle te
laten gaan. Kinderen zijn gevoelig voor
spanning en nemen dit snel over van de
ouders. Terwijl een controle ook een leuke ervaring kan zijn voor kinderen!
Meer tips?
Kom gerust langs in onze praktijk. Hier
staan de tandartsen, mondhygiënisten en
preventieassistentes voor je klaar voor
meer poetstips, voedingsadviezen en het
beantwoorden van vragen. Zo werken we
samen aan een gezond en gaaf kindergebit”.
Tandzorg op Maat n

036-539 78 80 | tandzorgopmaat.nl
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United Dance Almere:
altijd in actie!
Sara Neys en Eline Pater, eigenaressen van United Dance
Almere, werden in het voorjaar voor de uitdaging geplaatst
om hun mooie bedrijf door de lockdown te loodsen. Zoals we
van hen gewend zijn, hebben ze met hun enthousiasme en
professionaliteit het contact met hun leden weten te behouden
en zelfs te versterken!
Buiten dansen, de hele zomer door!
In de meivakantie begon United Dance
Almere al met het geven van danslessen voor alle leeftijden op een groot
sportveld. Sara en Eline aan het woord:
“Dankzij de gemeente Almere, die actief
meedacht met ondernemers en dit veld
ter beschikking stelde, konden wij onze
activiteiten voortzetten. Om onze leden
nog meer tegemoet te komen, hebben we
ook een Holiday Summer Special georganiseerd tijdens de schoolvakantie. De
kinderen weten ons altijd wel te vinden, maar ook de groep volwassenen die
trouw elke week aan de lessen deelnam,
was ongekend groot. Hoe mooi om te zien
dat dames elkaar leren kennen en samen
het plezier van het dansen beleven.
Afsluiting van het seizoen
We zijn gewend om het seizoen af te
sluiten met een knaller van een eind-

voorstelling. Uiteraard ging dat niet
door, maar gelukkig hebben we wél het
UDA-Camp kunnen houden voor 70 kinderen. En voor kinderen in de leeftijd
van 6 tot 14 jaar hebben we aan het eind
van de zomer nog een spetterende dansdag georganiseerd. Omdat we nog iets
extra’s voor onze volwassenen wilden
doen, hebben we de dag afgesloten met
een spetterende Latin Salsa Night.
Start nieuwe seizoen
Hoe leuk het ook was op onze buitenlocatie, alle docenten en dansers genieten
nu weer des te meer van onze prachtige
zalen. We hebben een Corona-proof lesrooster samengesteld; tussen de lessen
door is er tijd om de nodige hygiënische maatregelen te nemen en kinderen
worden aan de deur afgeleverd. Iedereen
houdt zich supergoed aan de regels en
zo houden we het gezond voor iedereen.

We hebben een vliegende start gemaakt met 150 nieuwe leden; we kunnen merken dat veel kinderen toe zijn
aan leuke, enthousiaste en uitdagende
danslessen. Dan ben je bij United Dance
Almere aan het goede adres. Ook dit jaar
hebben we ons aanbod uitgebreid.
Dansaanbod
Voor alle leeftijden hebben we op zes
dagen in de week lessen op het programma staan, in meerdere dansstijlen.
Bekijk vooral ons lesrooster op de website. Nieuw dit jaar zijn de lessen Femme
en High Heels. Voor de leeftijd 5-7 jaar
staat Contemporary op het rooster”.
Nieuwsgierig geworden? Stuur gerust
een mail, een proefles is altijd gratis. n
www.uniteddancealmere.nl
info@uniteddancealmere.nl
social media: Instagram & Facebook

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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kinderopvang

Als we het verleden achter ons laten,
is er ruimte om aan de toekomst te werken
en het zelfvertrouwen krijgen om de volgende stap richting het onbekende kunnen nemen.
En wat zou het dan mooi zijn dat ook
wij, als volwassenen, kunnen leren van
deze crisis. Hoe kunnen we betere keuzes
maken, hoe kunnen we ons goed richten
op de nieuwe werkelijkheid in plaats van
te blijven hangen in de onmogelijkheden
die we ervaren door de crisis. Kunnen
we leren van de ontwikkelingen die zich
voordoen en er sterker uitkomen?
Ik denk het wel, want wij zijn flexibel,
we kijken naar de kansen en mogelijkheden die zich aandienen en staan open
voor veranderingen. We willen doorontwikkelen en leren met en van elkaar. Wij
zijn samen GO! en samen kunnen we
deze nieuwe werkelijkheid gaan vormgeven!”
n

Margreet Hellemons is directeur bestuurder van GO! Kinderopvang. De afgelopen maanden hebben ook voor haar voornamelijk
in het teken gestaan van de omstandigheden rondom het Corona
virus. Ondanks alle ontwikkelingen kijkt zij ook graag vooruit. Er
gebeurt veel in de kinderopvang! Het is een leuk en dynamisch
werkveld. Zij kijkt graag om zich heen naar dingen die haar bezig
houden en naar wat zij tegenkomt binnen de kinderopvang, bij
GO!, op de locaties of bij de samenwerkingspartners.
“Laatst las ik een blog (van Eugenie
Suer) over wat corona betekent voor
de ontwikkeling van kinderen (‘Kinderopvang Totaal’ augustus). De blog gaat
over de ontwikkeling van kinderen, wat
een eerste levensbehoefte is, juist ook in
deze tijd. Gesteld wordt dat pedagogisch
investeren in een kind de slimste en belangrijkste investering is voor de samenleving. In de kinderopvang wordt met
veel liefde gewerkt aan de basis van de
manier om te weten wat een kind nodig
heeft om zich te kunnen ontwikkelen. En
hiermee wordt de relatie gelegd met de
huidige crisis waarin alle zekerheden en
verworvenheden wegvallen en hoe we
daarmee om kunnen gaan.

Het mooie van wat er geschreven is in
de blog, is dat we moeten accepteren dat
wat en hoe het allemaal was niet meer
terugkomt. Pas als we het verleden achter ons kunnen laten, is er weer ruimte
om aan de toekomst te werken. Dan hebben we niet meer te maken met een crisis, maar met een nieuwe werkelijkheid.
En kunnen we weer tijd vrijmaken om
onze energie te richten op de toekomst
van onze kinderen.
Ook wij willen vanuit GO! de kinderen optimale kansen bieden. Iedere medewerker is daar iedere dag hard voor
aan het werk. We willen graag dat kinderen uitgedaagd worden om te leren
van nieuwe situaties, dat ze doorzetten

Ook benieuwd naar
de mogelijkheden?
Kijk op de website
www.go-kinderopvang.nl
Het Vlaggenschip
David Livingstonestraat 121
Almere Poort
036 - 202 23 18
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Almere
Vrijdagmiddag 18 september waren zo’n tachtig genodigden getuige van de officiële coronaproof opening van Atelier StrandLAB,
de vaste stek van het buitenlaboratorium voor cultuur. Voordat het
zover was, had StrandLAB voor de aanwezigen nog een verrassing
in petto. Op strandbedjes luisterden zij met een koptelefoon naar
een voorproefje van de theatrale wandeling STIL.het strand.

Atelier StrandLAB officieel
geopend met voorproefje

Artist in residence Lieke Benders nam de genodigden mee – op strandbedjes
luisterden zij naar een voorproefje van de theatrale wandeling STIL.het strand.

Na een welkomstwoord van directeur
Meta van Drunen openden gedeputeerde
Michiel Rijsberman en wethouder Hilde
van Garderen de deuren van het atelier
onder de stoere klanken van de scheepstoeter van geluidskunstenaar Jolle Roelofs.
Met de komst van het atelier komt
de culturele broedplaats in een nieuwe
fase. Sinds afgelopen juni is het atelier
al door verschillende makers getest als
onderzoeksplek en podium voor proefopstellingen en try-outs. De komende
jaren bouwt StrandLAB verder aan het
buitenlaboratorium voor cultuur aan de
kustzone in Almere Poort. StrandLAB
versterkt zo het culturele aanbod in de
stad en creëert hier een testplek midden
op het strand. Makers krijgen hier de
ruimte en talent kan zich er ontwikkelen.
Atelier StrandLAB is een onderzoeksplek
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die makers en kunstenaars de ruimte
biedt om oplossingen te zoeken voor
vraagstukken voor de toekomst die ons
allemaal aangaan.

Dolly Collective onderzoekt
waterlandschap
Vanaf oktober werkt Dolly Collective tot
het eind van het jaar in Atelier StrandLAB. Tijdens deze artist in residence
onderzoeken ze het waterlandschap. Dit
doen ze vanuit het spelende, nieuwsgierige en zintuigelijke lichaam. Hoe verhoudt dat zich tot de elementen?
“Tijdens ons verblijf in Atelier StrandLAB onderzoeken wij het landschap van
water. Al drijvend, duikend, dobberend
en ondergedompeld verzamelen we materiaal waarmee we een performance
maken”, legt Rachel Schuit uit.
Dolly Collective bestaat uit vijf performers en makers van de mimeopleiding
aan Academie voor Theater en Dans in
Amsterdam. De vijf zijn: Zoë Schollée,
Maja Grzeczka, Elliot Dehaspe, Rachel
Schuit en Matteo Bifulco. De gezamenlijke interesse in het werken vanuit het lichaam en het landschap is het bindmiddel van dit collectief. De naam komt van
de golden retriever die ook meewerkt.
Eerder dit jaar werkte Rachel Schuit
samen met Cocky Eek op het strand in
Almere tijdens de Winterschool. Met
studenten van de ArtScience Interfaculty
onderzochten zij hoe je kan componeren
met het element zand. Deze samenwerking wordt nu voortgezet.
Ben je nieuwsgierig naar het proces?
Volg dan StrandLAB via social media.
Als de coronamaatregelen het weer toelaten, organiseert Dolly Collective ook
events voor het publiek. Zo kun je zien
hoe het collectief te werk gaat en kun je
n
zelf ook een bijdrage leveren.
ere?
Meer weten over StrandLAB Alm
nl.
Kijk op www.strandlab-almere.

foto’s: Erwin Budding

Atelier StrandLAB waar water, wind en zand de gebruiker inspireren

ondernemen

“Het doet me
goed om mensen
blij te maken
met kwaliteit”

Bartender Niels van Horssen
uit Europakwartier
bezorgt cocktails bij je thuis

H

et idee voor Cocktails To Go zat
al langer in zijn hoofd, maar
tijdens de eerste lockdown had
Niels van Horssen alle tijd om het uit te
werken. “Ter introductie hield ik met
Koningsdag een ludieke actie – mensen
konden cocktails bestellen en ik kwam
ze persoonlijk op de fiets brengen en
voor de deur shaken! Poortbewoners
vonden het ontzettend leuk – in vier
uur tijd heb ik 86 cocktails verkocht. Het
doet me goed om mensen blij te maken
met vakmanschap en kwaliteit. Ik ben

een echte horecatijger, op mijn zevende
stond ik al biertjes te tappen voor het
amateurvoetbalelftal van mijn vader. In
mijn volwassen loopbaan als bartender
heb ik diverse beroemde bars in Amsterdam met succes opgestart en gerund. Ik
ben de hele wereld over geweest voor
scholing, beurzen en wedstrijden.
Elke ochtend maak ik samen met mijn
vrouw verse cocktails en in de middag
en avond breng ik bestellingen rond.
In Almere bezorg ik zelf, en door heel
Nederland gaan ze per post. Ze zijn een

week houdbaar en uit de kleine flesjes
premix haal je twee heerlijke cocktails.
Shaken doe je zelf, op de website vind
je de juiste wijze en mogelijke variaties.
Mensen vinden het leuk om de cocktail mooi af te maken, in het juiste glas
en met de juiste vrucht erbij. Je kunt
direct bestellen via onze site (zie coupon
voorin), via Uber Eats of via WhatsApp.
Spontaan in de avond bestellen is er niet
meer bij, door de 20.00 uur regel. Wees
dus goed voorbereid en sla op tijd in!”
www.cocktailstogo.nl | 06-852 688 08 n
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Thuis terugblikken op geslaagd
Me-time weekend in Drenthe
Zoek een fijne, rustige
en veilige plek op in
huis. Steek wat kaarsjes aan en een diffuser
met heerlijke essentiële olie. Rol je yogamat
uit of neem plaats op
een fijn kleed. Start Zoom op je laptop of
telefoon en de Zen sisters zijn daar om je
te begeleiden. Wil je een keer meedoen
om te kijken of yoga iets voor je is? Stuur
ons een bericht via 06-526 257 33 en wij
sturen je de Zoom-link door.
Afgelopen september organiseerde ik,
Amanda van Zen Company, samen met
Nathalie van voetreflexpraktijk Nathalie
Jansen, een Me-time weekend. Vanwege
corona wilden we maximaal tien deelnemers. De groep die zich uiteindelijk had
gevormd, bleek uit alleen vrouwen te bestaan. Met dit gegeven kwamen er bij ons
spontaan allemaal ideeën op. Fantastisch,
we waren niet meer te stoppen!
Wij vrouwen, die zo multi-inzetbaar
zijn, mogen ook wel eens rust nemen en
reflecteren op het leven. Leef jij je meest
liefdevolle leven? Onze brainstormsessies waren geweldig. Wij wilden deze
vrouwen laten zien wie ze werkelijk zijn
en wat ze voelen, gedurende deze drie
dagen. We hadden een aantal thema’s,
daarover zal ik niet teveel vertellen, aangezien we voor 11-13 september 2021
een nieuw weekend organiseren ;-)
De locatie was midden in het bos en
alle deelnemers sliepen in yurts. Nathalie
was in haar element in de buitenkeuken
aan de bosrand. En wat hebben we heerlijk gegeten. Nathalie is the best healthy
cook ever. Gelukkig konden we ondanks
het wisselvallige weer buiten eten. Als afsluiter maakten we een stilte-wandeling
door het bos in de stromende regen. Zo
bijzonder – ik riep nog: “Laat alles maar
los, dat doet de natuur ook”.
Een reactie van een van onze mooie
deelnemers: “Ik vond de yurt een heel
aparte ervaring. Nu denk ik bij elke beweging terug aan de power yoga en met
veel dankbaarheid en liefde aan een geweldig weekend. Veel gelachen, soms
even slikken, lekker kunnen ontspannen
en heerlijk gegeten. Iedereen weer succes in het gewone leven met alle ups en
downs die daarbij horen”.
Amanda de Bruin, Zen Company n
www.zencompany.nl
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Jose Andriessen gestart met
Cascade Massagesalon
In mei 2019 verhuisden José en haar man vanuit Beverwijk naar
Almere Poort. “Onze dochters en kleinkinderen woonden al
in Almere, en wij vonden dit geweldige appartement aan het
Cascadepark. Eigenlijk was alles klaar om op 1 maart dit jaar de
salon te openen, maar door corona kon ik pas op 1 juni starten”.
Dertig jaar lang werkte José als pedagogisch medewerker, tot zij de switch
maakte naar masseuse. “Ik heb altijd met
plezier gewerkt, maar ik was toe aan een
nieuwe uitdaging. Ik ging in de leer bij
meester Ziyuli in Almere stad, een ontzettend kundige en inspirerende man”.
Inmiddels prijken drie certificaten aan de
wand. José geeft aan vrouwen klassieke
massage, ontspanningsmassage, hotstone massage, en cupping massage. “Via
mijn website kwamen de eerste klanten,
met name vanuit Duin. Ik plan niet meer
dan drie behandelingen per dag in”.
Eeuwenoud
We praten niet heel lang, want we hadden voor mijzelf een massage gepland.
Ik mag gaan liggen en Josés handen
voelen stevig en aangenaam, alsof ze dit
werk al jaren doen. Er staat zachte, ontspannende muziek op. José laat de siliconen cups zien die ze gebruikt voor de
cupping massage. “Cupping is een eeuwenoude alternatieve geneeswijze. Het
principe hierachter is een vacuüm te creëren boven de huid, waardoor deze omhooggetrokken wordt en er bloed naar
de plek wordt gezogen. Dit stimuleert de
doorbloeding en helpt om blokkades op
te heffen. Het kan paarse plekken veroorzaken, daarom ben ik bij een eerste

behandeling extra voorzichtig. Maar het
is een natuurlijke reactie en trekt na een
paar dagen vanzelf weer weg”.
Moment voor jezelf
José hoopt bijvoorbeeld jonge moeders
in haar salon te kunnen helpen. “Ze hebben het zo druk dat ze zichzelf bijna
zouden vergeten, terwijl het zo belangrijk is om eens in de vier à zes weken dat
uurtje voor jezelf in te plannen”.
redactie n
cascade-massagesalon.webnode.nl
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Nadat Marwa tien jaar lang in verschillende praktijken ervaring
opdeed als mondhygiëniste, was het perfecte moment daar om
een lang gekoesterde droom waar te maken: het realiseren van
haar eigen mondhygiëne praktijk. “Het ondernemerschap had
mijn interesse al toen ik nog studeerde”.

Marwa met recht trots op
nieuwe mondhygiene praktijk:
De MondzorgPoort
Als vijfjarig meisje kwam Marwa Ahmad
met haar familie vanuit Irak naar Nederland. “We werden hartelijk ontvangen in
het kleine dorp in Friesland waar wij terechtkwamen, al viel ik daar wel op met
mijn donkere haar. Ze brachten mij bij
wat fierljeppen en kievitseieren zoeken
is. De studie Mondzorgkunde heb ik met
veel plezier op de Hanzehogeschool in
Groningen gevolgd.
Na mijn studie wilde ik graag richting
Amsterdam verhuizen en zo kwam ik in
Almere Poort terecht. Nu ik inmiddels
een prachtig gezin heb met een man en
twee kinderen, denk ik nog weleens met
weemoed terug aan het dorpse leven
uit mijn jeugd. Toch voel ik mij thuis
in Almere Poort, vanaf het begin was
PoortNieuws de bindende factor.
Lang gekoesterde droom
In 2013 verhuisde ik, toen hoogzwanger
van onze oudste, van een appartement
in het Europakwartier naar een herenhuis aan de Zeussingel. De kavel leende
zich natuurlijk perfect voor het bouwen
van een volwaardige praktijk aan de
Dionyssusstraat. Hoewel we er een stuk
achtertuin voor in moesten leveren, is
het resultaat helemaal naar mijn zin!
De materiaalkeuze en inrichting van de
praktijk waren ook echt mijn ding. Ik
koos voor natuurtinten – bruin en groen,
en een ‘luchtig’ plafond. Misschien komt
er nog een moswand bovenaan de trap!
Andersom
Daarnaast heb ik qua apparatuur het allerbeste uitgezocht. Ik werk namelijk met
de Airflow, dit is een modern apparaat
dat op een zachte manier met warm water en fijn poeder de mond reinigt. Waar

je voorheen gewend was dat tandsteen
wordt gereinigd en vervolgens wordt gepolijst, werk ik nu andersom. Eerst wordt
met de Airflow de plaque en aanslag
verwijderd, en vervolgens hoef ik alleen
het laatste beetje tandsteen dat daarna
nog overblijft te verwijderen”.
Aangenaam
Ik mag zelf plaatsnemen op de stoel en
de behandeling ervaren. Marwa legt alles
goed uit en laat dingen zien in de spiegel.
Zo maakt zij gebruik van een plaquekleuring, de bekende rode kleurstof waardoor
de plaque goed zichtbaar wordt. Marwa
werkt rustig tand voor tand af en het is
vrijwel pijnloos. Wanneer ze ziet dat een
plek gevoelig is, speelt ze daar direct op
in door een aangenamere oplossing te
bedenken. “In jouw geval was het alleen
het zuigapparaat dat irriteerde, dat kan
ik natuurlijk verplaatsen”.
Lachend naar huis
Marwa’s enthousiasme voor het vak en
haar cliënten werkt zo aanstekelijk dat je
thuis lachend aan het poetsen en ragen
slaat. Uiteraard dragen schone, gladde
tanden ook bij aan je algehele gezondheid en zelfvertrouwen. Zoals Marwa
het zegt: “Je mond is de poort naar je
lichaam, niet voor niets heb ik de praktijk De MondzorgPoort genoemd”. Naast
het verwijderen van tandsteen, bleken,
sealen en controles, voert Marwa ook
parodontitis behandelingen uit.
Behalve dat Marwa een passie voor
haar vak uitdraagt, is te merken dat zij
ook echt graag met mensen werkt. “Ik
noem het persoonlijk toegepaste zorg.
Daarom kun je bij mij gratis een afspraak
voor een tandvleescheck maken – zie de

coupon voorin dit blad – en aan de hand
daarvan kan ik een inschatting maken
van de benodigde behandeling, de kosten en de frequentie. De ene patiënt zie
ik elke drie maanden, de ander elk half
jaar. Met angstige patiënten heb ik ervaring. Ook bij kinderen is mondhygiëne
een heel belangrijke aanvulling op de
tandartsbezoeken, tot achttien jaar worden de behandelingen volledig vergoed”.
Welkom
Momenteel werkt Marwa nog drie dagen
in de week bij een praktijk in Weesp. In
De MondzorgPoort ontvangt zij momenteel op maandagavond en zaterdag patiënten. “Vanaf maart 2021 komt daar de
donderdag bij, en ik hoop dat ik het zo
druk ga krijgen dat er nog meer dagen
bij komen”.
redactie n
www.demondzorgpoort.nl
instagram: @demondzorgpoort
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Nieuw in Poort:
Relatietherapie Loveworkx
In coronatijd verhuizen en een boek uitgeven.
Relatietherapeut Jacqueline Evers deed het.
“We wilden graag samen een nieuw huis
inrichten en hadden het oude huis in Blaricum
al verkocht. Dit huis aan de Frankrijkkade
voelde als een warm bad”. Vanuit de smaakvol
ingerichte praktijkruimte op de begane grond wil Jacqueline
haar diensten nu ook aanbieden aan Poortenaren.
Begin juni verhuisde Jacqueline Evers
naar Europakwartier en een maand later
lanceerde zij haar debuut: ‘Vreemdgaan.
In 5 stappen samen verder’. Als relatietherapeut helpt Jacqueline stellen met
een liefdevolle en vervullende relatie in
plaats van een bittere en kostbare scheiding. De afgelopen zestien jaar heeft zij
meer dan 1350 mensen geholpen met
individuele en relatietherapie. Als kernteam docent aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie leidde ze meer
dan 250 mensen op tot therapeut.

Of het versturen van naaktfoto’s, het delen van jouw seksuele fantasieën? Toch
komen grote instituten met interessante
cijfers op de proppen. Zo blijkt uit het
jaarlijkse seksonderzoek van Durex dat
31% van de Nederlanders vreemdgaat.
Secondlove, de datingsite die mensen
die al een relatie hebben, aanmoedigt
het bed ook eens met een ander te delen,
heeft in Nederland maar liefst 750.000
inschrijvingen en geeft zelfs tips hoe je
het beste kunt liegen tegen je partner.
Wat drijft mensen om dit te doen?

De cijfers liegen niet
Onderzoek doen naar vreemdgaan is lastig, Mensen lopen er niet mee te koop.
Bovendien is ‘vreemdgaan’ een relatief
begrip. Wat verstaan we hieronder? Is
zoenen met een ander ook vreemdgaan?

‘Life is short. Have an affair’
Onderzoekers hebben gebruik gemaakt
van de data van 8 miljoen mannen die
zich geregistreerd hebben op de website
van Ashley Madison, een wereldwijde
website die vreemdgaan faciliteert onder

het motto ‘Life is short. Have an affair’.
Daaruit blijkt dat 950.000 mannen 18%
meer geneigd zijn vreemd te gaan wanneer hun leeftijd eindigt op een 9. Bij
vrouwen was een vergelijkbaar patroon
zichtbaar. Het is te verklaren dat mensen zich afvragen: ‘Is dit het nu?’ wanneer ze een nieuw decennium naderen.
Vanuit sleur of onvrede gaan mensen
eveneens op zoek naar nieuwe prikkels.
Zeker wanneer je niet genoeg aandacht
en waardering krijgt in je relatie, kun je
makkelijker geraakt worden door de aandacht van iemand anders. Maar wat voor
effect heeft vreemdgaan op je relatie?
Vreemdgaan heeft veel impact
Jacqueline: “Ik heb in mijn praktijk gezien hoe het uitkomen van vreemdgaan
mensen letterlijk tot wanhoop kan drijven. Veel stellen bestempelen het zelfs
als iets traumatisch, een rollercoaster
van emoties waar ze moeilijk uit komen.
Plus het raakt veel aan. Veel vrouwen
zijn bijvoorbeeld niet alleen het vertrouwen in hun partner verloren, maar ook
hun zelfvertrouwen komt onder druk te
staan. “Wat is er mis met mij dat hij zijn
heil bij een ander zoekt?” Wat ook niet
meewerkt is een omgeving die er van alles van vindt. De een is van mening dat
je je partner meteen bij het afval moet
zetten, de ander denkt dat monogamie
niet bestaat en je er wijs aan doet het
door de vingers te zien. Waar het echt
om gaat is natuurlijk of je samen de
juiste stappen weet te zetten. Maar hoe?”
De liefde voor je laten werken
Er zijn wel degelijk mogelijkheden om
stellen weer bij elkaar te brengen. Om de
liefde voor je te laten werken, ook al ben
je nog zo gekwetst. Jacqueline: “Vaak
denken mensen dat het er niet meer in
zit, dat ze te laat zijn om hun relatie nog
te redden. Mijn boek is bedoeld om mensen inzicht en tools te geven in hoe het
wel goed kan komen als je beiden in je
relatie investeert. Ik geloof namelijk dat
er in veel gevallen wel een weg terug is.
Een weg die er juist voor zorgt dat je een
diepere verbinding krijgt dan voor die
tijd. Onder andere door samen naar het
onderliggende probleem te kijken en het
communicatiestuk op te lossen. In het
boek is tevens een heel hoofdstuk gewijd
aan hoe je je seksuele relatie kunt verbeteren. Dit komt de relatie echt ten goede”.
loveworkx.nl n
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hond en baasje

STERKLINIEK ALMERE | B - GEVEL IMPRESSIE DAG/NACH

Honden en katten meenemen
vanuit het buitenland

Vrienden voor het leven
Naam: Suus
Hondenras: labradoodle
Baasje: Ilse Goet
Leeftijd: twee jaar oud
Geboren in: Limburg
Woont nu in: Columbuskwartier
Dol op: met een bal en een tak
spelen in het bos
Bijzonder: maakt mensen rustig

Suus is de eerste hond in het gezin van
Ilse, met drie tieners. “Ik zat tussen twee
banen in en had alle tijd. Met een hond
als Suus weet je zeker dat je veel buiten
bent – twee uur op een dag wordt er gewandeld, bijvoorbeeld door de Pampushout. Ik volgde cursussen, ging tot haar
tweede jaar met Suus naar de hondenschool. Daarnaast moet haar vacht worden verzorgd. De eerste keer trimmen
vond ze helemaal niet leuk, maar bij
Corrie van ‘Hondnhaar’ is ze inmiddels
helemaal op haar gemak.
Eigenlijk is Suus geen typische labradoodle, ze is niet heel druk. Ze komt uit
een nest met acht pups, met een blonde
moeder en een rode vader. Er waren wel
vijf zwarte pups, wij wilden een teefje en
Suus vond ik de leukste. Dat ze wagenziek werd op de lange rit van Limburg

Hoe mooi het ook lijkt, wanneer je vriendschap hebt gesloten met een hond of kat
op je vakantiebestemming, en deze een
goed leven gunt... Er zijn strenge regels
voor het meenemen van honden en katten naar Nederland vanuit het buitenland.

Honden en katten moeten ingeënt zijn
naar Almere, was wel een uitdaging.
tegen hondsdolheid. Deze inenting moet
Mijn kinderen zijn natuurlijk ook heleminimaal drie weken voordat je het
maal gek met Suus. Ze heeft een goedier meeneemt naar Nederland hebben
de invloed op iedereen, ook op pubers.
plaatsgevonden. Voor landen buiten de
Zelf is Suus nu met haar twee jaar bijna
EU gelden vaak nog strengere regels.
volwassen. Ze heeft ook wel wat pubergedrag vertoond hoor, dat ze even niet
Omtrent hondsdolheid (rabiës) gelden de
luisterde, of plotseling ‘vergeten’ was
volgende regels:
wat ze geleerd had.
Projectcode:
05-11-2019
is minimaal 12 weken
oud bij de
Het bloed kruipt waar het
niet gaan systxB069• het dier Datum:
Omschrijving:
Div. signing
Versie:
03
verplichte
inenting;
kan en inmiddels ben ik toch
weer
juf
Opmaak door:
JlSa
Contactpersoon: Wouter van Dort
op een basisschool in Almere. Op mijn
• na inenting moet je 21 dagen wachten
werkdagen gaat Suus naar een oppasgevoordat het dier Nederland binnen mag;
zin in Almere Buiten, waar ze het ook
(dan is het dier inmiddels minimaal 15
reuze naar haar zin heeft. Het is net een
weken oud);
soort co-ouderschap. Daarnaast komt
• chip en dierenpaspoort zijn verplicht.
Suus eens per week een uurtje in de klas
op school. Je ziet de leerlingen bijna
Hondsdolheid is een dodelijke ziekte voor
vanzelf rustig worden, ook vanuit een
zowel mens als dier, daarom zijn de regels
stukje verantwoordelijkheid om het aanzo streng. De overheid mag de controle
genaam voor Suus te maken.
nemen over de dieren indien zij niet juist
Op mijn vrije dagen heb ik regelmaingeënt zijn (inbeslagname en in quarantig mensen op de koffie, op dit moment
taine zetten). Kosten hiervan zijn voor de
maximaal drie tegelijk, keurig volgens
eigenaar.
de regels. Dit sleept ons door de corona
Deze regels zijn tevens om illegale import
tijd heen. Normaal zing ik mee in het
te voorkomen en daarmee andere dodeAlmere Poort Koor, maar vanwege colijk ziektes buiten Nederland te houden.
rona vindt dit al sinds half maart niet
plaats.
Wil je een dier van buiten de EU invoeren
In de wijk komen we veel andere doodin Nederland, neem dan contact op met
les tegen. Ze gaan netjes voor ons aan de
NVWA of je eigen dierenarts. Zij kunnen
kant. Bij vreemde honden neemt Suus
je dan verder helpen.
een afwachtende houding aan, maar de
honden van Corrie zijn geen vreemden,
n
Sterkliniek Dierenartsen Almere n
dat zijn vrienden!”
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bouwen in poort

A

lmere Poort heeft nu een eigen
kerkgebouw. Dit is in het laatste weekend van september
geopend. De kerk, te vinden in het Cascadepark, was het initiatief van Klazien en
Pieter ter Veen. Toen zij in 2010 in Almere
Poort kwamen wonen, ontdekten zij al
gauw dat stadsdeel Poort geen kerk had.
Door de bouwexpo Tiny Housing is hier

verandering in gekomen. Pieter plaatste
zijn inzending voor de wedstrijd op Facebook en deze werd razend populair. Het
geld kwam binnen via crowdfunding en
de vergunning werd verleend. Inmiddels
staat de kerk er, met veel inzet van voornamelijk gepensioneerde vrijwilligers.
“Die ervaring was nodig omdat de Tiny
Church meedraait met de zon, om zoveel

mogelijk zonne-energie te winnen. Het
is, voor zover bekend, de enige kerk die
off-grid en energie-neutraal is. Met een
oppervlak van 50 m2 is het misschien wel
de kleinste kerk van Nederland. Toch zijn
er – als corona voorbij is – vijftig zitplaatsen”, zegt Pieter. De kerk is nu officieel
geopend en verwelkomt alle buurtbewoners coronaproof.
n

dinsdag
Wandelen
10-11 uur
donderdag Buurt Bakkie
10-12 uur
zondag
Kom eens Kijken 14-16 uur

Pieter ter Veen bedacht de off-grid
Tiny Church die inmiddels is
gerealiseerd in het Cascadepark

“De Tiny Church
draait mee met de zon
om zoveel mogelijk
zonne-energie te winnen”
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‘Doe alsof je thuis bent’ in
het Klokhuis in Almere Poort
Stad & Natuur beheert sinds 2015 het Klokhuis. Sindsdien
staan in het Klokhuis thema’s als duurzaamheid, techniek
en wetenschap centraal. De ‘roze taart’ vormt een plek voor
Poortenaren, Almeerders en bezoekers van ver daar buiten
om zich te laten inspireren. Daarnaast wordt het Klokhuis ook
ingezet voor initiatieven vanuit de buurt en van lokale partners.
Lees hier meer over dit opvallende gebouw!
Elke zondag het Klokhuis open!
Heb jij het Klokhuis al eens ontdekt? In
principe is er elke zondag iets te doen
in het Klokhuis. Of het nu een workshop
is, een praatje met beheerders Paul en
Roel of een roetsj van de glijbaan, alles
kan! Momenteel worden er vanwege de
geldende maatregelen geen activiteiten
georganiseerd, maar afgelopen zomer
kon je deelnemen aan een workshop natuurconfetti maken, werden er apparaten
verbouwd en kon je klimmen en klauteren tijdens Free Running. Zodra het weer
veilig kan, pakken we deze thema workshops op de eerste en derde zondag van
de maand weer op. Houd onze website in
de gaten voor het laatste nieuws!
Wat doet die gekke boomhut daar in
het midden? Waar gaat dat kleine deurtje naar toe? En hé, waarom zijn er twee
spoelbakken in de wc? Beheerders Paul
en Roel maken graag kennis met je! Wat
vind je leuk om te doen? Heb je zelf een
initiatief waar je hulp bij nodig hebt?
Of zoek je een plek om samen te komen
met andere Poortenaren? De koffie en
thee staan altijd klaar en natuurlijk is de

Jaarafsluiter
Of we op dinsdag 29 december het jaar
met de oliebollenmiddag af kunnen sluiten, is nu nog onzeker. We hopen je natuurlijk te mogen verwelkomen, maar
blikken hier alvast terug op dit bijzondere jaar. Zo waren er workshops, proefjes en werden er een hoop spelletjes gespeeld! En heb je de verjaardag van het
Klokhuis ook gevierd? Dit jaar werd er
een heel bijzonder ijsje uitgedeeld: het
pindakaas, chocopasta, aardbeienjam en
chocolade hagelslag ijsje en dat was een
doorslaand succes!
Wist je dat...
Het Klokhuis ontworpen is door kinderen, voor kinderen? Het tv-programma
Het Klokhuis kwam, ter ere van het 20jarig bestaan in 2011, op het idee voor
een prijsvraag! Kinderen konden daarbij een eigen ontwerp insturen voor een
Klokhuis-Huis. Uit meer dan duizend
inzendingen zijn zes tekeningen gekozen en door architect Jord den Hollander
samengevoegd tot het iconische gebouw
dat als kers op de taart in Almere Poort
staat!
Stad & Natuur Almere n

glijbaan open, voor jong en oud! Wil je
in 2021 een keer gebruikmaken van het
Klokhuis voor een leuk initiatief, georganiseerd voor en door Poortbewoners,
neem dan telefonisch of via e-mail contact op met Stad & Natuur.

www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl
036-547 50 50
Facebook: Klokhuis Almere
Facebook: Stad & Natuur
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Op de binnenplaats van het noordelijke
deel van de Mazustraat konden kinderen
vogelhuisjes beschilderen terwijl hun ouders
een tegel inwisselden voor een plant.
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In de Sterduinstraat
was het enorm gezellig,
met een piratenspeurtocht,
kleedjesmarkt, bingo en
een borrel.
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Ook het zuidelijke deel van de Mazustraat
was druk met afmaken van het werk dat vorig
jaar was aangevangen. Twee bloembakken
zijn gemetseld, rekken voor klimplanten aan
de schuren gehangen en de takken van de
parasolbomen gevlochten.

Als de Damocles- en de Medusastraat samen Burendag
vieren, komt de picknicktafel pal tussen de twee straten
te staan. Wel moest eerst onkruid gewied worden.
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De bewoners rondom het Cupidohof weten van aanpakken.
De schommel moest worden verwijderd omdat deze leed aan
houtrot, bankjes en prullenbak zijn verplaatst, gras ingezaaid
en planten op de hoeken ingeplant. Al dat werken maakt dorstig!
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Activiteiten deels van start
bij buurtcentrum Amerika
Eindelijk. Eindelijk. Er stroomt weer bloed door de aderen van
het buurtcentrum. In Amerika is een deel van de activiteiten
weer van start gegaan. Het was, gezien de beperkende maatregelen voortkomend uit de RIVM-richtlijnen, niet gemakkelijk
om iedereen weer te kunnen laten starten.

omstandigheden dit toelaten en wij ons
op een ‘herstart’ hebben kunnen voorbereiden, Als ik de vaste huurders bel en
het nieuws breng, reageren ze allemaal
blij. Iedereen heeft er weer veel zin in.
De restricties zijn de enige horde. Toch
kunnen de meeste activiteiten gelukkig
weer van start.
Blijdschap
De eerste ontmoetingen met elkaar zorgen voor veel blijdschap. Iedereen staat
te popelen na zo’n lange tijd om weer iets
met anderen samen te doen. Soms blijkt
een afgeslankte vorm de enige manier
van een herstart, dan weer is opsplitsing de oplossing. Maar blij is iedereen
die weer iets kan gaan doen. Als ik zelf
de opluchting ervaar bij de deelnemers,
word ik daarna overvallen door een niet
te temmen blijdschap. Dit is waar we het
voor doen! Mensen bij elkaar brengen
die genieten van elkaars aanwezigheid
en iets doen waar ze zoveel plezier aan
beleven.

Toveren
Maatwerk. Dat is het toverwoord. Alleen
maatwerk kan een eventuele oplossing
bieden. Er komt zo veel bij kijken om activiteiten weer te kunnen laten beginnen.
Het vraagt vaak veel flexibiliteit van de
activiteiten zelf. Hoeveel mensen mogen er nu bij elkaar zijn in een bepaalde
ruimte. Mogen zij koffie en thee drinken. Hoe om te gaan met desinfectie van
handen en ook tafels, stoelen en andere
zaken die je aanraakt. Wat te doen met
toiletgebruik. En dan nog alle vrijwilligers. Ook zij voelen zo nu en dan de onzekerheid van wat kan en wat kan niet.
Wat mag en wat mag niet. Maatwerk.
Jullie buurtcentrum
Gelukkig zijn we inmiddels een stuk op
weg en gaan velen weer hun weg vinden
in het buurtcentrum. Het ‘vertrouwde’
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dat juist een belangrijke eigenschap van
een buurtcentrum is, leek even weg te
zijn gevallen. Maar dat is weer voor een
groot deel terug. Dat is goed nieuws. Het
buurtcentrum is weer terug. Jullie buurtcentrum.
Voorzichtigheid blijft geboden. En
zeker niet overmoedig raken. Veel kan,
maar niet alles. Om er zeker van te zijn
dat iedereen in veiligheid het buurtcentrum kan bezoeken doen wij er alles aan
om je van binnenkomst tot vertrek alle
omstandigheden te bieden die daartoe
nodig zijn.
Herstart
En dan is de zomervakantie voorbij. Wat
staat ons te wachten, vragen wij ons in
Amerika af. Volgens ons zullen er zeker mensen zijn die inderdaad de draad
weer zouden willen oppakken, omdat de

Terug naar af
Helaas brengt Mark Rutte eind september dan toch weer nieuws dat ons een
beetje terugzet in de tijd. Een aantal
nieuwe maatregelen wordt uitgerold.
Nu betekent dit voor ons eigenlijk één
belangrijke stap: bij binnenkomst dient
iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje te
dragen totdat hij of zij in de eigen ruimte
zit. Dan mag dit worden afgezet en hoeft
pas weer op als men de ruimte verlaat.
Natuurlijk blijft ook de 1,5 meter regel
gelden.
Kom gezellig
Ik hoop dat je desondanks ook geïnspireerd bent geraakt en graag weer iets
gaat ondernemen. Niemand beweert dat
alles kan, maar dat er niets meer mogelijk is ook zeker niet juist. Kom de gezelligheid ervaren, ontspan of beweeg,
leer of kom les geven, knutsel of geniet
van een kopje koffie of glas thee. We zijn
weer geopend.
John Booi, beheerder
buurtcentrum Amerika n

welzijn

H

et Poorthuis is na zes jaar een
niet meer weg te denken vrijwilligersinitiatief in de wijk. Deze
maand hoopt het Poorthuis zijn 25ste
bewoner te ontvangen. Aan jongeren
die even geen thuis hebben wordt een
woonplek geboden. Een plek waar zij
met de steun van de vrijwillige omwoners in alle rust weer aan hun toekomst
kunnen werken.
Het ontmoetingscentrum wordt mede
gebruikt door de Schaapspoort, kerk

voor de wijk. Zo is er op 27 oktober weer
een kledingbeurs. Met 50 cent per kledingstuk altijd een mooie happening.
Op Burendag genoten ruim 25 kinderen in het Poorthuis van een oergezellig
pannenkoekenfeest. De Kinder Bijbel
Kookclub organiseert op 31 oktober
pannenkoekenfeesten voor alle kinderen die Halloween willen ontlopen. Aanmelden: www.deschaapspoortalmere.nl
Onder de noemer ‘care’ krijgen minima
in Almere Stad en Poort wekelijks een

Op 31 oktober zijn er in het
Poorthuis pannenkoekenfeesten
voor alle kinderen die
Halloween willen ontlopen.

tas met boodschappen. Elke week gaan
er meer dan 150 tassen uit. Met hulp van
buurtgenoten, de voedselbank Almere,
boeren, tuinders, de Plus en diverse
ondernemers uit de wijk kunnen zij werken met een nul Euro budget voor wat
betreft het voedsel. Ondanks corona
gaan de Schaapspoort-vrijwilligers door!
Zit je krap bij kas, neem gerust contact
op: mark@dewegwijzer-almere.nl. Ook
voor het inleveren van houdbare producten ben je van harte welkom.
n

“Ondanks alle
obstakels werken
de Schaapspoor tvrijwilligers door”
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ondernemen

“Ik kan mijn passie
blijven volgen en mensen
raken met mijn muziek”
Mark Kirkenier uit het
Homeruskwartier is zorgpianist – zowel binnen,
buiten alsook online.

S

inds acht jaar verzorgt Mark Kirkenier optredens als zorgpianist. Hij
heeft zijn muzikale gave en zijn
opleiding in de zorg gecombineerd tot
een unieke formule. Op locatie speelt hij
voor mensen met dementie of met een
lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid. Door corona leek het bedrijf van
Mark in één klap bijna stil te staan. “Van
gemiddeld 250 concerten per jaar bleven
er hooguit enkele per maand over. Maar
je moet in deze uitdagende tijd denken in mogelijkheden. Met ondersteuning van het Cultuurfonds Almere heb
ik een investering kunnen doen. Ik heb
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een mobiele installatie ontworpen – een
inklapbare kar waar mijn geluidsinstallatie in past, waarop ik een zelfgemaakte
flightcase voor mijn keyboard of mijn
stagepiano kan plaatsen. Het geheel is
makkelijk te verrijden en met slechts één
stekker is het aangesloten. Zowel binnen als buiten. Het werkt prima in de
praktijk. Zo speelde ik afgelopen zomer
live-muziek bij Zorghotel Reedewaard in
Almere Haven. Dit tot groot enthousiasme van de cliënten en het personeel.
Met de naderende winter zijn buitenoptredens niet meer haalbaar en de
zorgcentra durven door de maatregelen

geen artiesten meer te boeken. Terwijl
de behoefte aan muziek juist nu groot is.
Daarom ga ik online concerten streamen
vanuit mijn ‘Podium Poort’, de prachtige
ruimte thuis. Hiervoor heb ik opnameapparatuur aangeschaft, wederom met
ondersteuning van het Cultuurfonds. Zo
kan ik vanaf mijn eigen locatie mensen
raken met mijn muziek. Op deze manier
wil ik de cliënten en het personeel in de
zorgcentra de herfst en de winter door
helpen. Ook andere artiesten zijn welkom om gebruik te maken van Podium
Poort, bijvoorbeeld om te streamen”.
www.mkmusic.nl | www.zorgpianist.nl n

poortBEwoner

De 39-jarige Yaron uit Homeruskwartier was topfit en nooit
ziek thuis van werk. Tot hij eind augustus plotseling klachten
kreeg. “Het begon met een droge hoest en binnen een week
was ik zo benauwd dat ik opgenomen moest worden in het
Flevoziekenhuis. Dat was ook wel een spannend moment”.

Yaron: Corona onvoorspelbaar
De scholen van de kinderen waren net
weer gestart, toen het hele gezin in quarantaine moest. Yaron: “Onze drie kinderen hadden gelukkig nauwelijks klachten, maar moesten natuurlijk vanwege
besmettingsgevaar thuisblijven. Het was
geen makkelijke tijd, te meer omdat mijn
vrouw ook ziek werd, terwijl de zorg

Selfie in het ziekenhuisbed

voor de kinderen op haar terechtkwam.
Je bent als gezin ook helemaal op jezelf
aangewezen. Mijn schoonouders, die
hielpen met de boodschappen, plaatsten
deze bij ons voor de deur. Achteraf gezien zijn we er redelijk door gekomen,
maar ik had totaal niet verwacht dat het
virus mij zou treffen. Ik ben jong en fit,
was nooit ziek thuis van werk. Ik wil ook
zeker niet met de vinger wijzen, geen paniek zaaien. Ik heb gewoon pech gehad.
Ik ben zelfstandige in de veiligheid
en word jaarlijks in de zomermaanden
ingehuurd voor beveiligingswerkzaamheden in Zuid-Frankrijk. Dit doen we
in verschillende periodes verdeeld over
meerdere teams. Aangezien op 1 juni de
grenzen weer open gingen, was dit geen
probleem. Tijdens de laatste reis naar
Frankrijk moet ik het virus hebben opge-

lopen. We waren wel voorzichtig, maar
verspreid over de dag kwam je toch allerlei leveranciers tegen. Of misschien in
het vliegtuig.
Zondag vloog ik terug, maandag kreeg
ik een droge hoest, woensdag liet ik testen en vrijdag had ik de uitslag: corona.
Ondertussen werd ik steeds zieker, de
koorts steeg, ik werd benauwd. De tweede zaterdag na thuiskomst belden we de
huisartsenpost. Dat ik nauwelijks iets kon
uitbrengen, was overtuigend genoeg. Het
moment dat ik door de ambulance werd
opgehaald was heftig. Dan vraag je je af
hoe diep het zal gaan.
Aangekomen in het ziekenhuis bleken
mijn saturatiewaarden inderdaad te laag
te zijn en kreeg ik door een slangetje in
de neus extra zuurstof toegediend. Ook
kreeg ik een infuus met antibiotica en
dexamethason. Gelukkig sloeg het aan
en heb ik maar een week in het ziekenhuis gelegen. Dankzij mijn smartphone
had ik nog contact met mijn familie, met
de buitenwereld. Ziekenhuispersoneel
zag ik maar drie keer per dag, voor enkele minuten, in beschermende pakken.

In Frankrijk nog helemaal de oude

Eenmaal thuis was het besmettingsgevaar gauw voorbij en mochten de kinderen weer naar school – na een maand
thuisquarantaine. Echter voor mij moet
het revalideren nog beginnen. Ik ben zeven kilo afgevallen, en dat zijn niet de
kilo’s die je graag kwijt wilt, maar pure
spierkracht. Op longfoto’s zijn ‘covidlongen’ te zien. Meer dan een paar uurtjes werken red ik niet en ook mijn eetlust is nog niet als vanouds. Met hulp
van fysiotherapeut en diëtist ga ik mijn
kracht herwinnen – het mentale deel is
een kwestie van praten”.
redactie n

Na afloop thuis, blij er weer te zijn, maar wel weer op krachten komen
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wonen in poort

Nieuwbouw Zandpoort 100%
toegewezen aan doorstromers
Leuke wijk
Rinze met zijn vrouw Melis en dochter
Ada, laten een sociale huurwoning achter in Amsterdam. Zij waren al een tijdje
op zoek en lazen ook op Funda over de
voorrangsregeling. “We krijgen bijna de
sleutel, we zijn heel blij. Een prachtige
nieuwbouwwoning in een leuke wijk en
dichtbij mijn werk”, aldus Rinze.
Deze 23 woningen maken onderdeel
uit van de in totaal 58 vrije sector huur
eengezinswoningen en 40 appartementen van nieuwbouwproject Zandpoort
van de Alliantie. De overige woningen
van dit project worden in latere fases geadverteerd en opgeleverd, onder dezelfde
voorwaarden en via verhuurmakelaar
Van der Linden uit Almere.
n

Nieuwe bewoners: Mariam en Jordi

Donderdag 1 oktober konden de nieuwe bewoners van de eerste
23 eengezinswoningen van het project Zandpoort hun woning
bezichtigen. “Het is echt een prachtig resultaat, alle 23 woningen
zijn met voorrang toegewezen aan doorstromers die een sociale
huurwoning achterlaten in Almere (12) en Amsterdam (11). 100%
score op doorstroom”, aldus Jolanda Niessen van de Alliantie.

Om voor een vrije sector huur
woning in aanmerking te komen,
dien je aan de inkomenseis te
voldoen. Het minimale jaarinkomen
is 45 keer de huur. Meer informatie
vind je op de website. Graag tot
ziens bij de Alliantie!

Voorrang
De eengezinswoningen liggen vlakbij
het station van Almere Poort. Met een
huur rond de m,./ 965, drie slaapkamers,
een hoekkeuken met inbouwapparatuur,
tweede toilet op de verdieping en zonne
panelen. Er waren dan ook maar liefst
2500 inschrijvingen op 23 woningen.
Met als belangrijkste selectiecriterium
voorrang voor kandidaten die een sociale
huurwoning leeg achterlaten.
Mariam en Jordi laten een sociale
huurwoning achter van de Alliantie in
Almere. Zij zagen de nieuwe woning op
Funda en lazen per toeval dat Alliantie
huurders voorrang hadden. “Door verder
te klikken, kwamen wij op de site van
benopzoek.nl en vonden nog meer informatie. We hebben contact opgenomen
met de makelaar en nu staan we hier”,
vertelt Mariam enthousiast.
Nieuwe bewoners: Rinze met zijn vrouw Melis en dochter Ada
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Infrastructuur

Verbreding N702 Hogering Almere
De eerste grootschalige werkzaamheden voor de verbreding
van de Hogering zijn al een aantal maanden zichtbaar. Omleidingsroutes worden gebruikt voor het verkeer van en naar de
Botterweg, Hollandsedreef en Neonweg. Op de Hogering geldt
een verlaagde snelheid.
Wat gebeurt er nu?
De afgelopen periode heeft aannemer
Gebr. Van der Lee op verschillende plekken langs de Hogering voorbelasting
aangebracht. Het aanbrengen van voorbelasting is nodig om te voorkomen dat
de nieuw aan te leggen op- en afritten
in de toekomst verzakken. De bigbags
(kunststof zakken) gevuld met zand en
een zandpakket vormen de voorbelasting. In totaal is er al 100.000m³ zand
aangebracht voor de verbreding van de
Hogering. Dat zijn ongeveer 333 rijtjeshuizen bij elkaar. De voorbelasting blijft
zo’n zeven maanden liggen.
Waar wordt straks aan gewerkt?
In het eerste kwartaal van 2021 starten de
werkzaamheden aan de twee tunnelbakken bij het kruispunt Hogering-Neonweg/Herman Gorterweg en het kruispunt
Hogering-Botterweg/Hollandsedreef. Tij
dens deze fase zal het verkeer hinder
ondervinden van de werkzaamheden.

Hogering-Neonweg/
Herman Gorterweg
Het kruispunt Hogering-Neonweg blijft
ook na de voorbelastingsperiode dicht
voor het verkeer. Daarnaast gaat in 2021
het kruispunt Hogering/Herman Gorterweg dicht. Dit betekent dat weggebruikers op de Hogering niet meer kunnen
afslaan naar de Herman Gorterweg. Verkeer vanuit Almere Poort rijdt via de Elementendreef en de Audioweg of via de
A6 afrit 3 Stedenwijk en de Havendreef
naar Literatuurwijk.
Hogering-Botterweg/
Hollandsedreef
Het kruispunt Hogering-Hollandsedreef
gaat weer open voor verkeer. Dit betekent dat verkeer van de Hogering weer
kan afslaan naar de Hollandsedreef en
omgekeerd. Het ziet er naar uit dat de
Botterweg ook weer gedeeltelijk open
gaat voor het verkeer. Op dit moment zijn
aannemer Gebr. Van der Lee, provincie

Flevoland en gemeente Almere hierover
in gesprek. De bereikbaarheid van de
Botterweg in 2021 en de exacte planning
van de vervolgwerkzaamheden worden
in de BouwApp gedeeld.
Altijd op de hoogte via de BouwApp
Via de BouwApp kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van de voortgang van 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 met
jouw telefoon rechtop
om de app direct te
downloaden.
n
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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.

27 maart 2020
James

12 april 2020
Jayneal

21 april 2020
Deveny

21 april 2020
Amika

15 mei 2020
Rishayan Shivaay

8 juni 2020
Lowen

22 juni 2020
Avery Mae-Ann

26 juni 2020
Mason

27 juni 2020
Hanna

30 juli 2020
Kiara

31 juli 2020
Martin Alfredo

26 augustus 2020
Myla Noé

2 september 2020
Noor Aaminah Louiza

2 september 2020
Lena

3 september 2020
Odin

Ontspanning en
pijnverlichting
9 september 2020
Faylin

12 september 2020
Lydia

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
16 september 2020
Jin
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22 september 2020
Mace

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

kunst en cultuur

ren van nul tot zes jaar en volwassenen
geprogrammeerd en in de beeldende installaties van de Kunstspeeltuin kan worden gespeeld. Bekijk hier het programma.
De kaartverkoop start binnenkort!
Samenwerking
2turvenhoog festival 2020 is een samenwerking van Corrosia, de nieuwe bibliotheek, Toneelschuur, Philharmonie Haarlem en Stichting 2+
2turvenhoog festival 2020 wordt mogelijk gemaakt met steun van Gemeente
Almere, Provincie Flevoland, Janivo,
Prins Bernhard Cultuurfonds, de Nolte
Stichting, Fonds 21, Fonds Podiumkunsten en VSB Fonds.
n
Het laatste koekje · foto: Jean van Lingen

info: www.2turvenhoog.nl

Theaterfestival 2turvenhoog:
3 keer is scheepsrecht
Helaas, door de strengere maatregelen die op 13 oktober aangekondigd zijn door het kabinet, hebben wij samen met KAF en de
nieuwe bibliotheek moeten besluiten dat festival 2turvenhoog
niet door kan gaan van 22 tot 26 oktober. Maar we blijven niet
bij de pakken neerzitten. 3 keer is scheepsrecht!
Het Groene Grote Bos

Zodra het weer kan
Hoewel we er samen met de locaties alles
aan gedaan hebben om het theaterbezoek
veilig te laten verlopen, is het met deze
nieuwe maatregelen niet mogelijk om het
groots opgezette festival plaats te laten
vinden. We vinden het zó belangrijk om
juist in deze tijd makers en bezoekers bij
elkaar te brengen dat we, zodra het weer
kan, theaterbezoek voor de allerkleinsten
mogelijk zullen maken.
Vooralsnog gaat ons programma op
21 december in Haarlem door. En ook in
Almere zullen we een alternatieve versie van het festival presenteren rondom
de Kerst. We zijn superblij dat we van
20 t/m 23 december in Corrosia en de
nieuwe bibliotheek de mogelijkheid hebben om een deel van ons oorspronkelijke
festivalprogramma alsnog aan publiek te
tonen. Het definitieve programma maken
we binnenkort bekend via onze nieuwsbrief, website en social media.

Uitje voor het hele gezin
2turvenhoog festival is een unieke kans
om samen met je baby, peuter of kleuter
te genieten van podiumkunst. Het programma bestaat uit allerlei voorstellingen
en sluit perfect aan bij de belevingswereld van jonge kinderen! Er wordt onder
andere gedanst met papier, haar en verf,
muziek gemaakt met kartonnen kokers,
trompetten en trommels en theater gemaakt met koekjes, wind en schuim. Ook
kun je in de foyers eindeloos spelen in de
kunstinstallaties. Kom en geniet! En mis
dit avontuur niet.
Jubileumeditie 2turvenhoog
festival in Haarlem
Op 21 december strijkt 2turvenhoog festival neer in Toneelschuur en de Philharmonie Haarlem. Een bijzondere editie, want
het is dit jaar de tiende keer dat we ons
festival in Haarlem presenteren! Er staan
maar liefst zes voorstellingen voor kinde-
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gebiedskantoor poort

Wie is jouw Prachtige Poortenaar 2020?
Almere Poort is een jong stadsdeel, waar veel mensen druk
bezig zijn. Maar in Poort zijn ook mensen die zich daarnaast
inzetten voor het hele stadsdeel en zijn bewoners.

Doe mee
eer
en nomin
chtige
jouw Pra
ar
Poortena
2020!

foto: Charly Olf

Uitreiking awards Prachtige Poortenaren 2019:
Yte en Anja Oosterhoff, Wethouder Maaike Veeningen, Lieke Poorten en Gertjan Kloek

Mensen die dit niet zien als een verplichting, maar er zelf voor kiezen om iets
voor een ander of het hele stadsdeel te
betekenen. Zij verdienen het om in het
zonnetje gezet te worden om hiermee te
laten weten dat we ontzettend blij zijn
met al hun inzet! Nomineer jouw ‘Prachtige Poortenaar’ en vertel waarom hij of
zij deze titel waard is.
Wij vragen je je nominatie te mailen aan Diana Stobbe (gebiedssecretaris
Poort) via dstobbe@almere.nl, tot uiterlijk 16 december. De Prachtige Poortenaar 2020 wordt in januari door het gebiedskantoor bekendgemaakt.
Gebiedskantoor Almere Poort n

Maak kennis met badminton in Poort
Sinds september 2019 speelt de Almeerse Bad
minton Club'14 (ABC’14) op de donderdagavonden
in Sportcomplex Olympiakwartier. Elke week
spelen zo’n dertig leden gezellige en soms pittige
potjes badminton. Er is volop ruimte voor meer
badmintonners!
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toernooien, waaronder het Mixtoernooi tijdens
het NK Badminton in het Topsportcentrum.
Deelnemers aan het toernooi hebben dan gratis
toegang tot het toernooi.

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

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

Ieder jaar organiseren we verschillende

Ga naar www.abc14.nl voor meer informatie.

culinair

Met minimale middelen heerlijk
en gezond eten op tafel
Door de coronacrisis is het voor meer gezinnen lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Wie heeft er niet van die dagen dat hij
met een klein budget een goede maaltijd op tafel moet zetten?
Hoe je dat voor elkaar krijgt, legt Merlien
Welzijn uit in haar onlangs verschenen kookboek: ‘Alles over écht lekker Budget Koken’.

Quinoa met
pompoen en
doperwten
voor 4 personen
smaakmakers:
• 1 theel. Provençaalse kruiden
• 4 verse basilicumblaadjes
ingrediënten:

foto: Brenda Brouwer

• 200 gr quinoa
• 300 gr pompoen

Het grootste deel
van het boek bestaat uit helder
beschreven recepten onder de vijf
Euro, mits je slim
inkoopt, voor vier personen – vis, vlees, vegetarisch. Daarnaast
geeft Merlien simpele tips, maar zoals ze
zelf schrijft: “Niet teveel, want dan zie je
door de bomen het bos niet meer!”
Smaakmakers
In haar voorwoord schrijft Merlien: “Als
kind groeide ik op in een eenoudergezin. Wij moesten rondkomen van een
bijstandsuitkering. Gelukkig had ik een
bijzonder creatieve vader die met minimale middelen heerlijk en gezond eten op
tafel wist te zetten. De meeste recepten
in het kookboek komen uit deze periode
in mijn leven. Mijn vaders gedachtegoed
om een gerecht eer aan te doen met de
juiste smaakmakers pas ik nog steeds toe.
Niemand zit op een smakeloze maaltijd
te wachten.
Kansen grijpen
Om goed in je vel te zitten en toekomstige kansen te kunnen grijpen, is een
goede gezondheid een belangrijke randvoorwaarde. Slecht eten is funest voor
je gezondheid. Eet dus gezond en goed.
Ook als je een klein budget hebt.
Een kok ben ik niet. Wel een hardwerkende, ambitieuze vrouw en moeder”. De
gebruikers van het kookboek wenst Merlien toe dat zij met de gerechten kunnen bewerkstelligen dat hun hele gezin
elke dag weer reikhalzend uitkijkt naar
de gezamenlijke maaltijd. “Geniet, elke
dag weer, alleen of met je gezin, van het

koken met een
klein budget”.

• 2 eetl. olie
• 300 gr doperwten

Seizoen
Nieuwsgierig
ga ik aan de
slag. Bij mij
is regelmatig het geld op voordat de
maand voorbij is, dus ik kan de tips zeker goed gebruiken. Ik kies recepten met
groenten van het seizoen, die zijn behalve lekker en lokaal geteeld ook gunstig geprijsd. Welke dit zijn, staat in een
overzicht in het boek. Dus ik ga smullen
van de ovenschotel met witlof en gehakt,
quinoa met pompoen en wraps met kidneybonen. Voordat ik naar de winkel ga,
check ik eerst wat er al in huis is.
Moestuin
Het valt mij op dat mijn boodschappenlijstje niet zo lang is en tot mijn eigen
verbazing kom ik inderdaad uit op vijftien Euro voor drie maaltijden. En dan
valt er nog winst te behalen door op de
acties te letten en op de markt in te kopen. Natuurlijk heb ik niet op dag één
een weelderige moestuin op mijn vensterbank, dus voor de verse basilicum
moet ik even cheaten. Wees creatief, je
buurvrouw vindt het vast leuk als je een
paar blaadjes van haar plant komt vragen. Verder is het zaak om de hoeveelheden juist in te schatten. Eten sommige
gezinsleden geen witlof? Koop en kook
dan voor minder personen en zet voor
hen een andere groente op.

Bereidingswijze:
1. Kook de quinoa gaar volgens de
aanwijzingen op de verpakking.
2. Schil de pompoen met een scherp
mes en snijd hem in tweeën. Verwijder
de zaadlijsten door ze met een lepel
uit de pompoen te schrapen. Snijd de
pompoen in kleine blokjes.
3. Verhit de olie in een pan en bak
de pompoen 3-4 minuten. Voeg een
scheutje water toe en laat nog eens
3-4 minuten doorkoken tot de blokjes
gaar zijn.
4. Zet de hittebron uit en voeg de
doperwten toe. Laat die 5 minuten
meewarmen met het deksel op de pan.
5. Dien de quinoa op en schep het
groentemengsel erop. Garneer met wat
gescheurde basilicumblaadjes en de
Provençaalse kruiden.
Tip: De pompoenplant tiert welig met
weinig zorg en geeft veel vrucht. Een
enkele pompoen weegt al gauw meer
dan tien kilo. Het loont écht de moeite
deze groente zelf te telen.

‘Budget Koken’ is te lenen bij de nieuwe
bibliotheek en te koop voor .,m14,99.
redactie n
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Het wijkteam is er voor jou, juist in deze tijd!
Bij het wijkteam kun je terecht met vragen over zorg, welzijn,
opvoeden en opgroeien, (vrijwilligers)werk, financiën en nog
veel meer. Juist nu komen er misschien vragen bij je op, bijvoorbeeld over rondkomen, in verbinding blijven en gezond leven.
Je kunt het wijkteam op allerlei manieren bereiken.

zorg (GGZ) in diverse functies. Ik houd
van werken met mensen, het interesseert
en motiveert mij om verschillende verhalen te horen en daarin ook altijd verschillende perspectieven te zien.
Ik vind de sfeer in Poort open, warm en
fijn. Ik kijk ernaar uit om daaraan bij te
dragen en ik ontmoet je graag. Tot snel!”

ge de huidige corona-maatregelen. Volg
ons op Facebook voor updates.
Tevens worden er workshops, trainingen en diverse activiteiten aangeboden.
Bijvoorbeeld de training ‘Gezonde Leefstijl’ en de club ‘Ouders Samen Poort’
met eens in de maand Relax & Gezellig
en Gezond & Lekker (kookworkshop met
ouders en hun kinderen).
Het aantal inwoners in Poort neemt
toe en daarom is het belangrijk om met
elkaar in contact te komen én elkaar een
handje te helpen.

Janine stelt zich voor
“Mijn naam is Janine Steba. Sinds begin
september ben ik werkzaam als WMOconsulent bij Wijkteam Poort. Hiervoor
heb ik bij andere gemeentes gewerkt,
ook als WMO-consulent met specialisme
hulp bij het huishouden en mobiliteit. In
het verleden werkte ik bij diverse projecten waarbij ik conferenties organiseerde
en trainingen gaf binnen het onderwijs
met sociale thema’s zoals meidenvenijn,
(seksuele) intimidatie en (online) pesten.
Het geeft mij een goed gevoel om anderen te kunnen ondersteunen bij hun
hulpvraag. In goed overleg, met wederzijds respect, waardering en luisterende
oren kunnen we in een gesprek samen
bekijken wat er vanuit eigen kracht ondernomen kan worden. En uiteraard kijken we ook naar andere mogelijkheden.
Almere is een stad met potentie en dat
komt vanuit en vooral door de bewoners.
Als je vragen hebt; ik sta open voor een
mooi gesprek. Tot ziens”.

Het wijkteam kan bij jou langskomen
voor een gesprek

Wijkteam werkt door
In deze bijzondere tijd kun je via 14036
contact met ons opnemen en maken we
een afspraak met je. We plannen dan een
telefonisch of een keukentafelgesprek in.
Samen met jou kijken we hoe je stappen
kunt zetten. We geven advies, verwijzen
door, geven informatie over mogelijkheden en ondersteunen dus waar dat nodig
is. Soms kan een familielid of een bekende ook goed helpen, en soms is hulp
van een organisatie wenselijk.
Hulp kan gericht zijn op onder andere:
• Het veranderen van jouw situatie
•	Het vinden van een maatje of
dagbesteding
•	Emotionele of praktische ondersteuning
•	Het bieden van een luisterend oor
•	Het vaardiger worden in de
Nederlandse taal
•	Het zoeken naar vrijwilligerswerk.
Door het wijkteam en de samenwerkingspartners worden diverse ontmoetingsmomenten georganiseerd voor Poortbe
woners. Zo is er, normaal gesproken, in
de oneven weken op maandag om half
elf de ‘Gouden Koffie’ in Gezondheidscentrum Vizier en elke woensdag om elf
uur het ‘Koffie Uurtje’ in Buurtcentrum
De Ruimte. Voor beide activiteiten geldt
dat ze tijdelijk niet plaatsvinden vanwe-
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Kiki stelt zich voor
“Mijn naam is Kiki de
Boer en ik ben sinds kort
werkzaam binnen Wijkteam Poort. Mijn specialisme ligt in het coördineren van de informele
zorg. Dit houdt in dat je
altijd naar mij toe kunt komen met vragen
rondom vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Mijn werkende leven heeft zich altijd afgespeeld in het zorg- en welzijnswerk. In
mijn baan hiervoor coördineerde ik een
ontmoetingscentrum voor senioren. Voor
die tijd ben ik jarenlang werkzaam geweest binnen de geestelijke gezondheids-

Wijkteam Poort n

Info over activiteiten & workshops:
Silvia Morren: 06-132 987 12 		
smorren@almere.nl
FB: @wijkteam.almere.poort

Bijeenkomst Huisvesting

Het Wijkteam Poort

Informatie over (on)mogelijkheden
wat betreft wonen in Almere. Na
afloop vragenronde. Onderwerpen:

Je kunt het wijkteam benaderen via:

• Welke mogelijkheden zijn er mbt
mijn zoektocht naar een woning?
• Waar kan ik mij inschrijven als
woningzoekende?
• Welke alternatieven zijn er?
6 november van 10.00 tot 11.00 uur
Huis van Waterwijk, Slufterplantsoen 10
Aanmelden via jstevens@deschoor.nl

• het formulier op de website van de
gemeente: wijkteams.almere.nl
• het telefonisch spreekuur via 14036:
dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur
donderdag van 09.00 tot 10.00 uur
Administratieve hulp:
Op donderdag van 9.00 tot 10.00 uur
op afspraak via Kiki de Boer:
kdboer@almere.nl / 06-405 491 67

expositie

Expositie zomerfotowedstrijd
Afgelopen zomer organiseerde Wijkteam Poort samen

aan de Poortenaren om te stemmen op de foto’s! Pak

met Francesca van de Universiteit van Amsterdam een

je deze kans? Ieder huishouden uit Poort mag één keer

zomerfotowedstrijd. Veel Poortenaren stuurden hun

stemmen. Je mag 10 punten verdelen over deze zestien

prachtige foto’s op. De zestien genomineerde foto's

foto's. Per foto mag je 1 tot 4 punten toekennen. Geef

worden van 26 oktober tot en met 8 november tentoon-

vóór 9 november je punten aan ons door (eventueel met

gesteld in buurtcentrum De Ruimte aan het Nimfenplein.

motivatie) via mail met vermelding van je naam, post-

De jury heeft winnaars gekozen en nu is het de beurt

code en huisnummer naar: smorren@almere.nl
3
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Help jij ouderen in woonzorgcentrum
Vizier aan een nieuwe duofiets?
Boven gezondheidscentrum Vizier bevindt zich een kleinschalig
woonzorgcentrum voor ouderen met dementie. Tot voor kort kon
je hen tegenkomen op de duofiets. Voor sommigen was dit de
enige manier om buiten actief te zijn, samen met een familielid of
vrijwilliger. Helaas was de oude duofiets, een tweedehandse, niet
meer te repareren en is een crowdfunding actie gestart.

De wind door je haren
Op de crowdfunding pagina is te zien
dat inmiddels al 3050 van de benodigde
4000 Euro zijn opgehaald. Dagbestedingscoach Jeanine Lablans vertelt: “Wij
hebben al een mooi bedrag verzameld
doordat familieleden en personeelsleden graag hun steentje bijdragen en
ook fondsen hebben ons gesteund. Wie
helpt ons met het laatste deel om onze
bewoners een geluksmoment te kunnen
laten beleven? Wat is er fijner dan even
weer de wind door je haren te voelen. En
omdat je samen fietst, heb je even extra
aandacht voor elkaar”.
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Trappen lukt wel
Isabel Firvinda, activiteitenbegeleider,
valt haar collega bij: “Onze bewoners
op de drie afdelingen voelen zich echt
thuis, maar moeten het wel zonder tuin
of balkon doen. Dit maakt naar buiten
gaan extra belangrijk. Juist ook tijdens
corona. Bewegen is gezond, zeker ook
voor het brein. Het trappen op de fiets
lukt de bewoners veelal nog wel, wandelen wordt al snel moeilijk. De duofiets
is daarom een mooie manier om de bewoners te laten bewegen. Ze zijn in de
buitenlucht en bewegen zich, een betere
combinatie is er bijna niet”.

Op de koffie
Donateurs kunnen voor een beloning
kiezen. Bij een donatie vanaf 25 Euro
word je dan, als corona voorbij is, uitgenodigd om koffie te komen drinken met
de bewoners. Je krijgt dan meteen een
indruk hoe het zorgcentrum er van binnen uitziet. En bij een donatie vanaf 100
Euro mag je samen met een bewoner een
ritje maken op de duofiets!
De crowdfunding actie duurt tot vrijdag 13 november en hopelijk kunnen wij
in de volgende uitgave van PoortNieuws
goed nieuws brengen! Scan de QR code
om direct bij de crowdfundingpagina te
komen of neem contact op met Jeanine:
jlablans@zorggroep-almere.nl
n

zorgscala

Welkom in Poort, welkom in
gezondheidscentrum Vizier
In Almere Poort zijn alle voorzieningen om prettig te wonen
binnen handbereik. Bij Vizier, hét gezondheidscentrum van
Poort, vind je alle zorg onder één dak. Ons huisartsenteam, onze
fysiotherapeuten en verloskundigen staan voor je klaar om je op
deskundige wijze te helpen. En met je recept loop je zo door naar
apotheek Vizier, waar je 24/7 medicijnen kunt ophalen.

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

je als (nieuwe) bewoner veel te regelen.
Dan is het gemakkelijk dat je voor al je
zorgvragen terecht kunt op één centrale
plek bij jou in de buurt. In Vizier is ook
een diëtistenpraktijk, een psycholoog en
een kinderlogopedie- en kinderergotherapiepraktijk. Ook het Wijkteam Poort
en het consultatiebureau werken vanuit
Vizier. Alle zorg- en hulpverleners werken goed met elkaar samen. Dat komt ten
goede aan onze zorg voor jou.

Zorg bij jou in de buurt
Vizier is een opvallend gebouw midden in
het centrum van Poort. De metalen gevel
met grote letters heet je van verre welkom. Om Vizier heen wordt in rap tempo
gebouwd en nieuwe wijken, zoals Duin,
krijgen steeds meer vorm. Natuurlijk heb

Fan van digitaal
Onze ‘vlogdokter’ huisarts Jeske van
Hoek is fan van nieuwe ontwikkelingen.
“Als je ons belt, krijg je een keuzemenu
te horen. Kies je voor de terugbeloptie,
dan belt de doktersassistent je op een
later tijdstip terug. Een digitale manier
van werken die we al veel gebruiken in
de praktijk is MijnGezondheidnet (MGn)
en de bijbehorende MedGemak-app. Hier
word ik blij van. Online vragen stellen
aan je huisarts, praktijkondersteuner
of apotheek, labuitslagen bekijken of je

Fysiotherapie Zorggroep Almere
zet VR-bril in bij behandeling
De fysiotherapeuten
van Zorggroep Almere kunnen nu ook
virtual reality (VR)
inzetten bij je behandeling. Met virtuele
therapie wordt oefenen leuker én effectiever. Als je de VR-bril opzet, zie je een
virtuele spelomgeving waarin je bepaalde bewegingen oefent. Deze vorm van
therapie is vooral geschikt voor mensen

met (chronische) nekpijn, hoofdpijn
of spanningsklachten. Tijdens het oefenen wordt de beweeglijkheid van je
nek gemeten. Je fysiotherapeut kijkt
‘live’ mee naar je bewegingen via een
speciale App op de tablet. Je resultaten
worden meteen beoordeeld, bijgestuurd
en vastgelegd. Zo kan de fysiotherapeut
je oefeningen nauwkeurig instellen op
en aanpassen aan jouw niveau. Ben
je benieuwd of deze virtuele vorm van
therapie voor jou geschikt is? Vraag ons
naar de mogelijkheden en/of maak gelijk een afspraak via 036 - 545 41 11.

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

medisch dossier inzien kan zo heel gemakkelijk. Ik zie beeldbellen, MGn en
Medgemak als de toekomst. Denk je eens
in: je maakt een afspraak bij je huisarts
om te beeldbellen op een tijdstip dat het
jou uitkomt. Of stel dat je bij jezelf of je
kind een vlekje op de huid ziet waar je
je zorgen over maakt. Dan stuur je eenvoudig en veilig een foto via MGn aan je
huisarts ter beoordeling. Is het dan nodig
dat je op het spreekuur komt, dan dat kan
natuurlijk ook!”
n
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ondernemen

Op zaterdagen staat Esther
Kraal bij de Homerusmarkt
met Koffiepunt, in 2021
hopelijk op station Poort.

“Ik heb veel dingen
geleerd, vooral
doorzetten en uit mijn
comfor tzone komen”

S

inds april dit jaar staat Esther Kraal
uit Homeruskwartier met haar
42 I POORTNIEUWS
mooie coffeetruck Koffiepunt op
de zaterdagen bij de Homerusmarkt.
“Het is allemaal anders gelopen dan
gepland. Ik zou op station Poort gaan
staan, maar doordat er momenteel minder gereisd wordt, is daar ook minder
vraag naar koffie, thee of limonade met
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iets lekkers erbij. Toen las ik in PoortNieuws dat er nog standhouders voor
de gezellige markt op zaterdag werden
gezocht. Ondanks alles loopt Koffiepunt
erg goed en heb ik het afgelopen half
jaar veel geleerd; vooral doorzetten en
uit mijn comfortzone komen. Het aankoppelen en rijden met de trailer bijvoorbeeld. Zeker tot het eind van het

jaar zal ik op de markt in Poort te vinden
zijn onder de plataan. Voor het nieuwe
jaar hoop ik dat de aanloop bij het station weer groter wordt. Ook ben ik met
de coffeetruck te huren voor feesten
(@koffie.punt). Gelukkig heb ik mijn
werk als fysiotherapeut in de ouderenzorg ook aangehouden. Ondanks de
drukke week geeft dit zoveel plezier!” n

voorzieningen in almere poort

Voorzieningen in Almere Poort

K INDERO P V A N G
kdv en bso

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

BeeKidzzZ... Speelparadijs

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

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

Funkids-Poort

Child Care Kinderopvang

Gastouder Aan Zee

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

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

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

Kiki Nous

Gastouderland Flevoland

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

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

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

KinderCentrumAlmere

0320-294 900
www.go-kinderopvang.nl

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

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

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

Poort Lyceum
Pim Mulierstraat 102, 1362 LC
036-845 23 00
www.poortlyceum.nl
poortlyceum@hetbaken.nl

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

De Kleine Droomwereld
Romulusstraat 4, 1363 ZC
06-252 598 37
www.kleinedroomwereld.nl

GO! Kinderopvang 		
Gastouderopvang

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

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

peuteropvang

Kinderpaleis Poort

Kiki Keet

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

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

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

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

gastouderopvang
WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN
voor deze lijst doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl

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

Aeres VMBO Almere

Academie1014

Arte College

Algemeen Bijzonder 		
Onderwijs Odyssee

Gastouder Het Poortje

www.academie1014.nl

voortgezet onderwijs

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

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

GO! Kinderopvang

Iliasstraat 37, 1363 TL
www.funkidspoort.nl

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

IKC De Duinvlinder

De Kleine Wereld

Lokistraat 2, 1363 WG
036-841 24 72
www.frangipani-opvang.nl

IKC Sterrenschool De Ruimte

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

Frangipani Opvang

MBO College Poort
Winterspelenplein 25, 1362 LE
036-549 59 00
www.mbocollegepoort.nl

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

Partou
• Peuteropvang Nederlandhof
Nederlandhof 3, 1363 DC
• Peuteropvang Marco Poloroute
Marco Poloroute 56, 1363 LA
• Peuteropvang De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
088-235 75 00
www.partou.nl
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artsen
huisartsen
Gezondheidscentrum Vizier
huisartsen en apotheek
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90
www.zorggroep-almere.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl

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

TCAP

Fysiotherapie GC Vizier

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

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

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

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

Huisartsenpraktijk Medi-Mere
Mondzorgpraktijk Your Dental

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

Duitslandstraat 87, 1363 BG
036-841 96 75
www.yourdental.nl

polikliniek

tandartsen

Flevoziekenhuis Almere Poort
(gevestigd in Poortkliniek)

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

De MondzorgPoort
mondhygiënist
Dionysusstraat 36, 1363 TN
www.demondzorgpoort.nl
info@demondzorgpoort.nl
06-485 920 04

nieuw

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

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

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

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

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

erige
overige paramedici

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

O V ERI G E Z OR G

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

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

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

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

fysiotherapeuten
Orthodontistenpraktijk 		
OrthoMere
Trojestraat 60B, 1363 VL
036-303 30 30
www.orthomere.nl
info@orthomere.nl

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

Tandzorg Op Maat
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 3, 1363 BG
036-539 78 80
www.tandzorgopmaat.nl
vizier@tandzorgopmaat.nl
• Excent Tandtechniek:
0800-330 00 00, info@excent.eu
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Fysio in Motion
Odinstraat 7, 1363 WL
036-536 90 67
www.fysio-in-motion.com
info@fysio-in-motion.com

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

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

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

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

Bon Art Optiek

Derma Quality Huidtherapie

dierenartsen

diëtisten

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

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

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

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

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

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

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

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

voorzieningen in almere poort

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

Kinderpraktijk De Uitkijk

Jade Babymassage

InteraktContour Het Kwartier

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

James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

woonlocatie voor mensen met hersenletsel of een lichamelijke beperking
Nederlandstraat 40, 1363 DB
036-536 93 90
www.interaktcontour.nl

Massage Almere Poort

verloskundigen
De Eerste Stap Verloskundigen

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

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

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

nieuw

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

Massagetherapie Almere

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

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

kraamverzorging

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

She-Time

Frankrijkkade 220, 1363 CJ
www.loveworkx.nl
info@loveworkx.nl
085-760 00 23, 06-424 781 80

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

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

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

Mentaal Beter
Jeugdgezondheidszorg
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90

alternatief

zwangerschapscursus

Bloedzuigertherapie

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

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

WONEN

coaches
massage

woonvormen

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

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

Cascade Massagesalon

w

Dettifossstraat 290, 1363 BX nieu
06-295 064 88
cascade-massagesalon.webnode.nl
cascademassagesalon@gmail.com

CORE Bodyworks

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

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

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

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

makelaar
ERA Van De Steege

Siam

consultatiebureau

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

Nathalie Jansen

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

Karin Kraamt

Psychologenpraktijk
Almere Poort

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

Shiatsu Praktijk Poort

Loveworkx relatietherapie

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

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

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

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

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

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

Calipso

Schouten Makelaars Almere

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

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

Nederlandstraat 87, 1363 DB
06-524 513 67
www.core-bodyworks.nl
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hypotheken
Hyppe
hypotheken en verzekeringen
Europalaan 941, 1363 BM
036-303 01 74
www.hyppe.nl, info@hyppe.nl

bouwen

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

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

Santman van Staaden

Wilmar Maatwerk

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

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

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

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

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

verbouwen

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

Garage/APK-Station Almere Poort

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

Argonweg 11, 1362 AA
036-546 55 28
www.garage-almerepoort.nl
info@garage-almerepoort.nl

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

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

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

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

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

Sunselect Zonwering
Antennestraat 20, 1322 AB
036-536 55 35
www.sun-select.nl, info@sun-select.nl
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Oostenrijkstraat 48, 1363 CB
06-403 620 84
www.barberpoortalmere.com
barberpoortalmere@gmail.com

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

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

auto

De Meesters Glastechniek

DMSKILLS

Poort Barbershop

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

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

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

De Tiny Church 			
nieuw
van de Schone Poort
Protestantse bezinnings- 		
en ontmoetingsplek
Dettifosspad 4, 1363 BZ
06-451 823 16
www.deschonepoort.nl
info@deschonepoort.nl

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

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

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

Viable Hair & Skin

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

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

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

manicure en pedicure

Conchita de Kapperszaak

Beautiek by Uniek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorzieningen in almere poort

Painted nagelstudio

She Ross Beauty

Aikidojo Poort

hart for her Almere

Vasco Da Gamapad 8, 1363 BM
06-483 378 03, @AbbiePainted
abbie.painted@gmail.com

Europalaan 913, 1363 BM
036-841 90 92
www.hair-beautysalon.nl
info@hair-beautysalon.nl

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

Freyjaplantsoen 1, 1363 WB
036-737 01 40
www.hartforher.nl
anneliessteinmeier@hartforher.nl

Pedi-kuur praktijk Rose
Poseidonsingel 38 (Ithaka), 1363 TR
06-238 528 59, info@pedi-kuur-rose.nl
www.pedi-kuur-rose.nl

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

Rose Nails
Europalaan 814, 1363 BM
06-450 566 12 / www.rosenails.nl

nieuw

S.G. Nails
Brigantiastraat 24, 1363 XW
06-519 051 75, www.sgnails.nl
sgnailsalmere@gmail.com

Tracy Nails Studio
Hadesstraat 6, 1363 TK
06-440 336 48 / 036-844 51 73

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

Schoonheidssalon Belle
Marsstraat 84, 1363 VS
06-537 724 34, info@bellesalon.nl
www.bellesalon.nl
Facebook.com/salonbellealmere

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

Dembè Beauty Salon
Lokistraat 52, 1363 WG
06-573 618 38
www.dembe-beautysalon.nl
info@dembe-beautysalon.nl

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

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

Shay4Beauty
Eddastraat 2, 1363 WE
036-524 71 05, info@shay4beauty.nl
www.shay4beauty.nl

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

Wax It I waxing & sugaring
Europalaan 913, 1363 BM
06-215 705 48
www.treatwell.nl/salon/wax-it

Zen Company
beauty behandelingen (anti-aging)
Sufaxstraat 5, 1363 RH
06-526 257 33, info@zencompany.nl
www.zencompany.nl

zonnestudio
Zonnestudio Sunsitive Almere

Instituut v. Huidtherapie Cora
Gigantenstraat 25, 1363 TB
036-525 11 11 / 06-471 925 12

Joya Beauty

zonnestudio, infrarood c., kapsalon
Europalaan 826, 1363 BM
036-841 42 50
www.zonnestudiosunsitive.nl
info@zonnestudiosunsitive.nl

Europalaan 816, 1363 BM
06-878 230 60, info@joyabeauty.nl
www.joyabeauty.nl

JS Divine lashes & brows
Televisieweg 64, 1322 AM
06-312 576 64
www.jsdivine.nl, info@jsdivine.nl

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

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

sport

Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
036-545 84 58
www.allvo.nl, info@allvo.eu

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

Basketbalver. Almere Pioneers
Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
www.almerepioneers.nl
info@almerepioneers.nl

taekwondo lessen in bc Amerika
06-843 995 24
maziartaekwondo.blogspot.com

Mini Samenspel
voor ouder en kind van 1,5 - 3 jaar
in peuterspeelzaal Nederlandhof
maartens-telgt@deschoor.nl

Pencaksilat Asembagus
Indonesische krijgskunst,
zelfverdediging, Europazaal
06-337 366 98 / 020-699 17 20
www.asembagus.nl
asembagus@hotmail.com

Run4free
Arno Splinter Sport
• Peuter- en kleutervoetbal
Europazaal, Nederlandstraat 84
06-509 196 80, info@arnosplinter.nl
www.arnosplinter.nl
• Peuter- en kleutersport
Sterrenschool, Nimfenplein 1
06-461 173 37
www.peuterkleutersport.nl
biancaridder@arnosplinter.nl

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

Schermsport Schermlessen
in buurtcentrum Amerika
www.fencingclubalmere.nl

S.H.E. Fitness4Women
outdoor fitness voor vrouwen
en het PowerMamaprogramma
06-280 224 37
www.shefitness4women.nl

Fitclub Almere
judo in sportzaal De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
06-282 649 43, info@budoalmere.nl
www.fitclubalmere.nl

Team Michi
Braziliaans Jiu-Jitsu (BJJ) lessen
Nimfenplein 1, 1363 SV
www.teammichi.nl
info@teammichi.nl

FlexFit Fitness
Argonweg 140, 1362 AD
036-525 88 41, www.flex-fit.nl
klantenservice@flex-fit.nl

uw

Zeussingel 51, 1363 TN nie
06-525 251 51
www.goldboxfitness.nl
goldboxfitness@hotmail.com

5000stappen.nl
elke maandag om 9:15 bc Amerika
06-823 279 71, info@5000stappen.nl
www.5000stappen.nl

lessen in sportzaal bc De Ruimte
www.tacticaldefense.nl
info@tacticaldefense.nl
06-247 858 12 / 06-370 102 41

Maziar Taekwondo
Volleybalclub Allvo

Gold Box Fitness

V RI J E T I J D

Krav Maga Training Center
Tactical-Defense

Happy Bodies Almere

nieuw

YDS
bootcamp, personal training en meer
06-343 733 24
www.ydsports.nl, info@ydsports.nl
www.facebook.com/YDSports

Zen Company
diverse yogalessen
Europalaan 925, 1363 BM
06-526 257 33, info@zencompany.nl
www.zencompany.nl

Europalaan 937, 1362 AB
www.happybodies.nl
almerepoort@happybodies.nl
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dansen
Amy’s Dans Studio
lessen in bc De Ruimte
06-243 655 38
www.amysdansstudio.nl
amysdansstudio@gmail.com

Dansstudio Roxanne
Nederlandstraat 74, 1363 DB
www.dansstudioroxanne.nl
info@dansstudioroxanne.nl

Desi Rhythms
Bollywood dansschool
06-286 870 11
www.desirhythms.nl
info@desirhythms.nl

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

Sail Today

Atelier de Verwondering

De Speelwildernis

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

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

interactieve theatervoorstellingen
voor kinderen in de Pampushout
06-245 819 98
www.speelwildernis.nl
info@speelwildernis.nl

Sloeproeien Almere

Bekker Audio Productions:
Gitaarles in Almere Poort

trainingen bij Marina Muiderzand
www.sloeproeienalmere.nl

Sluis Watersport onderhoud en
reparaties van buitenboordmotoren
Odinstraat 58, 1363 WL
06-293 879 62
www.sluiswatersport.nl
info@sluiswatersport.nl
Zwemvereniging 		
New Wave Almere
Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
www.newwavealmere.nl
informatie@newwavealmere.nl

Buurtcentrum Amerika

Salsaqui

De Schoor, welzijnswerk Almere
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB
036-536 92 48, www.deschoor.nl
amerika@deschoor.nl

lessen in bc De Ruimte
06-212 361 77, FB: salsaqui

Buurtcentrum De Ruimte

Europalaan 925-927, 1363 BM
www.uniteddancealmere.nl
info@uniteddancealmere.nl

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

diensten
arbeidsrecht

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

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

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

De Schoor, welzijnswerk Almere
Nimfenplein 1, 1363 SV
036-767 16 88, www.deschoor.nl
buurtcentrumderuimte@deschoor.nl

Dettifosspad 7, 1363 BZ
036-547 50 50, info@stadennatuur.nl
www.stadennatuur.nl

bibliotheek

creatief muziekonderwijs
06-471 408 00
www.musicfromthewell.com
contact@musicfromthewell.com

opkomsten in buurtcentrum Amerika
www.scoutingnovomundo.nl
info@scoutingnovomundo.nl

Seizoensacademie
Pygmalionstraat 5, 1363 SC
seizoensacademie@gmail.com

nieuw

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

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

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

Theaterschool Wilde OOGST

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

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

educatief
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Hebatstraat 8, 1363 RD
06-212 167 69
www.arvisie.nl, s.kroeke@arvisie.nl

Scouting Novo Mundo

de nieuwe bibliotheek

kunst en cultuur

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

ARvisie | Business Partner
in Arbeidsrecht

Music from the Well

Het Klokhuis

watersport

Muiderzandplaats 1, 1361 AK
036-536 99 33
www.visavis.nl, info@visavis.nl

belastingen

Nupur School of Performing Arts

United Dance Almere

Theatergezelschap Vis à Vis

De Kralenkelder

recreatie
Indiase traditionele dans- en
muzieklessen in bc Amerika
www.facebook.com/nupurschool

06-154 335 89
www.gitaarlesinalmerepoort.nl

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

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

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

Cultuurscout Almere Poort
zie Facebook: @cultuurfondspoort
06-481 711 28
www.cultuurfondsalmere.nl
poort@cultuurfondsalmere.nl

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

voorzieningen in almere poort

t e xt i e l

h o m e r u s ma r kt

Livas-Fashion

Europalaan 907, 1363 BM

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

Poort’s Kledingreparatie

Rock ’n Gold

ook stomerij, schoenmakerij,
gordijnen, meubels stofferen
Poseidonsingel 42, 1363 TR
036-785 22 94

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

The Washlounge

The Red Thread

Europalaan 915, 1363 BM
www.thewashlounge.nl
info@thewashlounge.nl
06-111 452 60

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

A & N Fashion kledingreparatie

winkels

diversen

adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR
buurtmarkt op zaterdag:
FB: marktAlmerePoort

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

Albert Heijn
Columbuskwartier
en Bloemplus
Olivier van Noortstraat 32, 1363 LS
036-741 03 77
www.ahcolumbuskwartier.nl

Albert Heijn
Europakwartier
Hongarijeplaats 2, 1363 CA
036-536 99 80
www.aheuropakwartier.nl

Europalaan 808, 1363 BM
036-524 27 49
www.bakkerijdebakfiets.nl
bakkerijdebakfiets@gmail.com

(ingang AH)
Olivier van Noortstraat 32, 1363 LS
036-737 05 23

06-185 926 25
woensdag en donderdag
06-513 246 25
www.vishandelderodemul.nl

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

Europalaan 907, 1363 BM
036-525 03 24

mode
Biggymanskleding
herenkleding van 2XL t/m 14XL
Europalaan 935, 1363 BM
036-841 03 10 / 06-248 285 15
www.biggymanskleding.nl
info@biggymanskleding.nl

zorgwinkel
www.sionzorg.nl
info@sionzorg.nl

Spare Rib Express

nieuw

Fabchiq
06-251 453 75
www.fabchiq.com
info@fabchiq.com

nieuw

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

H-Ji DIL Indian Delight

Gamma Almere Poort

Homerus Roti WP

Editiestraat 20, 1321 NG
036-536 66 55, www.gamma.com

06-286 906 46

afhaal, bezorg en catering
06-246 246 55

Style Fashion & More
fashion & home deco
info.styleandfunevents@gmail.com
FB: Style&fun events

Super Döner
Superstyle Wear

watersportwinkel
IJmeerdijk 10, 1361 AA
036-536 94 40
www.georgekniest.nl

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

ieuw

werk- en leercentrum met winkel
Europalaan 830, 1363 BM
036-536 93 90

Europalaan 931, 1363 BM
036-536 94 01
www.janwissetweewielers.nl

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

Suri Vracht
gratis ophaalservice
06-844 526 66

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

Jenny’s Tabaks & Gemakswinkel

n
Europalaan 804, 1363 BM
036-844 15 78
www.petable.nl, info@petable.nl

Wisse Sport & Lifestyle

Islamitische Slagerij 		
Ahmed Papa
groente, fruit en halal vlees,
kip en doksi, verhuur en
verzorgen van bbq
036-524 74 16 / 06-111 118 32
minisupermarktpoort@gmail.com
FB: minisupermarktpoort

De Plint
Toko Almere Poort

Sionzorg

opent in december

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

Petable Almere
PLUS Homerus

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

De Rode Mul

Animere

Jeniffersbloemen
Gall&Gall Almere Poort

Notenbar Almere

Elaya Hair & Cosmetics

George Kniest Boat Equipment
De Bakfiets, brood en banket

verhuur en verkoop van damesen meisjes-galakleding
FB: La Modeloboutique

Remilio Barber

FB: Elaya - Hair & Cosmetics

food

La Modello Boutique

tabak, PostNL,
de Nederlandse loterijen
036-524 79 30
vivantjennys@hotmail.com

Yamino’s
snackbar
06-171 094 34

Het Zonnelied
De Knipboetiek
dameskapsalon
met en zonder afspraak
06-421 928 02

webshop

biologische bakker
www.hetzonnelied.nl

ManagedWPHosting

www.123kinderfietsjes.nl

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

Blommie’s Lifestyle

Tickle Me Silly Fotografie

www.blommieslifestyle.nl

www.ticklemesilly.nl/poort

123 Kinderfietsjes
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H ORE C A
Wereldrestaurant Atlantis
Pim Mulierstraat 101, 1362 LC
036-534 49 00, www.atlantisalmere.nl

B&C Nosing and Tasting

Chiang Mai 2Go Thai Food

Kreta Almere

Het Palaver

Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
036-841 61 94
www.chiangmai2go.nl

Xenonstraat 88, 1362 GH
036-535 02 69
www.kreta-bezorgen.nl

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

Cocktails To Go

New York Pizza

Sun Runners

Europalaan 820, 1363 BM
036- 231 01 00
www.newyorkpizza.nl

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

nieuw

06-852 688 08
www.cocktailstogo.nl

Apollostraat 28, 1363 TJ
036-525 04 06
www.bc-nosingtasting.com

HarborHouse
Marinaweg 4, 1361 AC
036-536 90 61
www.harbor-house.nl
sales@harbor-house.nl

Ninja Sushi
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
036-737 03 55
www.ninjasushi-almere.nl

Steel Creek Beach Grill

Hikari

Poortdok

Suri-Java

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

sushi, afhaal en bezorgen
Slowakijeplaats 2, 1363 BC
036-841 31 83
www.sushi-hikari.nl

IJmeerdijk 1a, 1309 BA
036-536 99 59
www.poortdok.nl, info@poortdok.nl

Xenonstraat 90, 1363 GH
036-549 84 80
www.suri-java.nl
info@suri-java.nl

Cafetaria De Heerlijkheid

IJspressi

Europalaan 800-802, 1363 BM
036-841 73 09
www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

ijsbereiding en 40 soorten vers ijs
Europalaan 812, 1363 BM
06-163 876 26, contact@ijspressi.nl
www.ijspressi.nl

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

Lunchroom De Broodjesbar

Strandbad Duin (voorjaar 2021)
www.facebook.com/steelcreek33

Poort’s Eethuis

Cafetaria Juma
Slowakijeplaats 1, 1363 BC
06-557 319 02
www.cafetariajuma.nl

Koffiepunt
nieuw

in 2020 op zaterdag op de markt
06-517 641 35, @koffie.punt

Thorstraat 2, 1363 WM
036-750 51 15
www.eethuispoorts-almere.nl

Taj Mahal
Duitslandstraat 1A, 1363 BG
036-536 94 34
www.tajmahalindiaas.nl

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

Duik in de

Warung Mere
snackbar Javaans Surinaams		
Europalaan 822, 1363 BM
036-536 92 78
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Z o r g SCALA

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,
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,
Rosaline Klokman, Ingeryerd Mulder,
Gian Scheermeijer 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

Voor corona hadden we al moeite om personeel te
vinden, zowel doktersassistenten als dokters, en het
is alleen maar moeilijker geworden. De vele honderden, vaak langere, telefoontjes per dag, moeten nu
door veel minder doktersassistenten gedaan worden.
En door corona is er niet alleen meer ziekte, zowel
van patiënten als van personeel, maar zijn er ook veel
meer regeltjes, waar wij ons als praktijk aan moeten
houden, voor jouw en onze veiligheid. Daardoor kunnen wij simpelweg minder patiënten zien per dag. Om
toch zo veel mogelijk patiënten te kunnen helpen, zijn
we onder andere vaker aan het (video)bellen.
De zorg staat erg onder druk, het water aan onze lippen. Hoe moet dit nu verder? Het ‘nieuwe normaal’
is voorlopig blijvend. En dat betekent dat zelfs ik,
als oer-digibeet, eraan moet geloven, tenzij je snel
nieuwe collega’s voor mij weet... Zonder dollen, we
werken echt allemaal keihard, om het telefoonsysteem
te verbeteren, om patiënten van de beste zorg te voorzien. Lijfelijk waar nodig, of van een afstand waar
mogelijk, en om zoveel mogelijk vragen door de juiste
persoon te laten beantwoorden. Dit betekent voor jou
niet altijd een consult door je huisarts, maar misschien wel een mail, telefoontje of videobel, of door
een andere zorgverlener van de praktijk.
Deze veranderingen vragen veel van jou als patiënt,
een andere manier van zorg dan je gewend bent. In
heel veel gevallen hoef je echt niet naar de praktijk
te komen. Maar ik beloof je dat wij ons uiterste best
doen, om zo goed mogelijk voor je te zorgen. Een eed
waar wij, ondanks alle moeilijkheden, nog volledig
achter staan. Ik hoop zo dat mijn vak weer wat leuker gaat worden, het contact met mijn patiënten weer
vertrouwd, zij het iets anders. Je kunt mij nog steeds
bellen tijdens mijn telefonische spreekuur, je vraag
naar mij mailen, en zelfs je afspraak zelf plannen in
mijn agenda. Wie weet leer ik iets nieuws van jou…
Sharda Das, huisarts Medi-Mere Poort n
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Voor het eerst in jaren ben ik
zoekend, naar een nieuwe weg.
Ik start mijn dag met enige
tegenzin, wetende dat we patiënten moeten teleurstellen. Dat
maakt hen boos, wat begrijpelijk is. Ze staan lang in de wacht
aan de telefoon en hebben veel
minder de mogelijkheid een afspraak te krijgen op het
spreekuur. Dit is allemaal niet wat patiënten van ons
gewend zijn en ik bekijk – met enige weemoed – hoe
ik het vandaag zonder ruzie voor elkaar moet krijgen.
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