kijk gauw
voorin voor
12 leuke
coupons!

30

inhoudsopgave

37 I z o r g s c a l a
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16 I i n b a l a n s i n P o o r t

27 I d i e r e n a r t s e n

Start kaartverkoop ‘WILD’ van
Vis à Vis verbreekt alle records

Lockdown again...

De dierenkliniek in Poort heet
vanaf nu AniCura Almere

16 I i n b a l a n s i n P o o r t
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Roxi Jasper geeft muziekles
vanuit eigen praktijk in Poort

Before & After Beauty Bar
nu in de Homerusmarkt

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

Boswachters vertellen over
Pampushout toen en nu

17 I z o r g s c a l a
8 I kunst en cultuur

Kinderen Kinderpaleis Poort schenken
Flevoziekenhuis kleurige kunstwerken
9 I kunst en cultuur

Het Achillesveld en de Tiny Church
winnaars Architectuurprijs Almere 2020
10 I o n d e r w i j s

Onderwijs op afstand op het Arte College

Zoek je een huisarts in Poort?
De dokters van gezondheidscentrum
Vizier helpen je graag
38 I w e l z i j n

Optreden Mark Kirkenier op grote hoogte
voor bewoners van Woonzorgcentrum Vizier

Gezonde mond is van invloed
op je weerstand tegen Corona

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

Tanitstraat

39 I w e l z i j n

18 I w a t e r s p o r t

30 I w e l z i j n

Een gevoel van eenzaamheid
kan ons allen overkomen...

Sail-Today kijkt uit naar nieuw
watersportseizoen vol activiteiten

Buurtcentrum Amerika als
stembureau op 17 maart

40 I w e l z i j n

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

31 I b e w e g e n

Leger des Heils verzorgt tijdelijke
winteropvang daklozen in Poort

Nieuwe samenwerkingen en
mooi programma StrandLAB

Kom ook naar de Playground in Poort

11 I o n d e r w i j s

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

Bedrijsleven Almere steunt
MBO College Poort

Strandfestival ZAND verwacht herstart
eind augustus: nu met Rolf Sanchez

41 I i n f r a s t r u c t u u r
32 I n i e u w i n p o o r t

Verbreding N702 Hogering Almere

Schenkers Makelaardij opent
kantoor in de Homerusmarkt

42 I g e b o r e n

Geboren in Almere Poort
33 I w o n e n i n p o o r t

12 I n i e u w v e r s c h e n e n

22 I o n d e r n e m e n

Nu in de boekwinkel:
‘Het geheime kistje van Elle’
door Aline van Wijnen

Poortenaren blij met ambachtelijk brood
en banket van Bakkerij de Bakfiets

Nieuwbouw basisschool
Odyssee in gebruik genomen

43 I i n b a l a n s i n p o o r t

Gun jezelf en je baby cursus
of behandeling bij Ouranios

34 I j o n g e r e n w e r k
23 I e t e n & d r i n k e n i n p o o r t

13 I o n d e r w i j s

Bouw ‘New Brooklyn’ in
Europakwartier Oost van start

Alleen vrolijke gezichten
bij IJspressi aan de Europalaan

Team jongerenwerkers in
Poort uitgebreid met Kay-lee

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

Nieuwe toekomst in Kaapstad: wonen
aan het water, een heel andere wereld

35 I e t e n & d r i n k e n i n p o o r t

14 I o n d e r w i j s

Poort met Passie 27 & 28 maart

Nieuwe espressobar in de
Homerusmarkt: Koffiepunt

Dennis van de Columbusschool
conciërge van het jaar

26 I e t e n & d r i n k e n i n p o o r t

35 I z o r g s c a l a

Heel blij weer terug te zijn

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

Meet Point Coffee Bar –– nieuwe naam en
nieuwe eigenaren, vertrouwde plek

24 I k u n s t r o u t e

Leren bakken en koken bij GO! Chefs

45 I w a t e r s p o r t

Clinics wingskaten en landsuppen
jongeren 13-17 jaar
46 I w o n e n i n p o o r t

Bouw Duinrijk in ‘Kop Noord’ in volle gang

36 I w e l z i j n
27 I h o n d e n b a a s j e

Vrienden voor het leven

Nieuwe duofiets in gebruik genomen en
‘Fietsmaatjes’ nu ook in Almere Poort

47 I c o l u m n

Dagboek van een regie-arts

STILSTAND = ACHTERUITGANG!
Stilstand is achteruitgang bij zo’n beetje alles
dat hoort te bewegen. Bij onze ‘heilige koe’ in
het bijzonder.
Door de huidige maatregelen hebben onze
voertuigen het zwaar. Denk hierbij aan
banden, remmen, accu, motor en vloeistoffen.
Verstandig is om je auto op deze en andere
punten te laten nakijken zodat je, zodat je
straks weer veilig op pad kunt gaan
Maak daarom gebruik van de Corona
Checkup Actie bij Just-in Car Service.

Gebruik hiervoor de coupon
uit dit blad. Tot snel!

www.justincarservice.nl
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27 + 28 maart 2021
van 1 1 tot 16 uur
Route op de
middenpagina

ACTIE!

7% korting
op 2 broodjes
naar keuze

1 portie patat met
saus naar keuze
voor

E1

Corona Check-up
voor € 9,95*

Koffie punt
20% korting

op 1 warme drank naar keuze

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

Bij besteding van € 10
een gratis boterkoek
tegen inlevering van deze coupon

@koffie.punt

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

5% korting bij bestelling
via onze eigen website of app
De MondzorgPoort

afhalen en bezorgen

met actiecode: bbalmere36
1 gratis vrijblijvende tandvlees-check

www.bigbreadkitchen.nl

L
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SU

PIZZA 3.

99

25CM NY STY

LEN
COUPON 182
LE BIJ AFHA
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

Actie:
in maart 2021
een proefles
voor maar € 10,bij inlevering van
deze coupon

Bij een Spa-pedicure

Muzieklessen
bij

Roxi

behandeling
de Gellak gratis

!
L
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R
E
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U
S

2

A
Z
Z
I
P
e

N
BIJ AFHALEEN
& BEZORG

GRATIS!
COUPON 473

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

geldig t/m 31 mei 2021

geldig t/m 31 mei 2021

*ACTIE GELDIG VAN 1 MAART 2021
TOT EN MET 31 MEI 2021.

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

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

Meet Point Coffee Bar
Beneluxlaan 614, 1363 BJ Almere Poort
@meetpointcoffeebar

Koffie punt
Zen Company
Sufaxstraat 5
1363 RH Almere Poort
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl
@koffie.punt

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

Actie geldig elke ma-wo-do tot 31 mei 2021.
Alleen geldig tegen inlevering van deze coupon.
Niet geldig i.c.m. andere kortingen,
vip-card of acties.
Bij grotere formaten geldt een bodemtoeslag.

Maandag

16:00 -21:00

vrijdag

11:30 -21:00

ALLEEN GELDIG BIJ

dinsdag

11:30 -21:00

zaterdag

11:30 -21:00

zondag

12:00 -21:00

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

woensdag 11:30 -21:00

& ALMERE VLAARDINGENSTRAAT

donderdag 11:30 -21:00
bij afhalen en bezorgen · geldig tot 31 mei 2021

1 coupon per patiënt • geldig t/m 30 juni 2021

geldig t/m 31 mei 2021 · 1 coupon per deelnemer

De MondzorgPoort

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

Muzieklessen
bij

Roxi

Actie geldig elke ma-wo-do tot 31 mei 2021.
Alleen geldig tegen inlevering van deze coupon.
Niet geldig i.c.m. andere kortingen,
vip-card of acties.
Bij grotere formaten geldt een bodemtoeslag.

Maak een afspraak via de website:
www.before-after.nl

Een proefles is
een individuele les
van 30 minuten.

Gebruik coupon 473 bij je bestelling.
ALLEEN GELDIG BIJ
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN
& ALMERE VLAARDINGENSTRAAT

Homerusmarkt | 1e verdieping
Alseïdenstraat 20 | 1363 SR Almere Poort
info@before-after.nl | 036-785 91 72

Voor info of een afspraak:
muzieklessenbijroxi@hotmail.com
www.roxijasper.nl

geldig t/m 15 juni 2021 · 1 coupon per klant

in de Homerusmarkt

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 08:00 - 17:00
zaterdag: 08:00 - 16:00

geldig t/m 15 juni 2021

geldig t/m 31 maart 2021

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

cartoon

Basisschool Odyssee:
gebouw met laag
energie verbruik
Geef je kind nu op
voor een gratis proefles:
www.kidsdanceacademy.nl

www.deboerillustraties.nl

Zo houden ze
tenminste energie
over voor
de les!

De leukste
dansschool
voor kinderen
in Almere
Nieuw concept
in Nederland met
uitgebreid dansprogramma voor
jong danstalent
van 2 tot 12 jaar.

Kids Dance Academy
Minervasingel 5

1363 ZJ Almere Poort
06 - 556 880 33

Ontwaken vanuit winterwonderland
Almere Poort zag er sprookjesachtig uit, bedekt met een
dikke laag sneeuw en de sloten dichtgevroren. Het was een
prachtig gezicht. Overal ontstonden spontaan sleeheuvels
en schaatsbaantjes, soms compleet met geïmproviseerde
koek-en-zopies en tuinmeubilair. De stuifsneeuw plakte
niet zo goed, en toch zag je originele creaties voorbijkomen
– achterover leunende sneeuwpoppen, zandkastelen van
sneeuw en zelfs een complete iglo. Een kinderwagen met ski’s ondergebonden,
kinderen die in wasmanden werden voortgetrokken, een kitesurfer op een board
met ijzers, mensen die met een kettingzaag een wak in het ijs zaagden om een
ijskoude duik te kunnen nemen in Strandbad Duin. Het was er allemaal! Het
winterwonderland duurde precies een week en eindigde op Valentijnsdag. Laten
iets van de magie meenemen naar de lente!

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

POORTNIEUWS I 5

kunst en cultuur

PICNIC (1989) werd een geheel nieuwe
voorstelling opgezet, die je door middel van twee tribunes van twee kanten
kunt bekijken. Het publiek verdeelt zich
over de twee tribunes en wisselt in de
pauze van kant. Voor en na de pauze
zien ze de andere zijde van de voorstelling. Door de spreiding van het publiek
zit elk huishouden op 1,5 meter afstand,
maar kunnen er toch circa 500 bezoekers
per voorstelling worden ontvangen. Vis
à Vis ontving voor dit initiatief de Epidaurus prijs, een prijs die jaarlijks wordt
uitgereikt aan het meest innovatieve
openluchttheater.
foto: Anna van Kooij

Start kaartverkoop ‘WILD’ van
Vis à Vis verbreekt alle records
Op 10 februari 2021 ging de kaartverkoop van de nieuwe voor
stelling WILD van start. Niet eerder verkocht het gezelschap zo
veel kaarten in de eerste 24 uur. 2600 kaarten vlogen als warme
broodjes over de toonbank en zorgden direct voor de eerste
wachtlijsten op uitverkochte dagen.
bezoek aan ROBOT als zeer veilig (69%),
veilig (30%) en neutraal (1%) werd ervaren. 79% van de bezoekers gaf aan dat
het gevoel van veiligheid mede veroorzaakt werd door het feit dat de voorstellingen zich buiten afspelen.
Gebaseerd op het eigen concept van

“Dat is een hart onder de riem in deze
spannende tijden. We zijn al maanden
bezig om een voorstelling te maken waar
een groot publiek coronaproof heen kan
gaan, en het is heel fijn dat dit ook door
het publiek enorm wordt gewaardeerd”,
aldus Marianne Seine, artistiek kernlid
van Vis à Vis.
Coronaproof concept
In 2020 deed Vis à Vis voor het eerst ervaring op met coronaproof theater maken. Uit de publieksenquête bleek dat het
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Specta-culinaire Comedy
WILD is een Specta-culinaire Comedy
met een scherpe nasmaak. De voorstelling toont de rauwe realiteit van onze op
hol geslagen eetcultuur. In WILD bezoek
je het het exclusieve ‘Grand Restaurant
Du Nord’, waar bedreigde diersoorten op
het menu prijken, zolang de voorraad
strekt. Het restaurant is afgehuurd door
een verveeld jetset-koppel dat zich tegoed doet aan zeer exotische gerechten.
Werp aan de andere kant een blik op
de koortsachtige activiteiten in het domein van de Chef de Cuisine, waar perfectionisme en wrede verkwisting om de
voorrang strijden. De rol van de mens in
deze onbelichte schakel van de voedselketen is die van een barbaarse carnivoor.
Opportunisme en vraatzucht gaan schuil
achter het masker van gastronomie en
goede tafelmanieren.
De voorstelling WILD is te zien vanaf 2
juni tot en met 18 juli 2021.
n
www.visavis.nl | 036-820 03 33
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Roxi Jasper geeft muziekles
vanuit eigen praktijk in Poort
“Het leukste vind ik mijn passie voor muziek overbrengen aan
anderen, en dan met name kinderen. En natuurlijk jonge talen
ten te scouten, volgens mij schuilen er veel in Poort! De lessen
zijn bijna altijd individueel, en dus helemaal op maat. Dat mijn
lessen in de smaak vallen, is te merken aan het feit dat mijn
leerlingen altijd lang aanblijven”
Op Texel had Roxi sinds elf jaar haar
eigen muziekpraktijk ‘Muzieklessen bij
Roxi’, en na haar komst in Almere Poort
ging zij meteen op zoek naar nieuwe
leerlingen. “Het afgelopen jaar heb ik
aan vijftig leerlingen lesgegeven, in het
begin van corona ging dat nog vrolijk
door, met handen wassen en een eigen
kleur handdoekje uitkiezen, maar in december kwam het even tot stilstand”.

Jordanees
Als zesjarige verhuisde Roxi met haar
ouders van Badhoevedorp naar Texel om
het lawaai van Schiphol te ontvluchten.
Roxi: “Van oorsprong zijn wij eigenlijk
Jordanees, dat krijg je er niet zo snel uit!
Op Texel waren we veel buiten en hadden
we heerlijk de ruimte, maar ik voelde mij
toch altijd nog een buitenbeentje. In de
vakantie gingen we elk jaar met de camper naar Spanje, waar mijn beide opa’s
woonden, in de buurt van Alicante. Tot
voor kort had ik zelfs plannen om daarheen te verhuizen, totdat ik mijn vriend
Maikel ontmoette. Nu ben ik dus niet verder gekomen dan Almere Poort, waar hij
was gesetteld, daar heb ik geen spijt van!”

Eigen ruimte
In dit eerste jaar in Poort kwamen haar
leerlingen bij haar aan huis, maar met
ingang van maart dit jaar heeft zij het
geluk haar eigen ruimte in het Homeruskwartier te betrekken. “Ik heb ontzettend
veel zin om weer aan de slag te gaan, ik
ga de ruimte zo snel mogelijk lesproof
maken!”
De keuze is ruim, Roxi geeft les voor
piano, keyboard, trompet, bugel, trombone, gitaar, ukelele en zang. Een hele
waslijst! Het drumstel dat in de kamer
staat is van Maikel, die ook van muziek
zijn vak heeft gemaakt.
Sinaasappel
Haar lessen zijn uniek. “Om de ritmes te
oefenen gebruik ik vaak Vitamini-knuffeltjes. Dus bijvoorbeeld ‘sinaasappel’, of
‘banaan’, de lettergrepen geven het ritme
aan. Mijn leerlingen vragen er al om als
ze binnenkomen. Uiteraard kan dit ook
met ‘pepernoten’ of ‘pannenkoeken’, al
naar gelang de tijd van het jaar.
Ik plaats ook leuke kwisjes op Instagram voor de kinderen. Normaal gesproken is er twee keer per jaar een voorspeelmiddag of -avond. Leuk zou het
zijn om ook op de scholen in Poort muziekles te mogen geven”.

Clown met trompet
Roxi heeft haar muzikaliteit niet van een
vreemde. Haar moeder, klassiek pianiste,
leerde haar pianospelen. Haar vader, bassist met jarenlange ervaring, bracht haar
het samenspel bij. Sinds 1999 treden zij
op als ‘Trio Jazzper’ – “Van klassiek tot
zo gek je kunt bedenken”.
Roxi: “Toen ik met zes jaar, na de eerste pianolessen bij mijn moeder, merkte
dat Sinterklaas onder de indruk was van
mijn spel, wilde ik al tevreden achterover
leunen. Maar mijn moeder vond dat ik
moest doorpakken.
Niet lang daarna namen mijn ouders
mij mee naar het Circus Royal, en daar
hoorde ik een clown ‘What a wonderful
world’ op de trompet spelen – dat was
Joop Teuteberg. Ik zei: dát wil ik later
worden! Dus na twee jaar pianoles ging
ik op mijn zevende naar trompetles. En
mijn jeugddroom kwam uit, ik heb daadwerkelijk in een circus mogen spelen”.
Rosie
Bij de pianobar van Roxi’s ouders kwamen altijd veel mensen over de vloer.
“Maar alleen voor Joop Teuteberg kwam
ik naar beneden. Die herkende ik uit duizenden. Op mijn zestiende werd ik ‘ontdekt' en speelde ik Rosie in de musical
‘Cabaret’. Daar stond ik onder andere met
Pia Douwes en Anne-Wil Blankers op de
planken in Koninklijk Theater Carré”.
Toen besloot Roxi dat het tijd was voor
meer ontwikkeling en ging naar het conservatorium, waar zij les kreeg van de
beste docenten van Nederland. In die
periode tourde Roxi als trompettiste en
backing vocaliste met Mathilde Santing.
Bigband
Ruim elf jaar zong en speelde Roxi trompet en trombone bij de Amsterdamse
JazzFocus Bigband. Ze trad met deze
band nationaal en internationaal op,
stond onder meer in Paradiso, het Bimhuis, het North Sea Jazz Festival en won
diverse prijzen. En toch blijft zij heel
bescheiden. “Lesgeven vind ik echt een
van de leukste dingen om te doen. Kinderen vinden mij een leuke en geduldige
juf. Ik vind het helemaal niet erg om iets
nog eens opnieuw uit te leggen. Ik hoop
zoveel mogelijk mensen te kunnen ‘besmetten’ met het muziekvirus!”
redactie n
www.roxijasper.nl
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Kinderen Kinderpaleis Poort
schenken Flevoziekenhuis
kleurrijke kunstwerken
Op 29 januari ontving het Flevoziekenhuis prachtige, kleurrijke
kunstwerken van Ailyne Stein en Cinthya Netteb van kinder
opvang ’Kinderpaleis Poort’. De kunstwerken zijn gemaakt door
kinderen, samen met ‘juf Ailyne’, pedagogisch medewerker bij
de kinderopvang en kunstenares uit Almere Poort.
Opvrolijken en bedanken
Kinderen in de leeftijd van drie tot acht
jaar hebben meegewerkt aan de kunstwerken. “Wij geven deze kunstwerken
aan het Flevoziekenhuis om de patiënten op te vrolijken en de medewerkers te
bedanken voor al het werk dat ze doen”,
vertelt Ailyne Stein. Zij verloor haar vader onlangs aan Covid-19. De thema’s
‘geloof, hoop en liefde’ staan centraal

in de kunstwerken, die veel symboliek
bevatten. Ailyne: “De afdrukken van de
kinderhandjes staan voor ‘samen’. De
zwarte lijst zit er omheen om stil te staan
bij de mensen die zijn overleden, en de
gouden lijst symboliseert de liefde”.
Covid-afdeling
Marijke Kramer en Kim Wolzak, beiden
senior verpleegkundigen op de Covid-

afdeling, namen de kunstwerken in
ontvangst. Marijke: “Ze zijn ontzettend
mooi en wij zijn er heel blij mee. De
kunstwerken krijgen een mooie plek bij
ons op de Covid-afdeling”.
Succesbeleving
Ook tijdens ‘lockdown’ vangt het Kinderpaleis Poort veel kinderen op en vervult
een belangrijke taak door de ouders te
ontlasten en voor de kinderen succes
belevingen te creëren. Ailyne: “Je ziet de
kinderen opbloeien, stralen! Hoe jong ze
ook zijn, ook zij voelen de zorgen van
de mensen om hen heen haarfijn aan en
kunnen wel een verzetje gebruiken.
Ik heb de kinderen van het begin af aan
betrokken bij de totstandkoming van dit
project. Toen ik het ziekenhuis belde met
mijn voorstel, stond de luidspreker aan
en luisterden ze allemaal mee. Ze vonden het heel leuk om eraan te werken en
zijn helemaal trots dat het is gelukt. Het
liefste waren ze natuurlijk meegekomen
om de werken aan te bieden. Daarom is
het fijn dat ze dit bericht in PoortNieuws
kunnen zien!”
redactie n

foto: Flevoziekenhuis

Marijke Kramer en Kim Wolzak, senior verpleegkundigen Flevoziekenhuis – Ailyne Stein en Cinthya Netteb, Kinderpaleis Poort
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pioniers. De driehoekige vorm van de
levensloopbestendige woning in Oosterwold biedt schaduw in de zomer en vangt
volop zonnewarmte in de winter.
Ultralicht pop-up paviljoen
Zes van de tien genomineerde projecten
zijn te vinden in Almere Poort, waarbij
we het Labyrinth of the Senses meerekenen – een ultralicht pop-up paviljoen,
dat eenvoudig kan worden vervoerd en
weer opgeblazen. Eén van de bedenkers is Mira Ticheler, kunstenaar uit het
Homeruskwartier, die samen met haar
compagnon Marcel Kolder aan Arc2 opdracht had gegeven voor het ontwerp.
De jury sprak de hoop uit dat in Almere ruimte zal blijven voor experiment. n
Achillesveld, HundFalk Architecten, gekozen door de vakjury

architectuurprijsalmere.nl

Het Achillesveld en de Tiny Church
winnaars Architectuurprijs Almere 2020
Het Achillesveld en de Tiny Church in Almere Poort zijn
winnaars van de Architectuurprijs Almere 2020. Tijdens een
online livestream werden op maandag 1 februari de vak-,
publieks- en kinderjuryprijs uitgereikt. Deze architectuurprijs
is georganiseerd door de Kunstlinie om de meest bijzondere
projecten van de afgelopen tijd te belichten.
De afgelopen maanden stemden de vakjury, de kinderjury en het publiek op de
meest bijzondere architectuur, gebouwd
binnen de Almeerse gemeentegrenzen
tussen september ’18 en september ’20.
Individuele woonkwaliteit
De vakjury – bestaande uit Ivonne de
Nood, Tracy Metz en Dikkie Scipio, onder voorzitterschap van Fenna Wagenaar
– koos voor het Achillesveld van HundFalk Architecten in Almere Poort. “Het
alternatief voor de rijtjeswoning: compacte vrijstaande woningen, met dakterras, een tuin en parkeerplaats op eigen
kavel. Individuele woonkwaliteit in hoge
dichtheid”.
Met de zon mee
Via de website van de Kunstlinie brachten ruim 1200 Almeerders hun stem uit

op hun favoriete architectuurproject. De
Tiny Church van Pieter ter Veen in Almere Poort kreeg de meeste stemmen en
is daarmee de winnaar van de Publieksprijs. Het duurzame ontwerp van het
kleine kapelletje in Almere Poort heeft
de vorm van een cilinder en draait mee
met de zon om optimaal te kunnen profiteren van de zonnepanelen op het dak.
Kinderjury
De Kinderjury, bestaande uit leerlingen
van basisschool Caleidoscoop in Filmwijk, heeft uit de tien genomineerden (De
Hoeve Nobelhorst, Skills Garden, Achillesveld, Zuidhuis, Tiny Church, Labyrinth
of the Senses, Boomrijk, San Francisco,
Duinport IV en Esplanade) ook hun favoriete gebouw tot winnaar gekroond. De
leerlingen uit groep 7/8 kozen voor het
Zuidhuis van Daniel Venneman, Woon-

De Tiny Church, Pieter ter Veen, Blacklines,
winnaar van de Publieksprijs

foto: Germain Macaya

Het Labyrinth of the Senses [LotS], CitySenses,
Arc2, één van de tien genomineerden
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Op donderdag 10 december 2020 besluit het Arte College
de deuren te sluiten voor alle leerlingen en het onderwijs
op afstand weer op te pakken. Gelukkig zijn de docenten al
behoorlijk ervaren in het geven van onderwijs op afstand en
is alles in no time geregeld. Leerlingen volgen het reguliere
lesrooster via het programma Teams.

Creatief onderwijs op afstand
op het Arte College
Persoonlijk contact
Het blijft een moeilijk besluit, omdat
onderwijs draait om persoonlijk contact
met leerlingen. Een praatje maken, het
delen van gevoelens, het samen creëren
en ontwikkelen. Op het Arte College zijn
we gelukkig creatief, gaan we iedere uitdaging aan en zijn we eigenzinnig genoeg
om alle vraagstukken om te denken.
Inmiddels zitten we in de verlengde
lockdown. Alleen de examenklassen
volgen fysiek onderwijs op school en
sinds kort volgen ook de vóórexamenklassen van het vmbo praktijklessen op
school. Dit allemaal op anderhalve meter
afstand, wat ook niet meevalt. We zien
gelukkig ook mooie ontwikkelingen van
het ‘anders ontmoeten’, de veelzijdigheid
van digitale platforms en systemen. Leerlingen zijn creatief in presentatievormen
en laten steeds nieuwe talenten zien.
De leerlingen zelf
Het onderwijs krijgt de volle aandacht
van de media. In diverse talkshows heeft
opeens iedereen een ongezouten mening over onderwijs op afstand. Iedereen noemt zich deskundig, ook zonder

een school van binnen te hebben gezien.
Maar wie schitteren er in afwezigheid?
De leerlingen zelf! Zij krijgen nauwelijks
een platform aangeboden om te vertellen
wat hen bezighoudt. Wat doen ze thuis?
Hoe gaan zij om met het onderwijs op
afstand? Hoe houden zij verbinding?
Hoe houden zij het vol?
Daarom in deze editie van PoortNieuws
een leerling aan het woord. Beryl (12) zit
in de eerste klas van het havo en heeft
een dagboek bijgehouden waarin zij vertelt hoe zij onderwijs op afstand beleeft.
Dagboek
“maandag 25 januari 2021
We begonnen weer met werken en dat
vindt de ene klasgenoot leuker dan de
andere, maar toch volgt iedereen braaf
de online lessen. Vandaag begon ik met
het vak Drama, wat normaal op school
een les van twee uur is. Nu heb je alleen
uitleg en dan mag je de meeting verlaten, zo zorgen onze leraren ervoor dat
het niet te saai wordt. Heel erg fijn dat
rekening met ons wordt gehouden.
Ik vind dat de docenten op het Arte
heel goed met de online lessen omgaan.

Het is wel zo dat je bij sommige docenten
minder goed de lessen kunt volgen, maar
ze doen wel allemaal hun best. Als wij
dat ook doen, komen we er samen uit.
Precies dat vind ik zo fijn van het Arte.
Een pluspunt van online lessen is dat
ik nieuwe dingen leer. Bijvoorbeeld jongleren, dat gaat nu steeds beter, dankzij de
online lessen. Een minpunt is dat er bij
sommige lessen erg veel grapjes worden
uitgehaald. Sommige klasgenoten zetten je zomaar op dempen in Teams, of je
bent ineens in de schijnwerpers, en dat
wordt uiteindelijk wel vervelend.
woensdag 27 januari 2021
Gelukkig had ik vandaag de eerste twee
uur vrij, dus ik kon lekker uitslapen.
En daar was ik wel aan toe! Ik had ook
maar drie lessen: Muziek en Mens &
Maatschappij. Wat ik echt jammer vind,
is dat je sommige vakken moeilijk online kunt volgen. Zoals Gym, wat ik een
leuk vak vind, maar wel een beetje lastig
via een Teams meeting. Het hoogtepunt
van de dag was dat mijn muziekdocent
iets vroeg en wij bijna allemaal hetzelfde
antwoord gaven. De docent was echt zo
van: rustig, één voor één. Dat vonden we
allemaal heel erg grappig”.
Tips én een boodschap van Beryl aan
alle leeftijdsgenoten die ook online lessen volgen:
• “Vergeet niet dat als jij je best doet en
de docent doet dat ook, jullie er dan samen wel uitkomen.
• Geloof in jezelf, doe je best, je kunt het,
en ondanks corona hoop ik dat je een
goed schooljaar hebt.
• Blijf gezond, doe geen gekke dingen
die ik ook niet zou doen ;-) ”
Arte College n

School voor vwo, havo en vmbo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort
www.artecollege.nl, info@artecollege.nl
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Bedrijfsleven Almere steunt
MBO College Poort
Dankzij de creativiteit en betrokkenheid van veel Almeerse
stagebedrijven, lukt het de studenten van MBO College Poort
om stage te lopen. De studenten en hun docenten van de elf
verschillende mbo-opleidingen in Almere Poort hebben de
afgelopen maanden al hun creativiteit en vindingrijkheid in
moeten zetten om stageopdrachten te vinden.

Sportlab

Zeker voor studenten van de opleiding
Retail Manager was het moeilijk plekken
te vinden voor alle leerjaren. “Docenten
uit het team hebben dagenlang alle winkels in de regio benaderd om persoonlijk met de begeleiders het gesprek aan
te gaan”, legt Marjan van Duist, manager van de Businessopleidingen, uit.
“Ondanks de soms schrijnende situaties
is het met hulp van alle bedrijven en
medewerking van de Samenwerkings
organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfs
leven gelukt voor alle studenten een
stageplek te vinden. Ik ben onze partners
zó dankbaar”.

Hospitalitylab

Online evenementen
De stagebedrijven weten maar al te goed
hoe belangrijk de stage voor mbo-studenten is, en dus zijn zij bereid om op
creatieve wijze stageplekken te bieden in
deze moeilijke tijd. Studenten van Sport,
Business en Hospitality zijn samen met
twee ervaren eventmanagers binnen
een fictief evenementenbureau gestart
met de organisatie van een interactief
e-sports event voor alle mbo-studenten
van Nederland. Medio juni kunnen alle
mbo'ers meedoen aan het online live
e-sportsevent.
Eigen fitnessruimte
“Opvallend is dat alle relaties juist enorm
hun best doen om mee te denken en dat
het zelfs tot nieuwe projecten leidt”, vertelt Eefke Stagge, opleidingsmanager
Sport en Bewegen verheugd. In samenwerking met de initiator van Sportlab
Almere is sinds kort op school een fitnesslokaal ingericht, zodat de studenten
het geven van sportlessen kunnen blijven oefenen.

Hospitalitylab
Ook de studenten van de evenementenen hospitality-opleidingen moesten even
slikken toen alle evenementen afgezegd
werden en de horeca gesloten werd.
Opleidingsmanager Annika van der Lee:
“Onze studenten zijn een onmisbare
aanvulling op campings, recreatieparken
en – internationale – hotels. We hebben
samen met deze bedrijven oplossingen
gevonden en ons eigen Hospitalitylab
ingericht. Een hospitalitydesk met kassa
en reserveringssysteem inclusief bar
met espressoapparaat; alles wat je maar
nodig hebt om het vak te leren. Dankzij
hulp van onze stagebedrijven konden we
snel een lokaal met professionele apparatuur inrichten”.
Doorzettingsvermogen
“Het is heel bijzonder om te zien hoe
we samen met deze betrokken Almeerse

ondernemers, onze docenten en het
doorzettingsvermogen van de studenten
deze periode tot een goed einde kunnen
brengen”, sluit Marjan van Duist enthoun
siast af.

ONLINE OPEN DAG
DI 16 MAART

Meld je aan via rocvf.nl/opendag

MBOCOLLEGEPOORT.NL
NAAST NS-STATION ALMERE POORT
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Nieuw verschenen

Nu in de boekwinkel:
‘Het geheime kistje van Elle’
door Aline van Wijnen
Schrijfster Aline van Wijnen woont met haar man en hun poes in het
Europakwartier. In 2016 verscheen haar debuut ‘Halsoverkop’, nadat
zij een schrijfwedstrijd had gewonnen. ‘Het geheime kistje van Elle’ is
haar vierde boek. Na drie feelgoodromans laat Aline zien dat zij ook
met een ander genre de lezers van bladzijde tot bladzijde kan boeien.

Lokale boekwinkels
Op 19 februari verscheen het boek. Normaal gesproken is dat een feestelijk moment met een lancering. En je hoopt met
Aline mee dat het boek in de boekwinkels goed opvalt tussen de nieuw verschenen boeken. Aline: “Echt jammer
dat boekwinkels nu dicht zijn, daar hebben we natuurlijk geen rekening mee gehouden toen ik met de uitgever dit boek
had gepland. Er komt geen online lancering, voor mij voegt dat niets toe. Ik vind
dat dit verhaal veel lezers verdient, maar
zolang een boek niet in de winkels ligt,
blijft het onzichtbaar.
Mocht je naar aanleiding van dit artikel nieuwsgierig zijn geworden, dan kan
ik je aanraden het bij de lokale boekwinkel, zoals Stumpel, te bestellen. Op deze

TAXSUPPORT
belastingconsulenten

manier kan die in de toekomst blijven
bestaan. Bij de bibliotheek zal het boek
uiteraard ook te lenen zijn”.
Lovende recensie
Karin Meinen van de Faceboekgroep
‘Samenlezenisleuker’ schreef een enthousiaste recensie, waar de redactie van
PoortNieuws het roerend mee eens is.
“Ik was al fan van Aline van Wijnen in
het feelgood genre, maar nu ben ik helemaal ondersteboven. Allemachtig, wat is
dit een juweel van een boek.
Er zijn twee hoofdlijnen: Janna in
2013 en Ella volg je als lezer in het oorlogsverleden. Het ene groeit letter voor
letter naar het ander en als je dan op het
punt van de nadruk op Ella belandt, wil
je niets anders meer dan lezen en meebeleven. Wat is dit meeslepend en wat
voelt dit oprecht en echt. Van kippenvel
tot ontroering. Van hoop en met een big
smile lezen tot intens verdriet en daarbij,
hoeveel kan een jong meisje hebben?

Belastingen en administraties,
Voor al uw belastingzaken.
Voor al uw aangiften.
• Voor particulieren, ZZP en MKB.
• Fiscale begeleiding bij echtscheiding.
• Persoonlijk contact, begeleiding 		
en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.
tel.: 036-536 94 90
Neptunussingel 76
1363 VV Almere Poort
info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl
Lid: Register SRFA
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Schrijfster Aline op onderzoek in Parijs
voor het manuscript van het boek

Recht je hart binnen
Dat het geheel gebaseerd is op ware gebeurtenissen spat van de bladzijdes af
en dan is het BOEM. Recht je hart binnen. Je voelt het, je ziet het en je gelooft
het. In dit boek ligt naast alle gevoel ook
echte kennis, ervaring in het verhaal. Dat
maakt de lezerservaring voor mij ook net
anders dan anders, dit komt echt binnen
en daarnaast is het verhaal van Ella ook
gewoon uniek. Uniek om wie ze is en
uniek qua omgeving waar het zich allemaal afspeelt.
Een vijfsterrenboek
‘Het geheime kistje van Elle’ brengt je
twee verschillende verhalen die via een
heel kundige opbouw prachtig in elkaar
gevlochten worden. Het brengt je een
aangrijpend verhaal over hoe een meisje
WOII wist door te komen en hoe haar
kleindochter via haar eigen zoektocht tot
inzichten komt, die vervolgens heel mooi
op de plaats vallen. Historische roman?
Absoluut, en juist ook de combi met toch
ook dat tikkie feelgood vind ik helemaal
geweldig.
Conclusie: het ‘feels good’ Aline van
Wijnen na een aantal boeken de eerste
vijf sterren te geven. Maar dat is wat ‘Het
geheime kistje van Elle’ in mijn ogen gewoon is. Een vijfsterrenboek”.
n
Titel: Het geheime kistje van Elle
Auteur: Aline van Wijnen
Uitgeverij: Meulenhoff Boekerij
Aantal pagina’s: 364
ISBN: 978-90-225-9185-7
Prijs: 6 18,99
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een keuken, op het dakterras hebben we
een buitenlokaal en daar komt nog een
moestuin bij”. Leerlingen kunnen daar
leren door te doen. In de keuken rekenen
ze bij het afwegen van een ingrediënt, en
in het buitenlokaal staan ze rechtstreeks
in contact met de elementen waarover ze
leren. Ook bewegend leren is belangrijk
op Odyssee. Merks: “Buiten is er ruimte
om te leren tijdens spel en te bewegen
op het speelplein of in het buitenlokaal.
Binnen kunnen de leerlingen kiezen
tussen de trap of de glijbaan”.

Nieuwbouw basisschool
Odyssee in gebruik genomen
Het nieuwe schoolgebouw van basisschool Odyssee in het Homerus
park werd op maandag 4 januari in gebruik genomen. Vanwege de
lockdown was het de eerste weken erg rustig, maar de leerlingen
hadden begin december de binnenkant van het gebouw al bewonderd
en wachtten ongeduldig af tot de fysieke lessen weer begonnen.
Leren door te doen
In de afgelopen drieënhalf jaar werkte het
team van Odyssee vanuit twee tijdelijke
locaties. Het nieuwe schoolgebouw is zo
vormgegeven dat het alle ruimte biedt
aan leerlingen om te leren door te doen.
“Dit schoolgebouw is een droom. Het is
goed gelukt”, zegt directeur Esther Merks.
Zij is erg blij met het nieuwe gebouw.
“Van buiten is het ontworpen als een
schip, wat natuurlijk bij onze naam past.
De gevel gaat met de kleuren groen en
geel op in de natuurlijke omgeving”. De
nieuwe school is gebouwd in opdracht

Samen
Een ander pluspunt van de nieuwbouw
is dat telkens twee groepen van hetzelfde
leerjaar aan elkaar geschakeld zijn. “De
lokalen delen themahoeken: een hoek
voor taal, rekenen, wereldoriëntatie
en crea
tiviteit”, vertelt de directeur.
“Dit vraagt samenwerking tussen de
leerkrachten. Een beginnende en een
meer ervaren leerkracht kunnen in deze
omgeving veel van elkaar leren. Het
biedt ook mogelijkheden om instructie
aan leerlingen te geven op verschillende
niveaus. De ouders of verzorgers worden
nauw betrokken bij het leerproces van
hun kind, daarom zijn de opvoeders elke
dag het eerste half uur welkom in de klas.
Ook hier is rekening mee gehouden bij
het ontwerp van de leslokalen”.
n

van de Almeerse Scholen Groep, het
schoolbestuur waartoe Odyssee behoort.
Het is een gebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat.
Een geheel
In de nieuwbouw vormen onderwijs en
gebouw één geheel. “In ons onderwijs
zoeken wij steeds contact met het
dage
lijks leven van onze leerlingen
én met hun omgeving”, vertelt Merks.
“Dit gebouw maakt het mogelijk ons
onderwijsconcept, betekenisvol leren,
goed vorm te geven. Alle lokalen hebben

Binnen kunnen de leerlingen kiezen
tussen de trap of de glijbaan
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Jurylid Sven van der Burg en conciërge Dennis van der Kolff

Dennis van de Columbusschool
concierge van het jaar
De winnaar van de D66-verkiezing ‘Beste Conciërge van Almere
2020’ is gewonnen door Dennis van der Kolff, conciërge van de
Columbusschool. Vrijdagmiddag werd hij geheel onverwacht thuis
verrast. Wat bijzonder was: voor deze gelegenheid werd Dennis
online toegesproken door D66-voorman Rob Jetten.
Vanwege een recente operatie was Dennis helaas niet in de gelegenheid om naar
zijn school te komen om daar verrast te
worden. Ieder jaar wordt de winnende

conciërge met een smoesje naar zijn of
haar school gelokt. Dat was dit keer niet
mogelijk. Daarnaast moest er rekening
gehouden worden met de corona-regels.

Speciale gast
“Dat was nog een hele uitdaging, maar
het is gelukt om er een bijzonder moment van te maken. We hebben een speciale gast geregeld en die wilde graag het
woord richten tot Dennis”, aldus Sven
van der Burg, raadslid van D66 Almere
en jurylid.
Rond het middaguur werd er aangebeld op het huisadres van de nietsvermoedende winnaar. Bij het openen van
de deur nam een zichtbaar verbaasde
Dennis de felicitaties en de prijs – de
inmiddels bekende beker en een bos
bloemen – in ontvangst. Met een vooraf
opgenomen filmpje op de iPad kreeg de
overdonderde conciërge een uitgebreide
felicitatie van Tweede Kamer D66-fractievoorzitter Rob Jetten.
Iedereen loopt met je weg
Rob Jetten lichtte in het filmpje toe waarom Dennis van der Kolff terecht de titel
Almeerse Conciërge van het Jaar in de
wacht heeft gesleept “Bij het lezen van
al die mailtjes was wel duidelijk dat jij
by far zou winnen. Collega’s en kinderen
van de school lopen met je weg. Je bent
een steun en toeverlaat voor iedereen”.
Directeur Abel Iwema bracht namens
de Columbusschool de felicitaties over.
D66 Almere zet zich in voor conciërges op alle scholen en organiseerde de
conciërge-verkiezing voor de achtste
keer op rij. Conciërges vervullen een
hele belangrijke rol op de school, met
deze verkiezing worden zij in het zonn
netje gezet.

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

Leren bakken en koken bij GO! Chefs
De groei en ontwikkeling van kinderen staat centraal bij GO! Een
belangrijk onderdeel hiervan is natuurlijk gezonde voeding. Om
de kinderen hierbij te betrekken zijn ze op het Vlaggenschip een
kookclub begonnen bij de BSO: GO! Chefs.

voedingsbeleid. Het zijn gezonde recepten die voor kinderen makkelijk te maken zijn. We vinden het belangrijk dat
kinderen zelf kunnen kiezen wat ze lekker vinden. Maar we stimuleren ze veel
te proeven, voordat ze besluiten of ze het
wel of niet lekker vinden.
Kleine groepjes
Daarnaast werken we in kleine groepjes,
zodat alle kinderen uitgebreide aandacht
en begeleiding krijgen van onze pedagogisch medewerkers”. Tamara vertelt
dat tijdens het bakken een uitgebreid
gesprek plaatsvindt over het gerecht en
de ingrediënten. “Ook betrekken we ouders bij de activiteit via ons oudercommunicatieportaal Konnect door foto’s te
maken. En we delen de recepten, zodat
ouders het ook thuis met de kinderen
kunnen maken”.
Volgens Yannice is het een groot succes want alle kinderen willen meedoen!
“Kijk maar naar de reacties van de kinderen zelf”.
n

Niet uit een pakje
“Bij GO Chefs! worden gezonde recepten
bereid die voor kinderen makkelijk te
maken zijn en die niet uit een pakje komen”, zegt Yannice. Yannice is pedagogisch medewerker bij het Vlaggenschip
en vindt het leuk om de kinderen meer
te leren over koken en bakken. Maar zij
gaat verder dan alleen de bakvaardigheden. “We willen dat de kinderen weten
hoe een cake van A tot Z wordt gemaakt.
En hoe je bijvoorbeeld een pizzarol kan

maken van bladerdeeg, tomatensaus en
geraspte kaas. Ik verzamel lekkere, verantwoorde recepten van het internet
voor de chefs in een map. Suiker laten
we – waar mogelijk – weg en vervangen
we door een gezond alternatief”.
Enthousiast
Tamara Roubos is locatieleider bij het
Vlaggenschip. Zij ziet het enthousiasme
bij de kinderen én medewerkers. “De recepten worden gekozen op basis van ons

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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Lockdown again...
Houden jullie het nog
een beetje vol? Voor
mij persoonlijk was de
eerste lockdown heftig, maar tegelijkertijd
fijn. Even een moment
van reflectie. Even tijd
om stil te staan bij je huidige leven.
Net als vele anderen gebruikte ik deze
tijd om te klussen in huis, te mediteren of
yoga te doen, dat recept te maken dat je
al heel lang hebt liggen, dat boek te lezen... Ook heb ik een cursus ‘mediteren &
ademen’ gemaakt – een idee dat al heel
lang op de plank lag – en een extra online
yogales op het rooster gezet. We geven
alle yogalessen sinds maart 2020 online.
In mei 2020 ging het goed. De besmettingen daalden en ik mocht in de beautystudio weer schoonheidsbehandelingen
geven. Aan het werk met allerlei regels
en middelen natuurlijk.
En daar kwam de tweede lockdown,
net voor Kerst. Mijn agenda zat propvol,
Kerst is normaal gesproken de beste tijd
voor een huidcoach. Iedereen wil natuurlijk zijn gezicht en wenkbrauwen even
laten doen. Deze keer was ik wel even
stil... Alle klanten moeten teleurstellen
en zelf niet kunnen werken, terwijl je je
goed voelt. Helaas word ik ook niet door
de overheid gesteund, als zzp’er met een
werkende partner.
De belangrijkste les in deze tijd is: houd
de focus op positiviteit. Sla het nieuws
een keer over en maak een wandeling
met je gezin of een vriend of vriendin.
Mocht je toch moeilijk kunnen omgaan
met de situatie, je mag áltijd een gratis
online yogales volgen of mijn cursus ‘mediteren & ademen’ aanschaffen (inclusief
8 audio-meditaties en 17 pdf-pagina’s).
Straks kijken we hierop terug, weet
je nog toen we zoveel tijd hadden en
zo weinig vrijheid! Toen we elkaar niet
mochten knuffelen en nu lekker wel :-)
Amanda de Bruin, Zen Company n
www.zencompany.nl
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Nahanni, Christel en Dayén stralen tijdens de opening op 29 november

Before & After Beauty Bar
nu in de Homerusmarkt
Na drie succesvolle jaren was
Christel Jessurun toe aan een
uitbreiding. Op 29 november
was de feestelijke opening
van Before & After Beauty Bar
op de mooie nieuwe locatie.
Dat ze hier na twee weken hard werken al
moesten sluiten vanwege de lockdown,
heeft niets afgedaan aan de goede vibes
die de drie dames uitstralen. Christel:
“We zijn alleen maar nog meer gemotiveerd om onze klanten alles te kunnen
geven. Wij hebben op maandag 14 december nog zoveel mogelijk klanten van
feestnagels voorzien”.
Afspraak boeken
Nieuwe afspraken kan men zelf boeken
via de website. “Ik had het boekingssysteem open gezet vanaf 3 maart, en
gelukkig hoeven we niemand teleur te
stellen. Tijdens de lockdown heb ik setjes samengesteld waarmee klanten zelf
hun acrylnagels of gellak konden verwijderen. Hier is dankbaar gebruik van
gemaakt. En onze klanten zijn zo loyaal,
zij liepen echt net zo lang met kale nagels rond totdat we weer open konden!”

Uitbreiding
Eén van de redenen dat Christel toe was
aan een nieuwe locatie, was om het aantal tafels en het aanbod uit te kunnen
breiden. Graag stelt zij haar nieuwe collega’s voor. “Nahanni gaat werken in de
aparte ruimte met behandelstoel. Zij doet
wenkbrauwen, wimpers en body waxing.
Zij is ontzettend ambiteus en een mooie
aanvulling voor ons palet van beauty
behandelingen”.
Nu ook pedicure
Dayén doet, net als Christel zelf, acrylnagels en gellak, wat betekent dat ze samen
dubbel zoveel klanten kunnen helpen.
“Dayén vindt het leuk om extreme nagels te doen, geen design is te gek voor
haar. En – wat nieuw is bij Before and
After – zij doet ook pedicure. Niet alleen
worden de voeten voorzien van fleurige
nagels, voetverzorging is haar missie.
Ook uitdagende voeten zijn hier aan het
juiste adres en natuurlijk herenvoeten”.
Dansend
Christel is ontzettend blij met dit nieuwe
team. “We zitten op één lijn, we zijn alledrie heel gedreven maar ook expressief,
het liefst doen wij ons werk dansend”. n
www.before-after.nl

zorgscala

Gezonde mond is van invloed
op je weerstand tegen Corona
Het is absoluut veilig om in deze corona-tijd naar de tandarts
te gaan. We nemen extra veiligheidsmaatregelen, naast de
gebruikelijke coronaprotocollen. Dat alles maakt het mogelijk
om veilig en prettig naar de tandarts te kunnen.

De gehele mens achter het gebit
De tandartsen van Tandzorg op Maat
zien de samenhang tussen een goed gebit, een goede mondhygiëne en een goede algehele gezondheid. Wij kijken verder dan alleen het gebit. De gehele mens
achter het gebit is voor ons belangrijk.
Wij houden van mensen. Elke patiënt is
anders, dat geeft veel plezier in het werk.
Vlotte en zachtaardige
behandelwijze
In de mooie praktijk van Tandzorg op
Maat in Gezondheidscentrum Vizier is
persoonlijke aandacht vanzelfsprekend.
Luisteren naar de patiënt is noodzakelijk om goede kwaliteit tandzorg te leveren. Wij willen voor onze patiënten een
tandarts zijn die ze kunnen vertrouwen.
Die hen snel helpt bij acute kiespijn en
de tijd neemt voor goede preventie. Een
tandarts die een geruststellend gesprek
voert wanneer iemand bang is. Vaak verbazen zij zich over de vlotte en zachtaardige behandelwijze en zijn ze blij dat de
behandeling zo voorspoedig is verlopen.

Een gezonde mond
verhoogt weerstand
Het is juist nu niet verstandig om de
tandarts langdurig te mijden. Juist nu
is het belangrijk om naar de tandarts te
gaan, omdat de gezondheid van je mond
veel invloed heeft op je algehele gezondheid en dus je weerstand tegen Corona.
Het is belangrijk om op controle te gaan,
omdat de tandarts eerder iets kan zien
dan dat jij het voelt. Met een kleine behandeling kunnen dan veel grotere problemen worden voorkomen. Wat niet
veel mensen weten, is dat je door een
slechte mondhygiëne meer vatbaar bent
voor ziektes zoals Corona.
De tandarts helpt
problemen voorkomen
Veel aandoeningen worden in de mond
als eerste zichtbaar, bijvoorbeeld in de
vorm van pijnklachten, wondjes of ontstekingen. Aandoeningen in de mond

kunnen ook problemen veroorzaken in
de rest van het lichaam. Bacteriën uit de
mond komen in de bloedbaan terecht en
verhogen het risico op hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld: een zwangere vrouw
met parodontitis heeft twee tot zeven
maal meer kans op een vroeggeboorte of
een kind met een laag geboortegewicht
dan een zwangere vrouw zonder parodontitis.
Diabetes
Meer dan een miljoen Nederlanders lijdt
aan diabetes, soms zonder het te weten.
Mensen lopen vaak rond met problemen
in de mond zonder dat ze een link leggen
naar diabetes. Diabetes vergroot de kans
op allerlei klachten en ontstekingen in
de mond. En die kunnen ook weer leiden tot verdere ontstekingen in het lichaam. Daarnaast kan een ontsteking in
de mond er voor zorgen dat je je bloedsuikerspiegel niet onder controle krijgt.

Samen staan wij voor je klaar
Kom gerust kennismaken. Tandzorg op
Maat zorgt ervoor dat je de wereld weer
met zelfvertrouwen toe kunt lachen!
Team Tandzorg op Maat n
036-539 78 80 | tandzorgopmaat.nl

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

Euforie bij windsurfen
Vincent is windsurfinstructeur bij SailToday. “Ik zag als twaalf
jarige tijdens
een vakantie in Friesland surfers op het
Heegermeer. Dat wilde ik ook wel proberen. Bij de eerste les was ik meteen verkocht. Thuis in Amsterdam had ik echter
niet veel watersportmogelijkheden. Bij
de Mooie Nel in Haarlem kon ik wel fijn
surfen. Mijn droom was aan het water te
gaan wonen, ik werd dan ook één van de
eerste bewoners van Duin”.
Vincent volgde eerst een opleiding bij
CIOS en deed vervolgens de docentenopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Nu is hij docent Zorg & Sport
op een ROC in Amsterdam. Daarnaast
heeft hij inmiddels 25 jaar windsurfervaring. “Ik geef lessen aan verschillende
doelgroepen – kinderen en volwassenen,
beginners en gevorderden”.
Bij Sail-Today kun je, behalve lessen
en clinics volgen, ook materialen huren
of stallen. Vincent legt uit dat het belangrijk is de techniek van het surfen te
leren. “De lessen heb je nodig, denk aan
veiligheid, en weten hoe je weer terug
moet komen. Het euforische gevoel dat
je ervaart als het surfen ineens lukt... Je
board kletst over het water, bijna loskomend van het oppervlak. Dat heet planeren”.
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watersport

Sail -Today kijkt uit naar nieuw
watersportseizoen vol activiteiten

Carola, Roeland en Vincent zien het het seizoen vol vertrouwen tegemoet

Bij watersportcenter Sail-Today op het catamaranstrand is altijd
bedrijvigheid, weer of geen weer. Zodra de zon zich meer laat
zien, gaat het ook bij het grotere publiek kriebelen. Voor het
komende seizoen staan weer de leukste watersportlessen voor
kinderen en volwassenen op het programma.
Op een winterse dag spreek ik Carola,
Roeland en Vincent in hun mooie, nieuwe clubgebouw op het catamaranstrand.
Dat heel Almere Poort met tot nu toe
15.000 bewoners naast het strand verrees, juichen ze alleen maar toe. Roeland: “Het IJmeer is nog net zo mooi, en
we vinden het leuk onze buren wegwijs
te maken in de watersportwereld. Het
kan wel verslavend zijn, die zonsondergangen vanaf het water”.
Adrenaline en seratonine
Carola kan dit beamen: “Het beoefenen
van een watersport is ook nog eens ontzettend gezond. Je verzamelt een flinke
portie vitamine D en frisse lucht, en je
lijf maakt adrenaline en serotonine aan”.
Carola geeft sinds vijf jaar sup-lessen bij
Sail-Today. “Tien, elf jaar geleden kwam
ik hier voor mijn catamaran. Roel had
een sup aangeschaft en zei dat ik het
eens moest proberen. Dat was voordat
heel Nederland ging suppen. Sindsdien
ben ik niet meer van de sup af te krijgen,

nam aan wedstrijden deel. Ik ben via ASI
Sup officieel gecertificeerd”. Om bij te
blijven volgt Carola nog steeds lessen bij
de beste suppers van Nederland.

Het geheim van suppen
Vroeger gaf Carola ook veel lessen in
sportscholen, zoals spinning en aerobics.
“Ik leer volwassenen en kinderen graag
de suptechniek en daarnaast organiseer
ik de ‘Sunsetsup’ en andere originele
suptours. Als leuke extra’s zijn er Sup
Yoga, met Doortje van Sukha Wave, en
Sup Bootcamp, met Nadine van Almere
Bootcamp. Ook kinderfeestjes op de sup
zijn een succes. Het mooie van suppen
is dat je ook het water op kunt als het
windstil is. Suppen is relaxed en laagdrempelig. Met suppen maak je een goede beweging, je traint al je spieren en
ontdekt je eigen stabiliteit. Het geheim
van suppen... even op je sup gaan zitten en genieten. Naast trainen is het ook
ontspanning en gezelligheid. Even tijd
voor jezelf. Fun time!”
Sail-Today doet meer!
Het is niet alleen windsurfen en suppen
bij Sail-Today. Ook kitesurfen is een optie en... op een catamaranstrand kun je
uiteraard ook catamaranzeilen. Bijzonder leuk zijn de watersportweken voor
kinderen in de zomer. Deze zijn erg populair, maar er is nog plek. Meld je kinderen snel aan via de site!!
n
www.sail-today.nl

VOOR BOTEN, VOOR BUITEN

Spinera Classic 9’10 sup
VANAF 279,-

Marinaweg 20 | 1361 AC Almere | 036-5369440 | GEORGEKNIEST.NL

20201002 PGK Almeerse Poort.indd 1

10-02-2021 14:46

POORTNIEUWS I 19

Atelier StrandLAB waar water, wind en zand de gebruiker inspireren

Nieuwe samenwerkingen en
mooi programma StrandLAB
StrandLAB start dit jaar met nieuwe samenwerkingen en een mooi
programma waarvoor weer volop wordt onderzocht en getest in
Atelier StrandLAB. We lichten alvast een tipje van de sluier op.
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Samenwerking met Oerol
Samen met locatietheaterfestival Oerol
start StrandLAB dit jaar ook een meerjarig
residentieprogramma. Krach
ten worden

Jim van der Wardt

ere?
Meer weten over StrandLAB Alm
nl.
ere.
alm
labrand
w.st
Kijk op ww

Pepedits

Fashion, film en expedities
Zij geven dit jaar, elk op eigen wijze,
invulling aan het programma. Zo ontwikkelt Jim van der Wardt vier fashion
workshops én een modeshow op het
strand met Almeerse modeontwerpers.
Hergebruik van grondstoffen speelt
hierbij een centrale rol. Noortje Braat
neemt je mee met de volgende culturele
broedplaatstour waarbij je kunstenaars
uit Oosterwold ontmoet. Filmmaker
Beri Shalmashi nodigt jonge makers uit
voor masterclasses over film. Aan het
eind van de rit heeft iedereen een scenario voor een korte film geschreven.
Stadsgids Marie-Josée Röselaers gaat
in gesprek met interessante gasten en

zet met haar expedities in op de ode
aan de landschappen van het nieuwe
land. Cabaretier Mo Hersi focust op het
watervraagstuk en neemt je mee naar het
IJmeer.

Maarten Feenstra

Almeerse programmamakers
Het StrandLAB-programma wordt vanaf
2021 voor een groot deel door programmamakers uit Almere bepaald. Jim van
der Wardt, Beri Shalmashi, Marie-Josée
Röselaers, Noortje Braat en Mo Hersi zijn
de eerste Almeerse programmamakers.

Tijdloos met Gouden Haas
en Black Pencil
In februari en maart werken twee
Almeerse gezelschappen voor het eerst
samen in het Atelier StrandLAB. Theater
gezelschap Gouden Haas en muziek
ensemble Black Pencil starten vanuit
filosofische vragen in hun onderzoek
naar elkaar en naar de tijd. Hoe klinkt
een tijdloze ruimte? Hoe beleef je tijd?
Als kloktijd die je van uur naar uur
jaagt? Of als mijmertijd die eindeloos
kan duren en je de klok doet vergeten?
En de ruimte waar je bent?
In Tijdloos is het strand meer dan hun
werkplek, het musiceert mee met de muzi
kanten en danst mee op de bewegingen
van de acteur. Alle aanwezige elementen,
het zand, het water, de wind, krijgen ter
plekke en in gedigitaliseerde en bewerkte
geluidsopnamen een stem die wordt
verweven met de klanken van akoestische instrumenten. Met het werk van de
wereldberoemde en spraakmakende componist John Cage en de aanwezige natuur
als inspiratiebron gaan de groepen de
uitdaging aan een verklanking te vinden
van de natuur op deze plek.
Eind maart is er een presentatie, de
vorm wordt nog gekozen binnen de
coronamaatregelen. Kijk op onze site
voor het laatste nieuws.
n

Lieke Frielink

foto: Erwin Budding

gebundeld en makers kunnen, voordat ze
op Oerol spelen, hier onderzoek doen met
het buiten werken en testen met publiek.
Theatermaker Sijas de Groot en het kunstenaarscollectief De Onkruidenier zijn
de eerste makers binnen dit residentieprogramma die vanaf het voorjaar op het
Almeerderstrand aan de slag gaan.

Mo Hersi

Marie-Josée Röselaers

almeerderstrand

Strandfestival ZAND verwacht
herstart eind augustus: line-up
uitgebreid met Rolf Sanchez
Strandfestival ZAND heeft Rolf Sanchez toegevoegd aan de
line-up voor de 13e editie van het zomerfestival. Verder zullen
Krezip, Kensington, Snelle, Kraantje Pappie, Suzan & Freek en
Nick & Simon op zaterdag 21 augustus 2021 optreden op het
strand van Almere. De organisatie heeft vrijwel het volledige
programma uit 2020 kunnen behouden.
Aanbetaling
Door het doorschuiven van kaarten uit
2020 is Strandfestival ZAND dit jaar
al voor 70% uitverkocht. De resterende
kaarten zijn inmiddels in de verkoop gegaan. Totdat duidelijk wordt of het evenement definitief door kan gaan, betalen
bezoekers slechts een aanbetaling van
m,15 bij een regulier ticket. Bij doorgang

van het festival wordt het resterende
bedrag betaald. Gaat het niet door, dan
kunnen bezoekers hun geld terug vragen
of gebruik maken van het ticket op een
vervangende datum.
Eindelijk
Machiel Hofman van organisator Tribe
Company is blij met het vooruitzicht.
“Natuurlijk is niks zeker in deze tijd, maar
met alle ontwikkelingen en de steun van
het garantiefonds lijkt het ons heel realistisch dat we eind augustus eindelijk
weer een feestje kunnen vieren op ons
strand. We kijken positief naar de toekomst en hopen dat deze stip op de horizon werkelijkheid wordt. Vooral voor de
bezoekers, maar zeker ook voor de crew
en artiesten die heel graag weer aan het

foto’s: Tribe Company BV

werk willen. Aan ons zal het niet liggen,
we bereiden alles voor om een geweldig
evenement neer te zetten en hebben middels de aanbetaling een flexibel systeem
waardoor iedereen verzekerd kan zijn
van een kaartje zonder al teveel risico”.
Sinds 2008
Strandfestival ZAND wordt sinds 2008
georganiseerd op het strand van Almere
en trekt jaarlijks 25.000 bezoekers. De
organisatie is in handen van Tribe Company, onder andere verantwoordelijk
voor evenementen als De Vrienden van
Amstel LIVE en De Vrienden van Amstel
Livestream, De Tuin van 2020, Borsato
in de Kuip en de Eurovision Village. n
kaarten en info: www.strandfestivalzand.nl

21 augustus 2021 | almere strand
BETAAL €15 AAN EN VERZEKER JEZELF VAN TICKETS!
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ondernemen

Poortenaren blij met ambachtelijk brood
en banket van Bakkerij de Bakfiets
Een bakkerswinkel zoals vroe
ger, waar het brood en banket
ambachtelijk wordt bereid en
waar altijd klanten te vinden
zijn. Tijdens het klaarmaken
van de bestellingen worden
de nieuwtjes uitgewisseld, en
buurtgenoten treffen elkaar.

Bakkersvak
Een kind mag een bolletje uitkiezen, iemand anders heeft iets te vieren en haalt
vier tompoucen, en de volgende komt
speciaal voor een speltbrood. Wilt u het
gesneden? Je realiseert je bijna niet dat
dit een bijzonder tafereel is geworden
in Almere. Waar vroeger ieder stadsdeel
zijn eigen warme bakker had, zijn deze
nu met een lantaarn te zoeken. De zaak
in Poort bewijst dat het bakkersvak geen
uit de mode geraakt beroep is.

Profiteer elke week van onze vaste

DAGAANBIEDINGEN

elke maandag

Hartige broodjes
kies uit al onze soorten

elke dinsdag

3 Broden

kies uit wit, bruin of fijn volkoren

3 Luxe broden

Kies uit al onze luxe broodsoorten
elke woensdag

4 Gebakjes

kies uit al onze gebakjes
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per stuk

1,35
6,50
7,95
7,50

elke donderdag

2,25

5 Krentenbollen
elke zaterdag

2 Broden naar keuze
2 Croissants 100% roomboter
6 Bollen wit of bruin

alles samen

7,95

Bakkerij de Bakfiets
Almere · Europalaan 808
tel 036 524 2749
bakkerijdebakfiets.nl

Uitbreiding
Brenda Dijkstal staat vanaf de opening,
vier jaar terug, in de winkel: “Het gaat
hartstikke goed met de zaak, daar zijn
we enorm blij mee. Zowel vanuit de
buurt als vanuit omliggende wijken weten mensen ons goed te vinden. Er wordt
ook nog flink gebouwd in Poort. En vergeet de scholen niet, de pizzabroodjes en
red velvet muffins voor Arte scholieren
zijn haast niet aan te slepen!
We draaiden in 2017 de zaak met zijn
vieren, een bakker en drie winkelmedewerkers. Nu zijn we al uitgebreid naar
tien man personeel, op zaterdagen staan
we met zijn vieren achter de toonbank
en twee in de bakkerij. Het is een heel
gedreven team van vaste medewerkers.
Sinds kort zijn we een erkend leerbedrijf,
dus over een poosje ook een stageplek.
Bewuste keuze
In het begin wilden mensen misschien
even de kat uit de boom kijken. Het is
ook niet meer vanzelfsprekend dat je zoals vroeger de ronde maakt langs de bakker, de slager en de groenteboer. Er zijn
veel alternatieven gekomen. Toch komen
mensen niet alleen omdat het zo gezellig
is om naar een fysieke winkel te gaan,
ze maken ook heel bewust de keuze voor
ambachtelijk brood. Ons brood is nog
zoals brood hoort te zijn, zonder toege-

eten & drinken in poort

voegde conserveringsmiddelen. Klanten
proeven het verschil en willen liever
geen e-nummers in hun lijf. De meeste
van onze broden zijn lactosevrij. Voor
de taarten gebruiken we geen gelatine of
dierlijke vetten.

Alleen vrolijke gezichten bij
IJspressi aan de Europalaan
IJsmakerij in woonwijk
Sinds 2016 bevindt zich de ambachtelijke
ijsmakerij aan de Europalaan en kunnen
Poortbewoners zich verheugen op een ijssalon in de buurt. De setting is bewust
gekozen, volgens Martijn, die zich heeft
toegelegd op de ijsbereiding. “Ook als ik
achterin de zaak bezig ben met ijs maken en nieuwe smaken ontwikkelen, wil
ik in nauw contact zijn met klanten”. Inge
is ook een groot fan van Almere Poort.
“Onze zaak zit midden in een woonwijk,
waar mensen in hun vrije tijd langskomen voor een ijsje en wat gezelligheid.
Het is ook zo’n leuk rijtje winkels waar
wij tussen zitten. We zien hier eigenlijk
alleen maar vrolijke gezichten”.

Roomkrakelingen
Wat Poortenaren in het bijzonder lekker vinden? Roomkrakelingen! Voor een
aantal luxe broden hebben we lokale namen bedacht, zoals de IJsselmeerpaal en
de Almeerse Knakker. We verkopen acht
soorten desembrood. De keuze is echt
heel ruim. Voor het geld hoef je het ook
niet te laten, als je slim boodschappen
doet en op onze vaste dagaanbiedingen
let. Wat aan het eind van de dag overblijft, wordt verkocht via Too Good To
Go, de rest gaat naar de voedselbank”.
Dagvers
Bakker Peter Evers is achter bezig met
taarten. “Door de glazen wand achter de
toonbank kun je ons aan het werk zien.
Het zorgt voor een verbinding tussen de
bakkerij en de winkel. De broden worden ’s ochtends al heel vroeg gebakken,
voordat de winkel om acht uur open
gaat. Kleinbrood en banket bakken we
tot in de middag nog bij. Als je je taart
’s ochtends voor half tien bestelt, maken
we deze dezelfde dag nog vers. Op zaterdag begin ik om drie uur in de ochtend. Moeite met vroeg opstaan heb ik
niet, het hoort bij het vak, en ik vind het
belangrijk dat alles dagvers is”.
redactie n

Martijn Olislagers en Inge de Boer

Begin maart verklaren Inge
en Martijn het ijsseizoen voor
geopend! Om dit te vieren is
er heerlijk paas-ijs bij IJspressi
aan de Europalaan in Poort,
naast veertig andere lekkere
soorten vers bereid ijs.

Bestellen en afhalen
Het systeem van online je ijsjes bestellen en afhalen blijft bestaan. Inge: “Het is
goed in de smaak gevallen bij kwetsbare
mensen en degenen die vanuit hun werk
snel hun bestelling willen ophalen. Daarnaast is er een aparte rij voor degenen
die ter plekke hun bestelling willen doen”.
Martijn laat weten dat er een mooie scholierenactie loopt: “Op schooldagen tussen
elf en drie betalen middelbare scholieren
op vertoon van hun schoolpas twee Euro
voor twee bollen”.
n
www.ijspressi.nl/afhaal
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niet mee te nemen voor hebbedingetjes

is gratis, maar vergeet toch je pinpas

die je deels onderweg gaat vullen. Veel

250 deelnemers is er een goodiebag,

met alle informatie. Voor de eerste

daar ontvang je de definitieve looproute

voorzijde van Buurtcentrum de Ruimte,

Startpunt (1) bij het Wijkteam aan de

leeftijden. Begin in ieder geval bij het

Deelname is kostenloos en voor alle

bouwpakketje voor thuis.

met een mini-workshop of een

proeven. Je kunt ook zelf aan de slag

hun passie laten zien of horen. Of zelfs

Waar kunstenaars en ambachtslieden

fietsen langs allerlei stations onderweg.

11 en 16 uur deze leuke route lopen of

27 of op zondag 28 maart tussen

is een wandelroute! Kom op zaterdag

De vijfde editie van ‘Poort met Passie’

van 1 1 tot 16 uur

27 + 28 maart 2021

Detifosspad 4

Europalaan 812

12

9

8

6

5

7

Dettifosspad 7

Lokistraat 30
stoep voor de deur

europakwartier

columbuskwartier

Zeussingel 41

tegenover
Dionysusstraat 5

3

11

10

Polenstraat 25
vanaf het balkon

Homeruskwartier

2

4

new

Beneluxlaan 614

Cascadepark

1

Homeruspark

Pygmalionstraat 5
binnen en buiten

Nimfenplein 1
voor de Sterrenschool

rt

Sta

Pampushout

Medusastraat 12
carport

The Red Thread Atelier
Je bent aangekomen bij het atelier
van Eve Velthuijzen. Zij maakt
kostuums en eigenlijk alles wat je
met de naaimachine zou kunnen
bedenken. Het liefst werkt zij met
gebruikte spijkerstof, dus breng
je oude jeans mee en Eve kan er
weer iets van maken, of misschien
jij zelf tijdens een korte workshop.

5

Seizoensacademie
Lenny Schröder en Mira Ticheler,
beeldend kunstenaars en vakdocenten aan de Seizoensacademie
aan de Pygmalionstraat staan je
graag te woord. Te zien is een
expositie van kleurrijk werk van
studenten. Dit zal ook vanaf buiten door de ramen te zien zijn.

4

Bert. Maaltijden & Catering
Onder de carport naast zijn huis
nodigt chefkok Bert je uit om een
amuse te proeven. Ondertussen
kun je culinaire vragen stellen.

3

Kunstbus KLEURinCULTUUR
Hoera! Zowel op zaterdag als op
zondag staat de gele Kunstbus van
KLEURinCULTUUR op het Nimfenplein. Alle kinderen van vier tot
twaalf jaar zijn welkom om gratis
deel te nemen aan een creatieve
workshop, terwijl hun ouders
kunnen rondkijken bij de zaterdagmarkt en de Homerusmarkt.

2

Wijkteam Poort en De Schoor
Hier is de start en ontvang je de
complete route, informatie en een
goodiebag. Beide dagen is er voor
de eerste 50 deelnemers een voucher voor een gratis warm drankje
bij Koffiepunt of Meet Point. Verder ontmoet je medewerkers van
het Wijkteam Poort en De Schoor,
die je kunnen informeren over
activiteiten in het stadsdeel.

1

Seizoensacademie
Op de locatie van de Seizoensacademie aan de Pygmalionstraat
vind je ook de dames van EveArt
& PetronellArt, zij showen fantasy
kostuums, sieraden en visuele
inzichtkaarten. Ook kun je in het
pand terecht voor Muzieklessen bij
Roxi, of volg een mini-workshop
beeldhouwen bij Marijke Bolt.

4

Strandbad Duin

IJmeer

Marina
Muiderzand

Almeerderstrand

noorderduin

Volg ons op FB: Poort-met-Passie

of extra versnaperingen onderweg.

14

IJmeerdijk 1
naast Poortdok

Vis à Vis

zuiderduin

13

zandpoort

Monacostraat 85

Ailyne Stein Art &
Painted Original Terracotta
Kunstenares Ailyne Stein exposeert
doeken en potten, met Afrikaanse
muziek. Ook is er een workshop
‘Beschilder je eigen bloempot’.
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Meet Point Coffee Bar
Bij Meet Point kunnen de vouchers
voor warme drankjes worden ingewisseld, die de eerste 50 deelnemers van Wijkteam Poort hebben
ontvangen. Maar natuurlijk staan
de enthousiaste barista’s ook klaar
voor andere bestellingen.

11

Tiny Church
Klazien ter Veen vertelt je alles
over de Tiny Church van De Schone
Poort, winnaar van de Architectuurprijs Almere, en deelt aan
kinderen bouwpakketjes voor een
palmpaasstok uit. Esther Blanken
zee verkoopt zelfgemaakte hondjes voor Hulphond Nederland.
Lever ook plastic flessendoppen in!

9

Jacqueline Snoek
Creatieve Coaching en Kunst
Onder het Klokhuis een expositie
en verkoop van werk. Jacqueline
Snoek tekent, schildert, maakt
beelden van steen, hout en klei, en
3D-werk van allerlei materialen.
Jacqueline vertelt over coaching
en workshops en geeft een demonstratie intuïtief schilderen.

8

Praktijk Nathalie Jansen
Op de stoep voor haar massagepraktijk vind je op de zaterdag
een leuke kraam met verkoop van
dingen die Nathalie’s passies weerspiegelen: linzensoep, wellness
spulletjes, zelfgemaakte woonaccessoires – macramé en haakwerk – en stekjes uit de tuin. Gun
jezelf een nek-schouder-massage!

7

brooklyn

Atelier StrandLAB
StrandLAB is het buitenlaboratorium op het Almeerderstrand. Op
zaterdag tref je een van de medewerkers. Op zondag werkt de duoresidentie ‘Black Pencil’ en ‘Gouden Haas’ in het atelier. Zij geven
een presentatie van het onderzoek
Tijdloos waar zij de afgelopen tijd
aan gewerkt hebben in het atelier.

14

IJspressi
Probeer een glimp op te vangen
van de ijsmakerij achter de toonbank, waar 40 heerlijke smaken
vers ijs worden bereid. En bedenk
vast welke smaak jij gaat kiezen.
Misschien wel paas-ijs!

12

Ruben Anthony
Zanger Ruben Anthony heeft speciaal voor de gelegenheid op zijn
balkon aan de Polenstraat een DJ
booth gebouwd. Ga op het geluid
af – voor jou zingt hij ook zelf een
liedje door zijn microfoon.

10

Almeerse Wind
Dit weekend vind je onder het
Klokhuis Paul Kösters en John van
Diepen, die je alles kunnen vertellen over hun passie: het windpark
in Pampus en duurzame energie
in het algemeen. Ontdek zelf
hoeveel energie je kunt opwekken
door te trappen op de fiets op de
proefopstelling die er staat.

8

MK Music & Zorgpianist
en Podium Poort
In zijn ruime ‘flapjeshuis’ neemt
Mark Kirkenier mensen mee op
een muzikale reis naar binnen,
door eigen composities te spelen
van zijn CD’s. Hij vertelt over zijn
werk als zorgpianist en laat de
mogelijkheden van Podium Poort
zien. Bewonder ook zijn miniatuurmuseum van piano’s, vleugels
en bijzondere orkesten.

6

eten en drinken in Poort

Meet Point Coffee Bar -- nieuwe naam en
nieuwe eigenaren, vertrouwde plek
herinner mij nog dat de sneeuw tot onze
knieën stond. De zussen van mijn moeder woonden hier al, vanwege de goede
arbeidsmarkt. Ik groeide samen met mijn
neven en nichten bij mijn oma in Barranquilla aan de kust van Colombia op.
Zij had alle ruimte en een grote achtertuin. Ik werk als ICT’er bij DAS Amsterdam. Doordat zowel Yeratze als ik een
vaste baan hebben, durfde de bank de
koop aan. Na het werk en in de weekends lossen wij Claudia zoveel mogelijk
af hier in de espressobar. Ik heb ook echt
de ambitie om mij verder te bekwamen
in het vak van barista”.

Claudia, David en Yeratze runnen met zijn drieën de geliefde espressobar

In coronatijd een espressobar overnemen en de eerste maanden
alleen bestellingen ‘to go’ kunnen verzorgen – het drietal Claudia,
David en Yeratze aarzelde geen moment. “Wij wonen al in de buurt
sinds het Heilig Boontje was en zagen nu onze kans schoon om
deze door de buurt geliefde plek nieuw leven in te blazen”.
Onderling praten de drie vrienden vrolijk
Spaans met elkaar, om dan even snel de
switch te maken naar Nederlands of desgewenst Engels. Yeratze komt uit Mexico
en David en Claudia zijn Colombiaans,
“Net als de koffie”, lacht David.
Kindvriendelijk
Claudia kwam na haar studie journalistiek in de Colombiaanse hoofdstad Bogota voor zes maanden naar Utrecht om
als au pair te werken. “Toen leerde ik David kennen tijdens een barbecue in het
Vondelpark en sindsdien ben ik in Nederland gebleven. De eerste twaalf jaar
woonden we samen in IJburg, en toen
ons tweede kind op komst was, verhuisden we naar Almere Poort. Wij wonen
met veel plezier in het Homeruskwartier.
In Amsterdam werkte ik bij een klein hotel, waar ik administratief werk deed. Na
de verhuizing naar Poort en de geboorte
van onze jongste dochter, bleef ik eerst
een poosje thuis.
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Pianomuziek
Als thuisblijfmoeder genoot ik ervan om
koffie te drinken in een café, terwijl de
kindjes het intussen ook leuk hadden.
Het idee van een babycafé ontstond en
we schreven een ondernemingsplan en
zochten een geschikte plek. Totdat we
hoorden dat Take a Break te koop stond.
De overname was vrij snel rond en we
zijn aan het schilderen gegaan. We hebben het zo gezellig mogelijk gemaakt,
in de ruimte achter komt een speelplek.
Maar we namen ook de alcoholvergunning over, dus zodra het weer mag zullen
we drie avonden in de week open zijn en
we hebben nog heel veel plannen voor
lekkers en leuke events. De feestelijke
opening met pianomuziek houden jullie
ook nog tegoed!”
Ambitie
David kwam in 1998 al naar Nederland,
om bij zijn moeder in de Amsterdamse
Pijp te gaan wonen. “Het was winter, ik

Aguascalientes
Yeratze komt uit de stad Aguascalientes,
een welvarende, schone stad in Mexico,
gelegen aan de gelijknamige rivier op
1880 meter boven de zeespiegel. Letterlijk vertaald betekent aguas calientes
‘warm water’, deze naam verwijst naar
de thermische waterbronnen aldaar. “Ik
ontmoette Claudia drie jaar geleden. We
kwamen erachter dat we dezelfde achternaam hebben – Ruiz – en werden goede
vriendinnen”. Yeratze studeerde rechten
in Mexico en vroeg een beurs aan om
haar master in Nederland te kunnen halen. “Mijn essay werd gekozen uit alle
Mexicaanse kandidaten. Ik was superblij
dat mijn schrijfwerk werd beloond!
Beneluxlaan
Snel studeerde ik af en mijn eerste baan
was bij een bedrijf aan de Gooisekant.
Verhuizen naar de Beneluxlaan leek een
logische stap. Mijn dochter kwam in het
begin heel verlegen de espressobar binnen, en Sander, de eerste eigenaar, wist
het ijs te breken. Ik zei toen al dat ik interesse had om de zaak te kopen. Maar
er gingen nog wat jaren overheen. Inmiddels werk ik bij Philips in Eindhoven.
Nu is mijn dochter veertien en zit op het
Aeres. We zijn blij om buiten Amsterdam
te wonen, dichter bij de natuur”.
Het enthousiaste team geeft aan dat ze
hopen veel Poortenaren te mogen gaan
verwennen met smaak en gezelligheid.
redactie n

hond en baasje

Buiten. Don heeft echt een wonderkarakter. Hij heeft het karakter en de bouw
van zijn moeder en het postuur en de
hoogte van zijn vader. Zijn kleur wordt
‘champagne’ genoemd. Ik koos bewust
voor een mannetjeshond, hij beschermt
mij als het ware.
Ik werkte als barmanager bij het
Csmart hotel hier vlakbij en kon overdag veel lopen met de hond. In het begin
kwam ik ook in de pauze om zeven uur
’s avonds even thuis om een rondje met
Don te lopen. Hij ging eerst in de bench
als ik naar mijn werk ging. Momenteel
staat het werk bij Csmart even stil, vanwege de lockdowns, maar zelf zit ik niet
stil hoor, dat is niks voor mij.
De eerste periode was Don echt aan
het puberen, nu is hij echt mijn maatje.

Vrienden voor het leven
Naam: Don Cheezy
Hondenras: pitbull XL
Baasje: Patricia Zwaan
Leeftijd: tweeënhalf jaar oud
Geboren in: Rotterdam
Woont nu in: Europakwartier
Dol op: eten, lopen en met een bal
spelen
Bijzonder: hij denkt dat hij nog een
klein hondje is ;-)

Patricia woont met haar volwassen zoon
in het Europakwartier. “Mijn zoon heeft
een vriendin en gaat natuurlijk steeds
meer zijn eigen gang. Ik heb dertien jaar
lang een hond gehad, een Amerikaanse
bulldog, en ik had genoeg tijd voor een
nieuwe hond. Een vriend van mij heeft
een kennel in Rotterdam, Revolutionaire
Bully, en ik liet hem weten geïnteresseerd te zijn. Hij zei daarop: “Weet waar
je aan begint, deze honden zijn groot en
sterk”. Waarop ik antwoordde dat ik ook
sterk ben, en wel van een ‘hond-hond’
houd. Pitbulls xl zijn honden met pit.
En zo kwam Don Cheezy met acht
maanden bij ons. Toen hij klein was, had
hij een lachend gezicht, alsof hij ‘cheese’
zei voor de camera. Hij komt uit een nest
van elf puppies, waarvan acht het hebben gered. Twee ervan wonen in Almere

Met zijn zeventig kilo gaat hij nog rustig
op schoot zitten, hij denkt dat hij nog
een klein hondje is. Ik heb veel met hem
getraind aan de correctieriem. Zitten,
liggen, rollen en naast lopen. Ik spreek
met een lage stem en ik gebruik gebaren,
ik ga niet schreeuwen. Mijn zoon is het
speelmaatje van Don, en met kleine honden speelt hij ook graag.
Don eet vers vlees, dat ik als gehakt ingevroren geleverd krijg. Daarnaast eet hij
dagelijks 200 à 250 gram verse groente,
zoals pompoen, broccoli en bloemkool.
Dit koop ik groot in op de markt en gaat
in zakjes de vriezer in. Een banaantje is
een traktatie voor hem.
Als ik met Don door de wijk loop, heb
ik altijd veel bekijks. Vrouwen vallen op
zijn kleur en mannen op zijn postuur. Ik
krijg ook vaak te horen dat mensen het
contrast mooi vinden – ik ben klein en
Don is groot. Ik vind het leuk om over
hem te vertellen en ik zorg natuurlijk
dat hij aangelijnd is. Don heeft ook zijn
eigen instagram account, @doncheezy.
Het lijkt mij leuk om naar shows in ZuidItalië te gaan met hem. Zijn ouders zijn
allebei kampioenen.
’s Ochtends om zes uur lopen wij al
ons eerste rondje en ’s nachts om twaalf
uur het laatste. We hebben verschillende
leuke routes, zoals langs het Almeerderstrand en de dijk. Je kunt in Almere
fijn wandelen, ook naar Muziekwijk via
n
de Pampushout”.

De dierenkliniek in Poort heet
vanaf nu AniCura Almere
Een nieuwe naam maar dezelfde
vertrouwde (en nieuwe)
dierenartsen en assistenten
Het was je misschien al opgevallen, wij zijn
van naam veranderd. De nieuwe naam
van onze kliniek is AniCura Almere. Voor
jou en je huisdier verandert er eigenlijk
niets, het gaat alleen om een naamswijziging. Natuurlijk staan jouw vertrouwde
dierenartsen en assistenten, ook na deze
wijziging, gewoon voor jou en je huisdier
klaar!

Waarom deze naamswijziging
van Sterkliniek naar AniCura?
Sinds enige tijd maken wij als Sterkliniek
onderdeel uit van AniCura. Vanaf februari
2021 stopt de service en ondersteuning
vanuit de Sterkliniek groep. Om die reden
kiezen wij ervoor om vanaf nu verder te
gaan onder de naam van ons moederbedrijf: AniCura.

Nog steeds diergeneeskundige
zorg van het hoogste niveau
Door een versmelting van de kwaliteits
eisen en standaarden van Sterkliniek met
het moederbedrijf AniCura Nederland,
heeft het voeren van het losse merk Sterkliniek geen toegevoegde waarde meer.
Het kwaliteitssysteem van Sterkliniek
wordt onderdeel van het AniCura kwaliteitsprogramma. Je kunt dus nog steeds
rekenen op diergeneeskundige zorg van
het hoogste niveau!
Heb je een vraag over deze verandering?
Bel of mail ons gerust, wij vertellen je er
graag meer over.
Team AniCura Almere n
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Het flevo-landschap

In 2020 konden de natuurgebieden van het Flevo-landschap, en
dus ook de Pampushout, op veel meer bezoekers rekenen dan
voorgaande jaren. Mensen ontdekten nieuwe natuurgebieden in
hun woonomgeving en werden hierdoor aangenaam verrast. De
natuur is voor eenieder een plek om tot rust te komen en gezond
te blijven. Je kunt je nu bijna niet meer voorstellen dat de bossen
veertig jaar geleden nog aangeplant moesten worden.

Boswachters vertellen over
Pampushout toen en nu
Boswachters Rob Timmerman en Jan
Horstra zijn beiden sinds begin jaren
tachtig persoonlijk verantwoordelijk
voor aanplant van duizenden en duizenden bomen die de Flevolandse bossen vormen. Ben Huisman, voorzitter
van het Flevo-landschap: “Ik kan mijzelf
niet voorstellen hoe snel de ontwikkeling
heeft plaatsgevonden, het is waardevol
dat we mensen in dienst hebben die het
vanaf het begin hebben meegemaakt”.

Immense vlakte
Boswachter Jan Horstra: “Toen ik in 1982
begon in Zuidelijk Flevoland, was er alleen nog maar een grote, natte polder
met riet en klei. Er waren sloten en greppels en het gebied lag er geploegd bij.
Verder was er niets. We zijn die immense
vlakte toen gaan inrichten. Eerst met het
landbouwbedrijf en vrij snel daarna ook
met de opbouw van de huidige bossen.
Ik heb meegeholpen met de inplant van
de Pampushout. Gewoon met de hand.
Er waren grote vlakken aangewezen als
bosperceel en die werden beplant met
hoofdzakelijk populieren en loofhout.
Soorten die snel groeien en al snel enige
beschutting boden in de jonge polder”.
Rupsbanden
Boswachter Rob Timmerman: “Veertig
jaar geleden was het hier inderdaad veel
kaler, de bomen die we toen plantten waren maar anderhalve meter hoog. Er was
veel riet, in de landbouw werden veel
granen en veel koolzaad verbouwd. Nu
zie je vooral aardappelen, suikerbieten en
uien. Het was toen ook veel natter, landbouwvoertuigen reden toen op rupsbanden. Dat zie je tegenwoordig nauwelijks
meer. En er waren indertijd veel minder
soorten planten en dieren, maar van de
soorten die er waren, zag je er heel veel.
Er waren bijvoorbeeld grote aantallen fazanten. Die zijn er nu helemaal niet meer,
vanwege de geïntensiveerde landbouw
en het grote aantal vossen, die de fazanten en hun eieren eten”.

Boswachter Jan Horstra

Volwassen bos
Jan: “We zijn nu dertig, veertig jaar verder en het bos is een stuk volwassener

Boswachter Rob Timmerman

geworden. Je kunt dat zien aan de hand
van dode populieren die je soms ziet liggen, die zijn volgroeid en hebben een natuurlijk einde bereikt. Je merkt dat er veel
meer soorten vogels in de bossen komen.
We hebben nu de zeearend, wespendieven en haviken. Ook de bever en de otter
hebben zuidelijk Flevoland gevonden”.
Gouden Rand
Rob: “De bomen zijn een stuk dikker geworden, vooral de populieren. Het eerste deel van de Gouden Rand is klaar.
De Gouden Rand vormt de verbinding
tussen de Lepelaarplassen en het Kromslootpark. Plan Roerdomp in de Lepelaarplassen is gerealiseerd ten behoeve
van de roerdomp, maar ook de grote zilverreiger profiteert heel sterk daarvan”.
Jan: “Met het volwassen worden van
het bos zul je zien dat de zwarte specht
hier komt, of de das en misschien eventueel de wolf...”
Wespendieven
Rob: “Over nog eens dertig jaar zullen
hier in de Pampushout meerdere wespendieven en zeearenden broeden. Ik
hoop dat bomen nog dikker worden en
dat we ook naar een mooi bos toegaan.
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straatnamen homeruskwartier

En dat bovendien de Gouden Rand volledig aangelegd zal zijn. Zodat waterminnende soorten zich goed verplaatsen
kunnen, wat vismigratie mogelijk maakt
vanuit het Markermeer naar de Lepelaarplassen. Dat is weer gunstig voor bijvoorbeeld de grote zilverreiger. Hopelijk
komen zo ook de lepelaars weer terug”.
Zwerfafval
Jan: “Helaas zagen we in 2020 naast
meer bezoekers ook meer zwerfafval en
stortafval, dit gaf ons veel werk en dat
is erg jammer, want wij houden ons liever bezig met andere zaken. We zijn dagelijks bezig het bos mooier te maken.
Door middel van kappen en uitdunnen
geven we de mooie bomen en natuurlijke
bomen meer ruimte. We laten dood hout
liggen, zodat het vergaat en weer als
voedsel in de voedselketen terugkomt.
Op het dode hout groeien paddenstoelen
en de beestjes komen erop af en uiteindelijk profiteert de volgende generatie
bos hiervan”.
Ontstressen
Ben: “Bossen zijn van essentieel belang.
Ze bieden koelte tijdens hitte, geven beschutting, spelen een rol in het vasthouden van water tijdens droge perioden,
geven veel dier- en plantensoorten een
thuis en zijn voor mensen belangrijk om
hun hoofd leeg te maken. In een bos valt
de stress als het ware van je af. We verwelkomen bezoekers aan de Pampushout
met open armen, maar laten we samen
zuinig zijn op deze mooie natuur dichtbij
huis. Houd je hond aan de lijn, blijf op
de paden en laat geen afval achter. Zo
blijft de Pampushout een geweldige plek
voor iedereen”.
Het Flevo-landschap n

Homeruskwartier
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Nou, lieve Tanit, om erachter te komen
wie jij bent, of was, is een hele toer! Je
hoorde tot de Levantijnse en NoordAfrikaanse godenwereld. Misschien komt
de naam ‘Tunesië’ wel van jou af. In dat
land leef je nog voort in het dagelijkse
spraakgebruik, want als het te lang
droog is roepen Tunesiërs je aan: “Omek
Tannou! Moeder Tanit! Zorg dat het gaat
regenen!” Je was namelijk onder andere
de godin van de vruchtbaarheid. Ook van
de seksualiteit, of de liefde, maar ook
van de oorlog; ik vind dat wel een beetje
een rare combi maar dat zagen ze vroeger kennelijk anders. Een verpleegster
hebben ze ook in je gezien.
De tijd dat de mensen je echt aanbeden, is wel lang geleden. Je was misschien
het beroemdst in Carthago, van die stad
(nu Tunis) was je de beschermgodin.
Archeologische vondsten duiden erop
dat je in de zesde eeuw vóór onze jaartelling werd vereerd. Bijvoorbeeld ook in
Kerkouane, op het schiereiland Kaap Bon.
Beide steden werden door de Romeinen
verwoest, Kerkouane rond 250 voor
Christus, Carthago in 146 voor Christus
– je bescherming had niet geholpen!
Maar je bent nog ouder, want in Sarepta,
Libanon, vonden ze een heiligdom van je
uit de Nieuwe Steentijd. Je was ook aanwezig op het Iberische schiereiland; en
op Ibiza werd je in de tweede eeuw na
Christus nog vereerd.
De volkeren rond de Middellandse
Zee waren in die tijd enorm op drift.
De Feniciërs, de Libiërs, de Puniërs, de
Amazigh of Imazighen (die wij vaak ‘berbers‘ noemen, veel Marokkaanse landgenoten uit het Rif-gebergte zijn Amazigh),
ze lopen behoorlijk door elkaar. Die

laatsten spreken hun eigen taal, het
‘Tamazight’, dat tot voor kort alleen maar
werd gesproken en niet geschreven. Maar
daardoor – en omdat de islam de godsdienst van de Noord-Afrikaanse volkeren
werd – weten we zo weinig van jou, Tanit.
Geen avonturen, geen bijzondere daden.
Op een gegeven moment was je de
hoofdgodin, naast de hoofdgod BaalHamon. Je werd zelfs ‘het (klagende)
gezicht van Baal’ genoemd; of ‘rabat’, wat
vrouwelijke leider betekent. Volgens één
mythe zou je Baal, de god van de vruchtbaarheid, elk jaar opnieuw tot leven
wekken. En zoals dat gaat, werd jouw
figuur weer in andere godenwerelden
overgenomen, bijvoorbeeld als Astarte,
Ishtar, Juno, Dido, Caeleste of Venus,
of de voedster van Saturnus (van de
Saturnussingel!). Er zijn een paar mooie
afbeeldingen van je, keramische borstbeelden met en zonder armen; je expressieve hoofd stond op een Carthaagse
munt. Je had attributen: de granaatappel,
de vijg, de korenaar en de duif.
Maar jouw symbool is uniek, en het
schijnt nog veel ouder te zijn, duizenden
jaren oud. De Egyptenaren tekenden het
als ‘litteken’ op de armen van Imazighen.
Hoe zal ik het omschrijven? Het lijkt op
het ankh-teken, het levenskruis, alleen is
jouw symbool geometrischer: een zuivere
cirkel, daaronder een horizontaal lijntje en daaronder een hoge driehoek. Als
pictogram kan het zó op de deur van het
damestoilet... Op sommige afbeeldingen
zie ik in dat driehoekje heel duidelijk een
paar benen in spreidstand, of een onderlichaam in een rok, en het dwarslijntje
worden twee armen, soms met de onderarmen omhoog geheven. Die houding
kan vanalles betekenen! Zoals: help, ik
weet het ook niet meer!
Met dank aan Mourad en Karen.
Felix van de Laar n

foto: Francesco Veronesi

www.flevo-landschap.nl

Tanitstraat

zwarte specht
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Buurtcentrum Amerika als
stembureau op 17 maart
In het buurtcentrum kijken we er naar uit om jullie te mogen
ontmoeten. Ook de vrijwilligers zouden niets liever willen dan
de draad weer op te pakken. En eigenlijk gaat dat wel een beet
je gebeuren, met een geldige reden. En wel op 17 maart. Want
dan vinden de Tweede Kamerverkiezingen weer plaats.
De kracht van de mens
Nu is het al weer februari 2021. Echt. De
tijd lijkt stil te hebben gestaan, maar ondertussen is er een jaar verstreken. Een
Coronajaar. Allemaal hebben wij dit ervaren als iets dat nieuw is, iets dat anders
is, iets dat eigenlijk moeilijk te begrijpen
is. Dit klinkt misschien niet zo positief,
maar het tegendeel is waar. Ik zie en
hoor om mij heen mensen die elkaar weten te vinden en bij elkaar te rade gaan.
Mensen die elkaar steun bieden. Mensen die anderen daar waar mogelijk hulp
bieden. En dat is juist de kracht van de
mens. Mijn collega’s van de Schoor en
ook ikzelf proberen toch op vele manieren de buurtbewoners te ondersteunen.
Ook al zijn de buurtcentra gesloten, De

Schoor is toch nog heel actief. Misschien
vind je het ook leuk eens op de website
van de Schoor te kijken.
Heel veel sneeuw
Nu ligt er sneeuw. Heel veel sneeuw. En
het blijft maar komen. Een mooi gezicht.
Vooral de bossen en de straten die wit
zijn gekleurd. Ook zijn er weer kinderen
op straat, soms met hun ouders. Voor
even is er weer leven te bekennen. Voor
mij is dit een teken dat het allemaal goed
komt. Straks, wanneer er weer veel mogelijk is, pakken we draad weer op. Nu
ruiken we even aan onze vrijheid. Straks
is dat weer als vanouds. Voorjaar, terrasje en wandelen in de zon. Wat zullen
we dit weer gaan waarderen ;-).

Stembureau
In het buurtcentrum kijken we er naar
uit om jullie te mogen ontmoeten. Ook
de vrijwilligers zouden niets liever willen dan de draad weer op te pakken in
het buurtcentrum. En eigenlijk gaat dat
wel een beetje gebeuren, met een geldige
reden. En wel op 17 maart aanstaande.
Want dan vinden de Tweede Kamerverkiezingen weer plaats. Ik weet niet of je
een bevlogen stemmer bent die zijn of
haar kans niet voorbij laat gaan, of dat
je graag er op uit wilt gaan om even zo
dicht mogelijk bij de andere buurtbewoners te zijn. Wij vinden het fijn als je
komt stemmen. Wij hopen graag je te
zien. Je bent net als voorheen, maar misschien nóg ietsje meer, van harte welkom
in buurtcentrum Amerika of de sporthal
Het Ei Van… op de bovenverdieping.
Pas goed op jezelf en houd nog even de
moed erin. We zijn er bijna.

John Booi, beheerder
buurtcentrum Amerika n

fotograaf: Rianne Brunt
modellen: Lieke en Pepijn
titel: Sneeuwpret in
Portes du Almere
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bewegen

Stap over op je eigen groene energie
De groenste energie van je eigen windmolen!
Tegen het einde van dit jaar leveren onze windmolens de allergroenste energie van Nederland
aan ruim 5.500 huishoudens in Almere. Ook in
Almere-Poort!

Word nu lid
voor

€10

Dus voor
jouw energie
ga je nu al naar:

Kom ook naar de Playground in Poort
sport e

woensdagOp de Playground Poort is elke
doen, en
te
s
en donderdagmiddag van alle
g. Je kunt
tijdelijk ook op maandagmidda
n of een
materialen voor sport en spel lene
medewerkers
fste
rtie
spo
partijtje spelen met de
Emmy.
met
key
van De Schoor. Hier zie je hoc

n spel
maand
ag
woens
dag
donde
rdag
14:30
- 17:00

Voetballen over
een net? Ja dus,
voetvolley! Dit
levert mooie tru
cs op. Hier zie je
de onvermoeibar
e
stagiair Benjam
in, die al heel w
at uren op de
Playground door
bracht, altijd in
beweging.

Ook voor eigen ideeën is ruimte. Eén
van de kinderen opperde het plan om een
Mario-parcours te bouwen op een heuveltje.
r
Ondertussen waren ze de hele middag lekke
actief bezig in de buitenlucht!

t
Voor vragen over sportactiviteiten in Poor
h:
kun je terecht bij Leonie, de buurtsportcoac
Lgleiser@deschoor.nl
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nieuw in poort

Schenkers Makelaardij opent
kantoor in de Homerusmarkt

Het enthousiaste makelaarskoppel Vernon en Lisa in hun nieuwe kantoor

Bij Schenkers Makelaardij kun je terecht voor aankoop, verkoop
en verhuur van bestaande bouw. In heel Almere en de wijde om
geving. Lisa: “Wij onderscheiden ons door onze service. Elke klant
staan wij persoonlijk en professioneel bij gedurende het gehele
proces. Een tevreden klant deelt zijn ervaringen met buren, kennis
sen of vrienden en dat is de beste reclame!”
Vernon en Lisa wonen al acht jaar in
Almere Poort. Lisa vertelt: “We zijn begonnen in het Europakwartier, tot wij een
zelfbouwkavel wisten te veroveren in het
Homeruskwartier, waar we nu heerlijk
wonen met onze dochter Liv en zoontje
Aiden. De kinderen gaan met veel plezier
naar de Zeeraket en Kikinous. Wij zijn
echt Poort-lovers in hart en nieren!
Visitekaartje
In 2019 zijn wij gestart met ons makelaarsbedrijf. In eerste instantie werkten
wij vanuit huis. Toen we zagen dat deze
mooie unit op de zonnige hoek van de
Homerusmarkt beschikbaar was, hebben
we deze kans met beide handen aangegrepen”. Vernon: “We hebben ons best
gedaan er ook echt iets moois van te maken, niet alleen een fijne plek om te werken en gesprekken te voeren, maar ook
een visitekaartje voor ons bedrijf. Het is
nog even wachten op de bestickering van
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de ramen, maar het open karakter willen
wij zeker behouden. Dit past bij ons. Als
wij hier op zaterdag zitten te werken, lopen tussen het winkelende publiek allerlei bekenden uit de buurt langs. Ze zien
ons natuurlijk zitten en zwaaien vrolijk.
Wij zwaaien net zo enthousiast terug!”
Naast Vernon en Lisa is er nu een derde collega werkzaam bij het jonge bedrijf. “Nick doet vooral het Engelstalige
werk, voor de expats, waar vanuit veel
vraag is naar woonruimte in Almere”. So
if you see Nick, feel free to talk English!
Grootste passie
Van jongs af aan was Lisa al gefascineerd door de makelaarsbranche. “Toen
mijn ouders hun eerste woning kochten,
mocht ik als klein meisje mee naar de
bezichtigingen. Met grote bewondering
keek ik op naar de verkopend makelaar
destijds. Sinds die dag weet ik precies
wat mijn grote passie is: makelen!”

Avontuur
Jaren later, kersvers uit de schoolbanken
van de Hogeschool van Amsterdam, begon Lisa zelf haar avontuur als professioneel makelaar. “Ondanks de toenmalige
crisis op de woningmarkt, ging ik met
veel enthousiasme en vastberadenheid
op zoek naar mijn eerste baan. Niet lang
daarna kon ik aan de slag als verhuurmakelaar en vervolgens als verkoopmakelaar. Ik kon mij verder ontwikkelen en
deed de nodige ervaring op. Twee maanden terug was het tijd voor de grote stap
waar ik altijd al van droomde: een eigen
makelaardij! Schenkers Makelaardij.
Kennis van zaken
Vernon en Lisa zijn positief over de ontwikkelingen in de regio. Vernon: “Corona heeft geen negatief effect gehad op de
huizenmarkt. Op dit moment beleeft de
huizenmarkt een piek. Huizen zijn binnen enkele dagen verkocht, soms zelfs
zonder voorbehoud. Poort is hot!
Toch wil ik even laten weten dat mensen het proces van het verkopen van
een woning niet moeten onderschatten.
Voor de klant is dit geen dagelijkse kost,
terwijl wij ons vak hiervan hebben gemaakt. Wij kennen bovendien de wijken
op ons duimpje en kunnen helpen voor
de best mogelijke prijs te verkopen. Ook
de aankoop van een woning lukt ons
vrijwel altijd binnen één à twee maanden. Wij hanteren bovendien een no cure
no pay policy, zo zeker zijn we dat wij
elke klant naar volledige tevredenheid
van dienst kunnen zijn”.
Welkomsttarief
Het jonge, dynamische koppel is ook actief op social media. Vernon: “We posten
elke twee weken een quiz om thema’s als
hypotheken, koopcontracten, technische
keuring en overdrachtsbelasting onder
de aandacht te brengen”.
Ook kun je op het kantoor van Schenkers makelaardij terecht voor hypotheken, verzekeringen, mediation van de
welbekende onafhankelijke adviseurs
van Baar Advies uit Bussum. Schenkers
makelaardij en Baar advies verwelkomen
je graag met een heerlijke kop koffie. n
“Speciaal voor Poortbewoners
bieden wij de komende maanden
een welkomsttarief en gratis
waardebepaling aan”

wonen in poort

verbindt de wijk met de omliggende wijken en functies zoals de Europalaan en
het station Almere Poort. Voetgangeren fietsverkeer krijgen veel ruimte met
brede trottoirs met bomen en verschillende doorgaande fietspaden. Een gezonde leefomgeving wordt gestimuleerd
door straten met één-richtingsverkeer en
éénzijdig langsparkeren.
n

Een stadswijk geïnspireerd op Amerikaanse steden Boston, Philadelphia en New York

Bouw ‘New Brooklyn’ in
Europakwartier Oost van start
In Europakwartier Oost wordt een stedelijke en bijzonder
onderscheidende wijk ontwikkeld. Stedelijk in dichtheid en
gevarieerd in woningen en samenstelling van bewoners. Hier
komen circa 1400 woningen in een mix van koop, huur en
zelfbouw. Het bouwrijp maken van het gebied is gestart. Volgens
planning start de bouw van de eerste woningen begin 2021.

Meer informatie over koopen vrije sector huurwoningen:
www.newbrooklyn-almere.nl.

Interesse in een sociale huurwoning?
De Alliantie bouwt in deze nieuwe
wijk circa 400 woningen. Deze
worden te zijner tijd aangeboden
via Woningnet. Om te kunnen
reageren op sociale huurwoningen,
moet je daar ingeschreven staan
als woningzoekende. Wanneer de
woningen te huur worden aangeboden, vermeldt de Alliantie dat op
de website en via een vooraankondiging op Woningnet. De Alliantie
verwacht dat dit ongeveer eind
2021, begin 2022 zal zijn.

Karakteristieke huizen
Samen met de partners de Alliantie,
Heijmans en een belegger ontwikkelt
de gemeente Almere de eerste fase van
deze nieuwe stadswijk New Brooklyn.
Hier wordt straks gebouwd aan karakteristieke bakstenen huizen met erkers,
souterrains en trappetjes in stoere, stijlvolle en industriële architectuur. New
Brooklyn is een stadswijk geïnspireerd
op Amerikaanse steden als Boston,
Philadelphia en New York.
Groen en kindvriendelijk
De wijk is groen en kindvriendelijk van
opzet. Het hart van de wijk wordt gevormd door de Meent. Een plek waar
wijkbewoners elkaar ontmoeten. Een
heel gewoon park met grote grasvelden,
diverse grote bomen. Deze groene ruimte

Karakteristieke bakstenen huizen in stoere, stijlvolle en industriële architectuur
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jongerenwerk

Team jongerenwerkers in
Poort uitgebreid met Kay-lee
In juni vorig jaar was in PoortNieuws te lezen dat ambulant
jongerenwerker Charly, na tien jaar solo te hebben gewerkt
in Almere Poort, versterking kreeg van collega Zakaria. Sinds
begin januari dit jaar vormen de jongerenwerkers een driekop
pig team, met Kay-lee als nieuwste aanwinst.

Activiteiten
Charly: “Na afloop van het gesprek konden de deelnemers opschrijven wat hun
wensen zijn voor dingen die wij vanuit
de Schoor wellicht kunnen faciliteren,
binnen de mogelijkheden die er zijn.
Was jij hier niet bij maar heb je wel een
idee? Dan kun je het ons uiteraard alsnog vertellen. Een kookcafé is een optie, of bijvoorbeeld een filmavond. Voor
de dames-activiteiten ben je bij Kay-lee
aan het juiste adres. Jullie kunnen zelfs
een fotoshoot met make-up organiseren
of een thema-avond zoals Valentijn, wat
natuurlijk net voorbij is”.
Jongereninloop
Zakaria: “Wij zijn elke vrijdag van vier
uur in de middag tot acht uur ’s avonds
in het Klokhuis te vinden – nu tijdelijk
met aanmelding vooraf. De jongeren
inloop is voor jongeren van tien tot zeventien jaar. Na acht uur was er ook een
17+ groep, maar door de avondklok is
deze helaas even geparkeerd. Normaal
is er ook zaalvoetbal en basketbal in de
gymzaal boven buurtcentrum Amerika.
Ook op instagram zijn wij actief, dat is
een voordeel van een jong team als wij”.
redactie n

Zakaria, Charly en Kay-lee vormen samen het team jongerenwerkers in Poort

Leefwereld
De 23-jarige Kay-lee uit Almere Filmwijk had net haar hbo-opleiding Social
Work aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond, toen zij de vacature bij
De Schoor tegenkwam. “Ik was meteen
enthousiast, omdat ik zelf natuurlijk
dichtbij de leefwereld van jongeren sta.
Om mij kennis te laten maken met het
jongerenwerk in de verschillende stadsdelen van Almere, kreeg ik om te beginnen een soort tour. Het viel mij op dat
het karakter van de wijken van Almere
verschilt. Almere Poort is nog volop in
de groei”.
Eigen ruimte
Charly valt zijn nieuwe collega bij: “We
zijn eigenlijk toe aan een eigen ruimte
in Poort. Op dit moment is het Klokhuis
de hangout voor jongeren, en daar zijn
we inmiddels uitgegroeid. Dit wordt versterkt door de maatregelen, die afstand
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@deschoor_zackaria
@deschoor_charly
@deschoor_kaylee

voorschrijven. En het Klokhuis vormt
voor sommige jongeren toch een drempel – ze denken dat de ‘roze taart’ meer
iets voor kinderen is. Terwijl dat natuurlijk reuze meevalt als ze eenmaal binnen
zijn. Ze kunnen hier gamen, tafeltennissen, chillen... en eigen ideeën inbrengen”.
Dialoog
Kay-lee: “Op 18 februari organiseerden
we in het Klokhuis een dialoog met jongeren uit Poort. We wilden weten hoe zij
de lockdown ervaren, waar zij moeite
mee hebben, waar hun behoeften liggen.
Uit de reacties bleek dat de ene jongere het thuiswerken voor school lastiger
vindt dan de andere. Het gemis zit vooral
in de sociale contacten en activiteiten op
het gebied van sport en vrije tijd. Een
jongen merkte op dat hij thuis ‘niks te
doen’ had en dat de dagen allemaal hetzelfde zijn. Gelukkig wordt er wel nog
buiten gesport”.

Op 18 februari was er in het Klokhuis
een dialoog met jongeren uit Poort

eten en drinken in poort

eten en drinken

zorgscala

Heel blij weer terug te zijn

Nieuwe espressobar in de
Homerusmarkt: Koffiepunt
Na een jaar met haar koffie
truck op zaterdagen onder de
plataan te hebben gestaan,
opent Esther Kraal een espres
sobar in de Homerusmarkt.
Zelf kan Esther ook nog niet helemaal
bevatten dat haar droom in zo’n korte
tijd realiteit is geworden. “Als ik ’s ochtends wakker word, denk ik: is dit echt?
Ik was met de koffietruck begonnen naast
mijn baan als fysiotherapeut en de zorg
voor mijn gezin thuis. Sinds deze unit
aan de buitenzijde van de Homerusmarkt
vrij kwam, is het in een sneltreinvaart
gegaan – mijn baan heb ik opgezegd en
mijn thuisfront steunt mij. Ik heb na-

tuurlijk vanuit de koffietruck het een en
ander uit kunnen testen het afgelopen
jaar. Zonder aanloop van enthousiaste
klanten zou ik niet zover zijn gekomen.
Naast koffiespecialiteiten, thee en warme
chocolademelk kan ik mij ook uitleven
met baksels voor bij je warme drankje.
Of taart van Holtkamp. Verder heb ik nu
de ruimte om ook potjes pindakaas, koffiebonen, verse thee en fruitijsjes te verkopen”. Wachten tot na de lockdown is
niet nodig, want alles is ‘to go’.
n

Marwa van de Mondzorgpoort:
Ik verloot een elektrische tandenborstel
van Oral-b. Lijkt het je leuk om hier kans
op te maken? Zo doe je mee:
1. Volg mij op instagram
2. Stuur een DM met ‘ik wil meedoen
met verloting elektrische tandenborstel’
3. Onder de eerste 30 DM’s verloot ik een
Oral-b Smart tandenborstel. De winnaar
krijgt bericht om de borstel op te halen.
P.S. De winnaar gaat op de foto, op insta.

Een column schrijven
voor PoortNieuws… Ik
ben toch geen schrijver? Wat zou ik kunnen schijven dat interessant genoeg is? Hier
denk ik nu al weken
over na. En dat terwijl ik op mijn Instagram-account het ene na het andere verhaal wegtik. Heel spontaan, want daar
houd ik van.
Als mondhygiëniste weet ik alles over
tandvleesontstekingen, ik kan je helpen
aan een fris ruikende mond en met het
voorkomen van gaatjes. Ook weet ik precies hoe om te gaan met angstige patiënten, kinderen én volwassenen, die beter
of anders moeten gaan poetsen. Hoor ik
dan wel een column te schrijven voor het
buurtmagazine?
Ja. Waarom niet? Ik woon in dit stadsdeel, startte hier mijn eigen bedrijf op
en begon jaren geleden zelfs mijn carrière als mondhygiëniste in deze buurt.
Ik heb namelijk in 2011 bij één van de
eerste tandartspaktijken in Almere Poort
gewerkt. Net een jaartje afgestudeerd,
nog aarzelend over bepaalde keuzes die
ik maakte in mijn behandelingen. Na
twee jaar vertrok ik naar een praktijk
in Amsterdam omdat ik graag als zzp’er
verder wilde. En nu, tien jaar, later heb ik
mijn eigen praktijk hier in hartje Poort!
Laatst kwam er ineens een bekend gezicht mijn praktijk binnen: “Ik zag je in
PoortNieuws en ik vond je behandelingen
altijd zo fijn dat ik een afspraak heb gemaakt”. Mijn hart maakt een sprongetje,
zouden mijn patiënten van toen mij dus
toch niet zijn vergeten? Blijkbaar niet,
want een aantal weken later kwam er
nóg een oud-patiënt langs: “Ik hoorde
van mijn tandarts dat je weer terug bent
in Poort, de laatste keer dat ik kwam voor
een behandeling bij jou zou je bijna gaan
trouwen, weet ik nog”. Mijn hart maakte
nog een sprongetje van geluk.
Inmiddels getrouwd en twee kinderen
rijker, maar heel even was ik weer die
jonge meid die haar carrière net begon
in een wijk die nog volop groeide. Ik kan
alleen maar zeggen dat ik heel blij ben
weer terug te zijn!
Marwa Ahmad, de Mondzorgpoort n

Koffiepunt cookie (naar Nieuw-Zeelands
recept) en daarnaast een truffel

www.demondzorgpoort.nl
volg mij op insta: @demondzorgpoort
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Nieuwe duofiets in gebruik genomen en
‘Fietsmaatjes’ nu ook in Almere Poort
Niets is leuker in Almere dan fietsen! Maar wat als je zelf
niet meer kunt fietsen? Lichamelijk, visueel of verstandelijk
beperkt, niet meer zo jong, onzeker of eenzaam – Stichting
Fietsmaatjes Almere heeft enthousiaste vrijwilligers die graag
met jou als ‘gast’ gaan fietsen op een elektrische duofiets.
Al naar gelang je conditie kun je zelf geheel of gedeeltelijk
meefietsen. Gezellig naast elkaar, fiets je door Poort en door
de groene omgeving.

De handen ineen geslagen
Naast bewoners van Woonzorgcentrum
Vizier en bezoekers van het dagbestedingscentrum De Plint kunnen ook
thuiswonenden uit Almere Poort worden
opgehaald voor een mooie fietstocht met
een fietsmaatje op de splinternieuwe duofiets. Deze kon aangeschaft worden omdat Woonzorgcentrum Vizier, het wijkteam van Poort en Fietsmaatjes Almere de
handen ineen sloegen en de opbrengsten
van hun inzamelingsinitiatieven bij elkaar brachten. De nieuwe duofiets is ook
voorzien van een ‘kuchscherm’ van plexiglas om besmetting van elkaar met het
Covid19-virus te voorkomen.
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Meer dan fietsen alleen
De Stichting Fietsmaatjes Almere bestaat
sinds 28 januari 2019. De voorzitter,
Bert Groot Roessink, ging na zijn pensioen in 2015 fietsen met bewoners van
Woonzorgcentrum Zephyr in Almere
Buiten, mensen met ernstige dementie. Al
snel gingen zijn gedachten ook uit naar
thuiswonenden die niet meer in staat zijn
om zelfstandig te fietsen en nam hij het
initiatief om de Stichting Fietsmaatjes
Almere op te richten. In de afgelopen
twee jaar heeft Fietsmaatjes Almere zich
verspreid over de hele stad zodat er nu
vanuit zes locaties kan worden gefietst.
Elke locatie heeft een ‘coördinator’, die

zorg draagt voor de vrijwilligers en de
gasten, en een ‘fietswacht’, die er voor
zorgt dat de fiets in goede conditie blijft.
In Poort zijn dit Wil van Koningsbrugge
en Ger Bruinsma. Ger is ook instructeur
voor nieuwe vrijwilligers en daarnaast
fietst hij zelf ook met bewoners van
Vizier. In de afgelopen weken hebben
zich al meerdere nieuwe vrijwilligers uit
Almere Poort aangemeld.
Hoe werkt het?
Als bewoner van Poort kun je jezelf als
vrijwilliger of als gast aanmelden via de
site www.fietsmaatjesalmere.nl. Wil van
Koningsbrugge neemt dan contact met je
op. Een nieuwe vrijwilliger krijgt instructie van Ger Bruinsma over het ‘Coronaprotocol’ van Fietsmaatjes Almere en
het gebruik van de duofiets. Wil van
Konings
brugge maakt de vrijwilliger
wegwijs in het software-programma
‘Samen fietsen’, waarmee de fiets kan
worden gereserveerd. Vervolgens koppelt
zij een gast aan een vrijwilliger en wordt
een afspraak gemaakt voor een gratis
proefrit. Als het dan klikt tussen vrijwilliger en gast, kunnen de fietstochtjes
starten. Je betaalt dan n 2,50 per keer
voor een fietstochtje.
n

Wil van Koningsbrugge, coördinator Poort
en Ger Bruinsma, fietswacht Poort

zorgscala

Zoek je een huisarts in Poort?
De dokters van gezondheidscentrum
Vizier ontmoeten je graag
Almere Poort groeit, dus groeit de huisartsenpraktijk van
gezondheidscentrum Vizier mee. “Ons team is de afgelopen
maanden uitgebreid met onder meer twee nieuwe huisartsen.
Het team is gedreven om voor onze patiënten kwalitatief goede
huisartsenzorg te leveren“, aldus Jeske van Hoek, huisarts en
medisch manager in Vizier.
wijzing naar een specialist nodig is of dat
de huisarts met de uitslag verder kan”.
Debora Bakkenist vult aan: “Het maken
van echo’s maakt onze huisartsenpraktijk bijzonder. Dit is niet overal mogelijk”. Dokter Bakkenist is het team sinds
november vorig jaar komen versterken.
“Ik heb een deel van mijn huisartsopleiding in Vizier gedaan en wist toen al dat
ik hier na mijn opleiding graag zou willen werken. Dat is gelukt en daar ben ik
heel blij mee”.

“We kunnen binnenkort
echo’s in de praktijk maken”
v.l.n.r.: dokter Van Hoek,
dokter Bakkenist en dokter Boas

Nieuwe huisartsen
Eind 2020 zijn twee nieuwe huisartsen
en een vaste waarnemer gestart in Vizier.
Dokter Van Hoek: “Ik ben superblij met
deze drie nieuwe collega’s. Het zijn hele
kundige en bevlogen huisartsen. Met hen
kan Vizier de Poortbewoners nog beter
van dienst zijn”. Zij stelt haar collega’s
graag aan je voor.
Dokter Heleen Boas was al een tijdje
werkzaam als waarnemer. “Dat beviel zo
goed, dat ik wilde blijven”, aldus dokter
Boas, een allround huisarts met bijzondere interesse voor echografie. Enthousiast vertelt ze dat we binnenkort echo’s
in de huisartsenpraktijk kunnen maken:
“Dat is fantastisch. Voor bepaalde onderzoeken hoeven patiënten dan niet meer
naar het ziekenhuis omdat we die in onze
praktijk doen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen we bepalen of een ver-

Goede samenwerking
“Bij Vizier werken we goed samen”, vertelt dokter Bakkenist. “Gezamenlijk pakken we problemen van de patiënt gedegen aan en we hebben aandacht voor het
voorkomen van ziektes. De assistenten
en praktijkondersteuners helpen ons hier
goed bij. Ook hebben we goed contact
met allerlei andere disciplines zoals de fysiotherapeuten, het wijkteam en de jeugdartsen. Zo kan ik met een patiënt goed
kijken wat nodig is en of ik daar als huisarts bij kan helpen. Of dat ik beter een
andere zorgverlener in kan schakelen”.
Dokter Asha Jharap, die in Vizier
werkzaam is als waarnemend huisarts en
in veel verschillende praktijken heeft gewerkt, vult aan dat Vizier een praktijk is
met een strakke organisatie. “In Vizier is
de boel goed georganiseerd en dat helpt
mij als huisarts. Zo kan ik mij concentreren op aandacht voor mijn patiënten”.

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
vier huisartsen, doktersassistenten
en praktijkondersteuners GGZ,
GGZ-jeugd en somatiek.
Apotheek
036 - 545 44 10
Fysiotherapie
036 - 545 41 11
Kinderfysiotherapie
036 - 545 48 88
www.fysiozorggroepalmere.nl
Verloskundigenpraktijk
036 - 545 44 40
spoed 06 - 515 934 38
Jeugdgezondheidszorg
036 - 545 43 90
www.jgzalmere.nl
Wijkteam
036 - 14 036
Kinderergotherapie Almere
036 - 536 98 81
www.kinderergotherapiealmere.nl
Tandzorg Op Maat Almere Poort
036 - 539 78 80
www.tandzorgopmaat.nl
Psychologenpraktijk Almere Poort
06 - 510 121 20

Wij ontmoeten je graag
Dokter Van Hoek: “Voorlopig is ons huisartsenteam op volle sterkte en kunnen we
op een goede manier voldoen aan de vraag
uit het stadsdeel. Er is veel behoefte aan
goede huisartsenzorg, soms meer dan wij
redelijkerwijs direct kunnen geven. Maar
daar proberen we slim mee om te gaan.
Dat kan ook betekenen dat er op termijn
nog een huisarts bijkomt. Eén ding staat
vast: wij ontmoeten je graag”.
n
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Op woensdag 9 december 2020
werden de bewoners van Woonzorgcentrum Vizier getrakteerd
op een spectaculair optreden van
Mark Kirkenier. Omdat wegens
corona geen artiesten binnen
werden ontvangen, bedacht het
wijkteam Poort deze ludieke
actie. Toen Rixax verhuur door
het wijkteam werd benaderd,
leverden zij belangeloos de
hoogwerkers – één voor
Mark en één voor de
persfotograaf.

Kiki de Boer en Silvia Morren van
Wijkteam Poort waren de initiatiefnemers van dit optreden op grote
hoogte. Het was die ochtend mistig
en koud, maar de dames wisten zich
warm te houden met dansmoves.
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Een gevoel van eenzaamheid
kan ons allen overkomen…
Als wijkteam merken we dat er steeds meer sprake is van
eenzaamheid. Dit gevoel kun je hebben ondanks vriendschappen of een partner naast je. Het kan jong en oud overkomen.
Ruim een kwart van de Nederlanders van vijftien jaar of ouder
voelde zich in 2019 enigszins eenzaam en 9% voelde dit sterk.*
Daarom besteden we dit jaar extra aandacht aan eenzaamheid.
Poort voor elkaar
In Poort werken we al jaren met ‘Poort
voor elkaar’, waarbij we Poortenaren aan
elkaar matchen om samen te gaan wandelen, een bakje koffie te drinken, samen
naar een activiteit te gaan of een Poortenaar een ‘nieuweling’ de weg te laten
wijzen. Samen gezellig op pad – wat is
er allemaal te beleven in Poort en wat is
waar te vinden?
Wil je een maatje zijn voor een andere
Poortenaar of zelf een maatje krijgen?
Mail of bel Kiki of Silvia.
Duofiets in Poort

vrijwilligers het een en ander. We gaan
dit jaar, als alles hopelijk weer gewoon
is, een mooi activiteitenboekje maken
waarin we een overzicht maken van diverse activiteiten in het stadsdeel.
Workshop ‘Hoe kom ik
in contact, in beweging?’
Om je grenzen te verleggen en contact te
maken, is het prettig om niet in één keer
de berg op te wandelen. Je leert wat de
tussenstappen zijn, zodat je uiteindelijk
‘erop uit gaat’ en meer grip krijgt op wat
je wilt bereiken. Zodra buurtcentra weer
open gaan, maken we via Facebook bekend wanneer de workshop start of we
kijken naar de online mogelijkheden.
Interesse? Bel of mail ons.
Maak een praatje met je buren
We vragen aan jou, als buurman of
buurvrouw, om af en toe een praatje te
maken met je buren. Te vragen hoe het
met hen, hem of haar gaat. Te kijken of
ze mogelijk open staan voor een maatje,
als iemand misschien zelden de deur uit

Sinds 1 februari dit jaar is de mooie,
nieuwe duofiets beschikbaar in Poort.
Wil je je graag als vrijwilliger inzetten
of wil je graag als Poortbewoner met een
vrijwilliger op pad? Geef je dan op via:
www.fietsmaatjesalmere.nl
Mocht de kleine vergoeding van n,./ 2,50
per rit financieel niet haalbaar zijn, neem
dan contact op met het wijkteam, zodat
we daar iets in kunnen betekenen. Fietsmaatje zijn is meer dan fietsen alleen!
Activiteitenboek
Diverse organisaties zijn actief in Poort,
zoals kerken en bewonersinitiatieven en
ook het wijkteam organiseert met actieve

*Enquête Sociale Samenhang en Welzijn, 2019

gaat. Of te vragen of ze op een andere
manier ondersteuning kunnen gebruiken. Je hoeft het niet voor hem of haar
op te lossen. Als praktische of sociale
hulp nodig is, benader dan, met toestemming, het wijkteam of bel of mail samen
het wijkteam. Samen met jouw sociaal
en vriendelijk hart kunnen we meer
Poortenaren bereiken!
Quarantaine beschermt niet
tegen huiselijk geweld
Met bovenstaande slogan wordt landelijk aandacht gevraagd voor huiselijk
geweld tijdens de coronacrisis. We weten dat huiselijk geweld, helaas ook in
Poort, relatief veel voorkomt. Slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn nu nóg kwetsbaarder.
Spanningen kunnen thuis hoog oplopen
en voor slachtoffers kan het in deze tijd
nog moeilijker zijn om hulp te vragen.
Daarom is het juist nu extra van belang
dat ook de omgeving alert is op signalen
van huiselijk geweld.
Waar kun je terecht?
Heb je zelf hulp nodig? Of heb je een
vermoeden dat er in je omgeving iemand
slachtoffer is van huiselijk geweld? Bel
Veilig Thuis op 0800-2000. Ook als je
twijfelt. Bel 112 bij noodgevallen. Wil
je hulp bij het zetten van deze stap, wil
je bijvoorbeeld samen bellen naar Veilig
Thuis? Wij helpen je graag. Meld je dan
aan via wijkteams.almere.nl
Wijkteam Poort n

FB: Wijkteam Almere Poort
Silvia Morren: 06-132 987 12 		
smorren@almere.nl
Kiki de Boer: 06-405 491 67
k.deboer@vmca.nl

Het Gilde Almere

Het Wijkteam Poort

Als het je niet (meer) lukt om je administratie/geldzaken op orde te krijgen
of te houden, dan kun je een beroep
doen op een van de vrijwilligers van
Het Gilde Almere. De vrijwilliger kan
jou helpen tegen vergoeding van 5 5
per bezoek. Ook kan deze je doorverwijzen naar of contact leggen met
de juiste instanties. Het Gilde helpt je
ook graag bij belastingzaken. Voor
meer informatie: www.gildealmere.nl,
gilde@vmca.nl / 036-534 14 04

Je kunt het wijkteam benaderen via:
• de website: wijkteams.almere.nl
• het telefonisch spreekuur via 14036:
dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur
donderdag van 09.00 tot 10.00 uur
Samen Doen
administratief spreekuur:
Op donderdag van 9.00 tot 10.00 uur
op afspraak via Kiki de Boer:
kdboer@almere.nl / 06-405 491 67
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Leger des Heils verzorgt tijdelijke
winteropvang daklozen in Poort

In Almere kunnen daklozen
terecht bij het Leger des Heils
voor hulp. Niet alleen zijn
sinds corona meer mensen in
de problemen geraakt, ook
moeten de bedden verder uit
elkaar staan. Voor de winter
opvang bood een schoolge
bouw in Poort uitkomst.

TELEFONISCH Spreekuur
wijkagent & wijkteam
4 maart · 18 maart · 1 april · 15 april
donderdag 11.00-12.00 uur

06 132 987 12
bellen via video whatsapp
thema’s: veiligheid,
vrijwilligerswerk
en activiteiten
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De tijdelijke noodopvang bevindt zich
tussen station Almere Poort en het Topsportcentrum. De redactie van PoortNieuws was er als de kippen bij en trof
een vriendelijk, internationaal gezelschap in een gemeenschappelijke ruimte
met televisie. Teamleider Deborah Verduyn vertelt: “Dat het wat kaal overkomt, heeft te maken met het feit dat
we twintig mensen meer ruimte moeten
bieden dan normaal, vanwege de anderhalve meter. Dus nu zie je drie bedden in
de uithoeken van een klaslokaal.

De koud-weer-regeling houdt in dat de
gemeente ’s winters verantwoordelijk is
voor het onderdak bieden aan daklozen
in de stad, die normaal buiten slapen of
bij vrienden of familie op de bank. De
gemeente Almere heeft dit uitbesteed
aan het Leger des Heils en voor extra
onderkomens gezorgd. Sinds 8 januari
maken we gebruik van deze locatie in
Poort, en het duurt tot eind maart.
Gezien de extreem koude periode die
we in februari hadden, zijn wij als organisatie erg dankbaar dat onze daklozen er
warmpjes bij zaten. Behalve om te slapen
mogen de tijdelijke bewoners ook overdag in het gebouw zijn. Er is een wasmachine voor algemeen gebruik en buiten
staat een portable douchegebouw. Drie
keer per dag worden maaltijden bezorgd,
die op andere locaties worden bereid.
Verder bieden wij ondersteuning bij het
zoeken naar een permanente woonplek,
een dagbesteding en allerlei dingen die
uitgezocht of geregeld moeten worden.
We letten goed op dat in het gebouw de
rust wordt bewaard en dat binnen niet
wordt gedronken of gerookt. Ook zijn we
aanspreekpunt voor de buurt. Als wij een
melding binnenkrijgen dat iemand zich
zorgen maakt over één van onze bewoners, komen wij in actie!”
redactie n

Appartementen voor echtparen
in Woonzorgcentrum Vizier
In Woonzorgcentrum Vizier ligt de nadruk
op huiselijkheid, veiligheid en vertrouwd
heid. Het is een kleinschalig woonproject
voor bewoners met dementie.

Wilt u weten hoe de appartementen eruit
zien? Dan nodigen we u uit om op onze
website, zorggroep-almere.nl, een virtueel
kijkje te nemen in ons woonzorgcentrum.

In Vizier zijn nog appartementen voor echt
paren beschikbaar. De ruime appartementen
zijn verdeeld over drie etages. Alle etages
hebben een prachtig uitzicht op het Gooimeer, Naarden en Muiden. De appartementen
hebben elk een eigen badkamer en toilet.

Heeft u interesse? Of kent u iemand in uw
omgeving die hiervoor in aanmerking zou
willen en kunnen komen? Onze klant
adviseurs van het KlantServicePunt helpen
u graag verder. Zij zijn iedere werkdag
bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur
op telefoonnummer 036 - 545 47 78.

Infrastructuur

Verbreding N702 Hogering Almere
Na de voorbereidende werkzaamheden in 2020 gaat het echte
werk aan de Hogering in het eerste kwartaal van 2021 van
start. De Hogering wordt tussen de A6 en de Contrabasweg
verbreed. Er komt een rijstrook bij in beide richtingen en bij
de Hollandsedreef/Botterweg en Herman Gorterweg rijdt het
verkeer straks door een tunnelbak onder deze kruisingen door.
Bypass
De voorbelasting, in de vorm van een
zandpakket en zandzakken, heeft de afgelopen maanden zijn werk goed gedaan.
De grond is stevig ingeklonken waardoor straks de nieuwe weg gebouwd kan
worden. De aannemer is begonnen met
het weghalen van het overtollige zand bij
de Botterweg. Aan deze kant komt vanaf
begin april een bypass (tijdelijke weg)
te liggen voor het doorgaande verkeer
op de Hogering. Dit verkeer wordt dan
langs het werkterrein geleid. Per richting
zijn twee rijstroken beschikbaar op de
bypass. Er geldt een maximale snelheid
van 50 km/uur. Later in april worden
ook de Botterweg en de Hollandsedreef
op de bypass aangesloten. Dit betekent dat het verkeer van de Botterweg/
Hollandsedreef weer naar de Hogering
kan afslaan (en omgekeerd). Ook is een
oversteek mogelijk tussen de Botterweg
en de Hollandsedreef (en omgekeerd).

Wat gaat er gebeuren?
Na het verwijderen van het bestaande
kruispunt beginnen de graaf- en heiwerkzaamheden. Om de tunnelbakken
te bouwen wordt een bouwkuip gemaakt
met behulp van damwanden en ankers.
Als de damwanden geplaatst zijn vormen
zij een bouwkuip. Uit de bouwkuip wordt
de grond ontgraven en daarna de fundering aangebracht. Vervolgens wordt
het beton gestort om de verdiepte bak te
maken. De verdiepte bak wordt voorzien
van een pompkelder zodat het regenwater kan worden afgevoerd.
Als de verdiepte bak is aangelegd,
worden de twee landhoofden gebouwd.
De landhoofden staan in het verlengde
van de Hollandsedreef en de Botterweg.
De landhoofden ondersteunen – samen
met het tussensteunpunt – de weg die
over de verdiepte bak komt en de wegen met elkaar verbindt. Tot slot wordt
de verdiepte bak afgewerkt met onder

meer geluidsabsorberende wanden en
worden bijvoorbeeld verkeerslichten en
leuningen geplaatst. In 2022 zullen we
over een korte periode de Botterweg en
Hollandsedreef weer moeten afsluiten
om alles netjes aan te sluiten zodat de
nieuwe situatie weer mooi aansluit op de
bestaande wegen.
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 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.

13 april 2020
Lily

30 juni 2020
Jaxson Christiano

10 augustus 2020
Krzysztof

27 augustus 2020
Teddy Sophie

9 november 2020
Logan James

3 december 2020
Annelot

18 december 2020
Mia Emilia

21 december 2020
Romee Maecy

30 januari 2021
Louay Ahmed

7 februari 2021
Enzo Nicholas

16 februari 2021
Moesa

Zwanger

Bevallen

- Almere Poort

- 8 lessen (eventueel via zoom)
- partnerles @ home (optioneel)
- gratis proefles
- vergoeding via zorgverzekering

8 oktober 2020
Milo

18 februari 2021
Luna-Mae

Ontspanning en
pijnverlichting
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,

Waar en wanneer
Maandagavond 15 maart van 18.30 tot 20.00 uur
Odinstraat 7, Almere Poort

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

in balans in poort

ingezet voor mensen met (zwangerschaps-) oedeem of vocht na een operatie of ongeluk. Ze is chirotherapeut,
wat betekent dat je ook bij haar langs
kunt als er iets gekraakt moet worden.
Sabrina noemt het “manipuleren van een
gewricht wanneer het gefixeerd staat”.
Het lijkt haar dus fantastisch om haar
behandelingen ook aan te bieden aan
haar buurtgenoten in Duin thuis, of om
een praktijkruimte te kunnen openen en
iedereen daar te ontvangen. Maar waarom staat ze op de pagina bij de baby’s?
Ze is namelijk ook docente babymassage! En in een kinderrijke wijk is dat
natuurlijk niet verkeerd.

Gun jezelf en je baby cursus
of behandeling bij Ouranios
Wie is Sabrina Fotiadis, die al een tijdje op de babypagina
hiernaast adverteert, en een les babymassage weggeeft aan de
winnaar van de verloting onder de inzenders van babyfoto’s?
De redactie van PoortNieuws zocht het voor jullie uit.
Sabrina – half Grieks – kwam met haar
gezin vanuit Amsterdam in een heerlijk
zonnig huis in Noorderduin te wonen.
Ooit studeerde Sabrina Communicatie in
het Engels aan de Hogeschool en kwam
daarna te werken bij een bank. Na bijna
acht jaar kwam zij thuis te zitten met een
burn-out. Toen nog niet zo bekend als
nu. Na anderhalf jaar bedacht ze waar
haar kwaliteiten lagen en waar ze blij
van werd. En ze kwam uit op het helpen
van mensen door te masseren, behandelen. Sabrina ging terug de schoolbanken
in, dit keer om zich te bekwamen in verschillende soorten massages en therapieën. “Dankzij die burnout heb ik ontdekt waar ik echt goed in ben en voel ik
mij helemaal op mijn plek”.
Hemelse behandeling
Ze opende zes jaar geleden haar praktijk Ouranios in Amsterdam. Ouranios

betekent ‘hemels’ in het Grieks. “Ik wilde
iets van mijn achtergrond meenemen
in mijn bedrijf en deze naam paste perfect”. En nu ze staat te trappelen om in
Duin verder te gaan. “Als je door de wijk
loopt, denk je aan vakantie. Als je denkt
aan vakantie, denk je aan ontspanning.
En als je denkt aan ontspanning, denk je
nu aan... massagepraktijk Ouranios!”
Therapeutisch
Terwijl we aan het praten zijn, vertelt
Sabrina over haar opleidingen. Ze is
inmiddels massagetherapeut, wat betekent dat ze niet alleen heerlijke ontspannen massages kan geven zoals een
lomi lomi – een massagevorm uit Hawaï
waarbij veel olie wordt gebruikt en wordt
gewerkt met de onderarmen – maar dat
zij ook mensen met lichamelijke klachten kan helpen. Daarnaast is zij lymfetherapeut. Manuele lymfedrainage wordt

Lockdown
Ik merk op dat er een iMac op de ronde
eettafel staat. Sabrina: “Tijdens de lockdown kreeg ik het idee om filmpjes te
maken met oefeningen, zelfmassages en
stretches voor mensen die thuis werken.
Het helpt hen hun lichaam soepel te
houden en milde klachten zelf te behandelen. Ik merkte bij het geven van massages bij bedrijven al op dat bijna iedereen
onhandig bij zijn of haar bureau zit en
op deze manier kon ik toch een positieve
bijdrage leveren”. Bedrijven kunnen contact opnemen met Sabrina voor filmpjes
voor hun medewerkers.
Babymassage
Datzelfde idee van online wil Sabrina
ook inzetten voor de babymassages. “Zo
kunnen ook mensen die met hun gezin
in quarantaine zitten of liever geen bezoek willen, hun baby leren masseren,
Gewoon online individuele lessen via
zoom”. Hoe handig. We zitten inmiddels
al een jaar thuis, en het zou zonde zijn als
je jezelf en je baby deze kans niet gunt.
“Massage is bijzonder effectief bij krampjes, doorkomende tanden, overstrekken,
verkoudheid, stress en slecht slapen. En
niet te vergeten voor het versterken van
de band tussen jou en je kindje”. Sabrina
doet het voor met de babypop, kijkt hem
liefdevol aan en spreekt hem toe.
Positieve energie
“Na een behandeling gaan mensen blij
naar huis, met positieve energie. En dat
geven zij weer door aan de mensen om
hen heen. Of, in het geval van babymassage, blije baby betekent blije ouders! En
zo maak ik de wereld een beetje blijer,
één massage per keer”.
n
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Nieuwe toekomst in Kaapstad:
wonen aan het water, een heel
andere wereld
Meneer Overliese is door zijn dochter enthousiast gemaakt voor Duin. “Zij
woont hier al een jaar of vier en zei, Pa je
moet die sociale huurappartementen eens
in de gaten houden. Zo is het begonnen
en nu is het bijna zover. We zijn gek op
het water en ’s zomers zijn we hier al
veel, met de boot het water op, heerlijk”.
Mevrouw Van de Steeg vult enthousiast
aan: “Met mooi weer pakken we onze
stoeltjes en een fles wijn en zijn we zo op
het strand. Ik zie ons al zitten”.

Meneer Overliese en mevrouw Van de Steeg, kersverse bewoners van Kaapstad

Het was een enorme uitdaging om de woningen in Kaapstad
coronaproof op te leveren aan de nieuwe bewoners. “Maar het is
gelukt”, aldus Marion van de Alliantie. “Het koffiemomentje was
een zoom-meeting, de inmeetdag werd een digitaal linkje naar
een filmpje van het appartement”.

Bovenop de Duinhal
Begin maart krijgen alle bewoners van
de 88 appartementen in Kaapstad de
sleutels van hun woning en kan er geklust worden. Kaapstad is een woontoren
bovenop de Duinhal waar diverse voorzieningen komen, zoals een supermarkt
en horeca. De ondergrondse parkeergarage geeft plek aan 700 auto’s voor bewoners en bezoekers.
Alle woontorens in Duin hebben de
naam van een stad die aan het water ligt.
Architect Klunder heeft iedere entree een
eigen ontwerp gegeven met een verwijzing naar de stad die is vernoemd.
n

Marion van de Alliantie: “Normaal gesproken worden de huurcontracten met
de nieuwe bewoners getekend op kantoor bij de Alliantie, om vervolgens nog
even met elkaar kennis te maken tijdens
een koffiemomentje. Zodat de bewoners
elkaar al een keer hebben gezien voor
de verhuizing”. Nu was de voorbereiding
geheel digitaal en daardoor kwamen de
verhuiskriebels maar moeilijk op gang.
We zijn zo op het strand
Zo ook bij meneer Overliese en mevrouw
Van de Steeg, kersverse bewoners van
Kaapstad: “Het is best lastig allemaal,
je kunt niet inmeten, er is een lange levertijd op je spullen en de schilder heeft
geen tijd. Toch zal het allemaal wel goedkomen. De vloer is al binnen en we gaan
hier samen een nieuwe start maken”.
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Woontoren Kaapstad (links) bovenop de Duinhal, met ondergrondse parkeergarage

watersport

M

aandag 22 februari werden clinics wingskaten en landsuppen
aangeboden op de dijk bij het
Almeerderstrand. Jongeren van 13 tot
17 jaar maakten volop gebruik van deze
kans om op het droge kennis te maken
met technieken uit de watersport.
De Schoor kon dit aanbieden dankzij
een financiële impuls van de Wintergames, aangevraagd door buurtsportcoach Leonie Gleiser. De Wintergames
zijn een initiatief van de Cruijff Foundation, de Crajicek Foundation en Sociaal
Werk Nederland, met als doel sport
stimulering voor jongeren van 13 tot 17
jaar in coronatijd.
Het was leuk om te zien hoe de jongeren in korte tijd tot spectaculaire

resultaten kwamen, met de vakkundige
instructies van Angela Slingerland, combinatiefunctionaris van De Schoor, en
Marco Boone, instructeur van Windfoilen Nederland.
Angela: “Landsuppen is een combinatie van SUP op het water en longboarden.
Als combinatiefunctionaris watersport
wil ik ook in de winter Almeerders op
een leuke manier enthousiasmeren voor
watersporten. Met deze nieuwe sporten
kan dat, zolang het maar niet regent,
want dat is slecht voor de lagers!”
Eén van de deelnemers over het wing
skaten: “Het was superleuk om te doen,
maar als je valt, mis je de grip op de
sneeuw, die je wel hebt bij snowboarden!”
n

“Nu kan ik ook in de winter
Almeerders enthousiast
maken voor waterspor ten”
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Bouw Duinrijk in ‘Kop Noord’
in Duin in volle gang
Duinrijk is het eerste gebouw dat wordt opgeleverd in het
gebied ‘Kop Noord’ in Duin. De bouw is in volle gang. Als alles
voorspoedig blijft gaan, verwacht de Alliantie de appartementen
na de bouwvak gereed te hebben voor verhuur. De woningen
worden in mei op Woningnet geadverteerd.
en zeven lagen. In het hoogste gebouw
komt een lift. De appartementen in het
vijflaagse gebouw zijn via de glazen
galerij ook bereikbaar met deze lift. De
appartementen variëren in gebruiksoppervlak tussen 45m2 en 73m2 en zijn
daarmee bereikbaar voor een brede doelgroep. Alle appartementen hebben een
eigen buitenruimte.

Duinrijk: een modern, eigentijds gebouw
ontworpen door Klunder architecten

Eigen buitenruimte
Duinrijk is een modern, eigentijds gebouw ontworpen door Klunder architecten. De 78 appartementen zijn verdeeld
over twee bouwdelen bestaande uit vijf

Zonnepanelen
De appartementen worden aangesloten
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op stadsverwarming. Voor de opwekking
van elektriciteit worden zonnepanelen
op het dak geplaatst. Tevens is er camera-toezicht.
De woningen zijn bedoeld voor starters, doorstromers en senioren. Het Gooimeer ligt op steenworp afstand, bereikbaar via een duinachtig landschap.
Er komen in totaal 78 appartementen,
verdeeld over twee bouwdelen:
• 35 driekamer appartementen;
• 43 tweekamer appartementen.
n

WELKOM IN NAARDEN-VESTING

Z o r g SCALA

Dagboek van een regie-arts
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
Gatera Fazel, POH-GGZ
doktersassistenten: Moniek van Staveren,
Rosaline Klokman, Ingeryerd Mulder,
Gian Scheermeijer, Sylvia Schuitemaker
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

Dit zijn enkele van de gedachten
die bij mensen kunnen opkomen als ze mij zien lopen in de
Poortkliniek van Medi-Mere.
Daarom wil ik graag van deze ruimte in PoortNieuws
gebruik maken om nog eens toe te lichten waar ik mij
momenteel mee bezighoud.
Begin vorig jaar is er een brief aan al mijn patiënten
de deur uitgegaan, waarin ik aangaf geen spreekuren
meer te doen.
Zoals sommigen van jullie zullen weten, bevindt zich
in de Poortkliniek het communicatiecentrum, dat
uniek is in Nederland. Daar komen alle telefoontjes
naar Medi-Mere binnen. Met de flinke groei van de
afgelopen jaren – we hebben onlangs onze 20.000ste
patiënt mogen verwelkomen – betekent dit dat daar
elke dag zes tot acht assistenten werken. Dit zijn, in
een roulatieschema, dezelfde assistenten die in onze
vier locaties in Almere ‘op de vloer werken’ op andere
dagen in de week.
Deze dames, ik kan het niet vaak genoeg zeggen,
zijn méér dan telefonisten. Ze schatten door middel
van vragen en een urgentiesysteem in of iemand een
afspraak krijgt, zo ja, hoe snel, of er een visite moet
worden afgelegd of dat de dokter terugbelt. Ze vormen het onmisbare eerste aanspreekpunt.
Drie dagen per week werk ik in het telefoniecentrum
om de assistenten te helpen bij het inschatten van wat
er moet gebeuren. Ik sta voor ze klaar als er vragen
zijn, bel patiënten terug over röntgen- en bloedonderzoeken en beantwoord mails met foto’s van bijvoorbeeld vlekjes of bultjes op de huid. Dit alles verlicht de
druk op de volle agenda’s van mijn collega-dokters.
Daarnaast verzorg ik klinische lessen voor de assistenten, verricht ik beneden echo-onderzoek en doe
gewoon mijn diensten op de huisartsenpost.

06 - 363 066 86

Ik hoop dat dit een beeld geeft van mijn huidige rol
binnen Medi-Mere!

088 - 010 44 80

Tot ziens aan de telefoon of in de praktijk!

Marja Barth

Mentaal Beter

Werkt hij nu als conciërge?
Ziet hij nog patiënten?
Wat is er met hem gebeurd?

GZ Psychologen en psychotherapeuten

Prikpost voor Almere Poort

036 - 532 99 88

Bart Elsen, regie-arts Medi-Mere Poort n

Medi-Lab

Flevoziekenhuis

036 - 868 88 88

Dermatologie
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