kijk gauw
voorin voor
12 leuke
coupons!

31

inhoudsopgave
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16 I i n b a l a n s i n P o o r t

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

38 I n i e u w i n p o o r t

Repetities Theater Spektakel
WILD van Vis à Vis in volle gang

Gezichtsmassage met lepels

Vrienden voor het leven

Mother’s Kitchen Almere
bespaart je tijd in de keuken

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

Organisatie 2e Beauty & Bites Tour
vol frisse energie gestart

Zieke puppy

39 I j o n g e o n d e r n e m e r

29 I o n d e r n e m e n

Feline maakt armbandjes
en andere accessoires

7 jaar Beauté et vogue box –
groot geworden en toch lokaal

39 I z o r g s c a l a

7 I kunst en cultuur

Als varkens konden vliegen –
een lockdown liefdesverhaal
over een meisje en een drone
8 I kunst en cultuur

17 I i n b a l a n s i n P o o r t

Een stralende zon
en een stralend gebit

Jong geleerd is oud gedaan
30 I w e l z i j n

Theatergroep SubSub speelt ONT-MOET:
een stuk over niets meer moeten

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

9 I kunst en cultuur

Laat je in de watten leggen en
mooi maken bij Joya Beauty

Pilot van start voor vrijplaats
voor kunst en cultuur in Poort

19 I i n b a l a n s i n P o o r t

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

Angela van Moorst: van
stappenteller naar leefstijlcoach

Expositie in Cultuurhuis Casa
met werk van Lenny Schröder e.a.

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

Kom eens langs bij buurtcentrum
Amerika: via mail, Facebook of live

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

Monique schreef zelfhulpgids:
‘Waar een wil is, ben jij de weg!’

31 I n i e u w i n p o o r t

Royalty Zorg biedt betrokken
en persoonlijke thuishulp

41 I e n e r g i e

32 I n i e u w i n p o o r T

42 I g e b o r e n

Geboren in Almere Poort

StrandLAB klaar voor de zomer

Bert Steinmeier kookt de
sterren van de hemel

Aurorastraat

21 I d u i n e n s t r a n d

33 I b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n

Voorjaar in Poort rijk aan initiatieven

Theaterfestival 2turvenhoog:
30 dagen lang door Almere

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

Kaarten voor Strandfestival ZAND
op 21 augustus erg in trek:
bijna uitverkocht

34 I b u u r t i n i t i a t i e f

44 I b e h e e r o p e n b a r e r u i m t e

22 I d u i n e n s t r a n d

Dansstudio Roxanne plaatste
buurt-AED in Europakwartier

Beluister de Boombast, lichtmast
en wateroverlast podcast!

Feestelijke opening Duinhal
op 13 oktober

35 I z o r g s c a l a

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

23 I d u i n e n s t r a n d

Nieuw bij huisartsenpraktijk
Vizier: buikecho’s

Oplevering Olympiaveste: 40 sociale
huurwoningen naast station Almere Poort

Schrijf je in voor de zomerkampweken van Sail-Today!

36 I e v e n e m e n t

46 I h o m e r u s m a r k t

Homerusmarkt-ondernemers van
het eerste uur: Notenbar Almere

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

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

Nederlands Studenten Orkest
treedt op in Topsportcentrum
13 I o n d e r w i j s

Trappenhuizen Arte College
worden ‘groeiend kunstwerk’
14 I o n d e r w i j s

Studenten MBO College Poort
organiseren MBOMoves!

Tien grote buurjongens

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

Tien jaar Klokhuis

Zaterdag 18 september Poort
Sociaal Tomatensoep Festival
en Poort Brunch

Op zoek naar opvang in een
huiselijke en vertrouwde omgeving?
Gastouderopvang!

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

37 I w e l z i j n

Lepelaarplassen sinds
50 jaar natuurgebied

Het wijkteam is er voor jou

24 I s t a d & n a t u u r A l m e r e

47 I c o l u m n

Dagboek van een huisarts

Hét podium voor klassieke muziek in Almere!

Laat je auto voor vertrek
nakijken op diverse
punten voor een
onbezorgde vakantie.

Gebruik hiervoor de coupon
uit dit blad. Tot snel!

Vanaf 5 juni zijn we weer open!
En we hebben voor de komende
maanden een bomvolle agenda met
een gevarieerd aanbod van klassieke
concerten, middag en avond. Check
de concertagenda op onze website.

Specials

25 en 26 juni: PianoDays
4 concerten 9 pianisten: pianomuziek
van klassiek tot jazz tot minimal.
8, 9 en 10 juli: Festival Musique!
15 concerten, 25 musici/groepen, jong
talent en grote namen: Fuse, Hexagon,
Ella van Poucke en Wishful Singing.
11-21 augustus: Zomer in Haven
Zin in muziek! 8 concerten. Gevarieerd
en verrassend, voor jong & oud.
Kerkgracht 60, 1354 AM Almere Haven
info@goederedeconcerten.nl
Tel. 06 - 80140467
Gratis parkeren

www.justincarservice.nl
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Festival

Musique!
8, 9

EN

10 JULI 2021

Goede Rede
C O N C E RT E N

W W W. G O E D E R E D E C O N C E RT E N . N L

2 sundae ijsjes
naar keuze
voor

ACTIE!
Doe de Zomer-Check
voor slechts 8 9,95*

gratis proefles naar keuze
www.almerebootcamp.nl

E2

(MEDISCH) PEDICURE
ALMERE DUIN
BOEK NU MET 010 KORTING OF
GRATIS NAGELS LAKKEN
Sanne huid en voet verbetering

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

1 GRATIS
Proefles Yoga Online

De MondzorgPoort

stuur een whatsapp
voor de zoom-link:
06-526 257 33

1 gratis vrijblijvende tandvlees-check

L
A
E
D
R
E
P
SU

PIZZA 3.

99

25CM NY STY

LEN
COUPON 182
LE BIJ AFHA
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

Notenbar Almere
Proef het verschil
versgebrande

PISTACHENOTEN
200 gram + 50 gram gratis
250 gram E 4,95

SUSHI en
POKé BOWLS
10% korting
met actiecode: sushiye10

sushiye.simplywebshop.nl

!
L
A
E
D
R
E
P
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 augustus 2021

*Actie geldig van 15 juni 2021
tot en met 15 september 2021.

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

gratis proefles!
meld je aan via de site
www.almerebootcamp.nl
en boek een gratis proefles!

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

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

info@almerebootcamp.nl

Naar Forteiland Pampus
(MEDISCH) PEDICURE
ALMERE DUIN
vertrek elke zaterdag vanaf marina muiderzand

www.sanne-huidenvoet.nl | 06-38 02 79 29
Duinstraat 13, 1361 BA | hvbysanne@gmail.com

korting geldig op het hele assortiment, t/m 30 september 2021

Sanne huid en voet verbetering

Actie geldig elke ma-wo-do tot 30 september 2021.

Zen Company

Alleen geldig tegen inlevering van deze coupon.

Sufaxstraat 5

Niet geldig i.c.m. andere kortingen,
vip-card of acties.

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

Bij grotere formaten geldt een bodemtoeslag.
ALLEEN GELDIG BIJ
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN
& ALMERE VLAARDINGENSTRAAT

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

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

Actie geldig elke ma-wo-do tot 30 september 2021.
Alleen geldig tegen inlevering van deze coupon.
Niet geldig i.c.m. andere kortingen,

Najadenstraat 8, 1363 ST Almere Poort
036 - 848 12 34
sushiye.simplywebshop.nl

geldig t/m 31 augustus 2021

geldig t/m 30 september 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

Notenbar Almere
Proef het verschil

De speciaalzaak voor topkwaliteit versgebrande
noten, zuidvruchten, superfoods,
Japanse zoutjes, eigen fabrikaat chocolade
en biologische fruitsappen zonder toevoeging.

vip-card of acties.

Notenbar Almere

Bij grotere formaten geldt een bodemtoeslag.

vrij & za van 9:00 tot 18:00 uur (vanaf 15.8 ook do)
Homerusmarkt, Alseïdenstraat 20-25
1363 SR Almere Poort
06-499 705 29

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

Maandag

16:30 -21:00

vrijdag

12:00 -21:00

dinsdag

12:00 -21:00

zaterdag

12:00 -21:00

zondag

12:30 -21:00

woensdag 12:00 -21:00
donderdag 12:00 -21:00

bij afhalen en bezorgen · geldig tot 30 september 2021

@notenbaralmerepoort

cartoon

klokhuis bestaat 10 jaar
30 minutes, women only workout

www.deboerillustraties.nl

wij krijgen je
fit in 30 minuten

Harder
blazen!

bel of m
voor ee

ail

n
proefles

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

Vergeet niet te genieten
Dat zonlicht energie geeft, blijkt wel uit deze editie van
PoortNieuws, die goed gevuld is met berichten over
activiteiten en inspirerende interviews met Poortbewoners.
Niet zelden lees je hier dat iemand de switch heeft gemaakt
naar het ondernemersschap. Soms uit noodzaak, door
ontslag, maar je hoort vaak dat diegene nu gelukkiger is.
Klanten komen graag, omdat ze merken dat de ondernemer
toegewijd is en met kennis van zaken werkt. Ik hoor je zeggen: PoortNieuws
gaat toch niet alleen over zaken doen? Natuurlijk niet. Ook bijvoorbeeld een
acteur, een beeldend kunstenaar, een schrijver of een taartenbakker jaagt een
passie na, en vaak niet om er rijk van te worden. Maar wij kunnen wel met zijn
allen de vruchten ervan plukken. Een fijne zomer en vergeet niet te genieten!

Uitgave I Studio Breedveld

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

Suzan Breedveld, uitgever n

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

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

info@almerepoortnieuws.nl

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

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN
SOLLICITEER VIA WERKENBIJNEWYORKPIZZA.NL
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ze 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.

Repetities Theater Spektakel
WILD van Vis à Vis in volle gang
De repetities voor Theater Spektakel WILD zijn in volle gang!
De acteurs kruipen langzaam maar zeker steeds dieper in hun
rol en de voorstelling krijgt steeds meer vorm. Het decor begint
contouren te krijgen. Wat begon als script en ontwerpschetsen
wordt nu in de open lucht gebouwd.
Coronaproof concept
Gebaseerd op het eigen concept van
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 pau-

WILD groeit
De nieuwe voorstelling van het theatergezelschap Vis à Vis met hun eigen vaste
locatie bij het Almeerderstrand ontwikkelt zich iedere dag. Kostuums en decor
krijgen hun definitieve vorm, de bouw
van de rekwisieten gaat onverminderd
door, de componist maakt nieuwe overgangen en langzaamaan worden er
doorlopen gehouden. Zowel binnen als
buiten worden scènes gerepeteerd en bijgeschaafd. Tribunes worden opgebouwd.
WILD groeit!
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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.
Verlenging
De voorstelling WILD is te zien vanaf
16 juni tot en met 18 juli 2021. En goed
nieuws: vanwege de succesvolle kaartverkoop is Theater Spektakel WILD verlengd!
De extra speel
periode zal plaatsvinden
van 18 augustus t/m 26 september, buiten
op het terrein naast het Almeerderstrand.
Diner bij restaurant ‘de Rode Haring’ is
optioneel bij te boeken.
n
www.visavis.nl | 036-820 03 33

kunst en cultuur

Als varkens konden
vliegen – een lockdown
liefdesverhaal over een
meisje en een drone

V

is à Vis gooit van 29 juli t/m 8
augustus haar poorten open
voor Maya Link’s theatergezelschap LINK & KO, dat met haar nieuwe
voorstelling 'Als varkens konden vliegen'
op het terrein van Vis à Vis speelt. De
regie van de voorstelling lag in handen
van Vis à Vis' mede-oprichter Marianne
Seine en Vis à Vis ondersteunt dit nieuwe
talent van harte. “We geven aanstormend talent graag een podium en

gelukkig kunnen wij dat bieden dankzij
ons terrein naast het Almeerderstrand”.
‘Als varkens kunnen vliegen’ speelt
in op de actualiteit. Het thema eenzaamheid in coronatijd gaat als een
rode draad door de voorstelling heen.
Met haar aanstekelijke spel en rauwe
songs grijpt Maya Link je bij de kladden. Geflankeerd door een live band
en met een racedrone als tegenspeler
gaat ze op zoek naar intimiteit anno nu.

Rücksichtslos energiek, brutaal, grappig
en ontroerend.
In een serie ontmoetingen raakt Maya
heen en weer geslingerd door een wervelwind aan emoties en zoekt ze de
grenzen op van wat mag en kan in haar
zoektocht naar liefde. Als knuffelen uit
den boze is en een vuistje niet meer volstaat, wat is dan ‘the next best thing’? n
www.visavis.nl | 036-820 03 33

foto: Keith Montgomery

De veelzijdige zangeres en theater
maker Maya Link: speels, een beetje
gek, swingend en spectaculair.
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Theatergroep SubSub speelt ONT-MOET:
een stuk over niets meer moeten
Rennen en vliegen. Tot voor kort de normaalste zaak van de
wereld. Nog niet zo lang geleden verlangden we ernaar om
vaker vanuit huis te werken, dat ene schooluur te skippen en in
bed te blijven liggen of een feestelijke ontmoeting met vrienden te cancelen. In maart 2020 werd dit ineens werkelijkheid...
We werken vanuit huis, volgen een les
vanuit ons bed en we hoeven geen feestelijke ontmoetingen meer te cancelen,
want die hebben zichzelf al gecanceld.
We gingen van een wereld vol ontmoetingen en moeten, naar niets meer moeten. Ont-moeten. Dat is precies waar de
nieuwste voorstelling ONT-MOET van
Theatergroep SubSub over gaat.
Van 16 juni tot en met 1 juli
SubSub speelt elf voorstellingen van 16
juni tot en met 1 juli in en rondom de
Voetnoot aan het Stadhuisplein in Almere Stad. In het weekend van 2 tot en
met 4 juli spelen ze de voorstelling op
het Poolshoogte Festival in Deventer. De
première is op zaterdag 19 juni in Almere. De voorstelling vindt buiten plaats op
verschillende plekken, rondom De Voetnoot in Almere Stad. In groepjes van tien

gaat het publiek uiteen, de voorstelling
is ook daarom geheel coronaproof.
Theatergroep SubSub is hét jongerengezelschap in Almere. Ontstaan vanuit
Theatergroep Suburbia, is zij sinds 2017
een zelfstandige theatergroep en produceert zij meerdere voorstellingen per
jaar. De kern van SubSub bestaat uit
Esther Bolte als artistiek leider en Roos
Beijer als zakelijk leider. Voor elke voorstelling werven zij acteurs, vormgevers
en overige crew.
Tomeloze energie
Esther studeerde in 2001 af aan de Fontys
Academie voor Drama. Sindsdien combineert ze acteren, regisseren en lesgeven
met elkaar. Esther heeft zich gespecialiseerd in het regisseren van jongerentheater. Ze geeft onder andere les aan de
talenten van Theaterschool Almere, in

De cast van de voorstelling ONT-MOET op het dak van de Voetnoot (Dyon rechts)
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foto: Claudia Kamergorodski

Esther Bolte, artistiek leider van Subsub

de zomer verzorgt ze workshops op Buitenkunst, als gastdocent is ze te vinden
op ROC Flevoland en Opleiding Docent
Theater in Leeuwarden. Ook helpt ze bij
theater en film vaak met spelcoaching
en regie-advies. Esther regisseert sinds
2009 de voorstellingen van SubSub. Iets
dat haar een tomeloze energie geeft en
inspireert.
Tijdgeest
Esther vertelt enthousiast: “Met jonge
acteurs tussen de 15 en 25 jaar maken
we toegankelijke theatervoorstellingen
voor jongeren, maar de voorstellingen
worden zo gemaakt dat ze ook aansprekend zijn voor elk publiek van 12 tot 90
jaar. Altijd leggen we de verbinding naar
de tijd waarin wij leven, of we nu een
oude klassieker spelen of een nieuw geschreven stuk. Belangrijk is dat het actueel is en in de tijdgeest en het denken
van de wereld waarin wij nu leven past.
Dit doen wij door middel van vlot
teksttheater. De voorstellingen van SubSub hebben een eigen stijl. Ze zijn over
het algemeen snel, montageachtig en met
humor, zonder de kern van het stuk uit
het oog te verliezen. Vaak zijn er crossovers met andere disciplines zoals zang
en dans. Door intensieve samenwerking
met vormgevers, hebben de voorstellingen een eigen abstracte uitstraling die
de verbeelding van de toeschouwer nog
meer prikkelt”.

kunst en cultuur

Doctor Cheezy
We spreken Dyon Wilkens (20), één van
de acteurs van ONT-MOET. Na zes jaar
vanuit Stedenwijk naar het Arte College
en MBO College Poort te hebben gefietst,
is hij een parttime Poortenaar te noemen.
Het acteren zat er al jong in. “Als klein
kind danste en zong ik al mee met van
alles, en toneelspelen vond ik ook superleuk. Dus besloot ik met mijn ouders
op zoek te gaan naar een jeugdtheaterschool. En van het één rolde ik in het ander. Op een gegeven moment stond ik ingeschreven bij meerdere castingbureaus.
Tot nu heb ik in diverse series, films,
theaterstukken en musicals gespeeld.
Zo heb ik de hoofdrol mogen spelen
in de televisieserie Doctor Cheezy, deze
ging over kinderen die in de zomer naar
een afvalkamp waren gestuurd. Ook in

de telefilm T.I.M. The Incredible Machine
speelde ik de hoofdrol, als Tibor. Een andere geweldige ervaring was het spelen
in Ciske de Rat, met musicalvereniging
OVA. Hier heb ik superveel geleerd”.
Makersschap
Voor de voorstelling ONT-MOET zijn we
in kleine groepjes buiten gaan repeteren
en we kregen trainingen over makersschap. Onder begeleiding van professionals zijn we rondom het thema ‘ontmoeten’ gaan werken. Tijdens de lockdown
hebben we vooral onszelf ontmoet. Dit
was confronterend, maar je had ook tijd
om dingen voor jezelf op een rij te zetten. Ik ben heel blij dat we een mogelijkheid hebben gevonden om te spelen”. n
info en tickets: subsub.nl

Aan de Pygmalionstraat is een pilot gestart voor een vrijplaats
voor kunst en cultuur. Het voormalige kinderdagverblijf in het
Homeruskwartier krijgt een nieuwe bestemming. Doel is het
pand breed in te zetten voor culturele activiteiten, waardoor
voor kinderen en volwassenen een bijzondere plek van ontmoeting en verbinding zal ontstaan.

Pilot van start voor vrijplaats
voor kunst en cultuur in Poort
Stichting
Het afgelopen jaar vond in het gebouw
kunstonderwijs voor volwassenen plaats.
Mede door het succes van de Werkplaats en de Seizoensacademie heeft de
gemeente in samenwerking met Mira
Ticheler en Lenny Schröder besloten
om te onderzoeken hoe het gebouw een
plaats voor de Kunsten kan worden.
Hiervoor is de Stichting Vrijplaats voor
Kunst en Cultuur Flevoland opgericht,
die het beheer en de programmering op
zich neemt. In opdracht van de gemeente
Almere zal Mira Ticheler onderzoeken
welke specifieke behoeften er liggen en
hoe daar concreet invulling aan gegeven
kan worden.

Open doos
Mira: “Sommige ruimtes zullen vast verhuurd worden, maar er zijn ook ruimtes
die per dagdeel beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld als repetitieruimte, flexplekken, vergaderruimte of voor tijdelijke
manifestaties. Het is op dit moment nog
een open doos. Wij denken aan creatieve
ondernemers vanuit verschillende disciplines zoals bijvoorbeeld muziek, dans
of beeldende kunst. Hierbij kijken we
ook naar synergie tussen de gebruikers
onderling en in hoeverre het aanbod van
betekenis is voor de wijk”.
Op dit moment lopen er gesprekken
met verschillende culturele makers uit
Almere Poort.
n

Het pand aan de Pygmalionstraat

foto: Caro Slingerland

Presentatie van de Seizoensacademie
in één van de ruimtes

Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij Mira Ticheler via
telefoonnummer: 06-481 711 28.
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H

et voormalige architectuurcentrum Casa Casla aan het Weerwaterplein gaat verder als Cultuurhuis Casa. Stichting Acqua Tornata
opende daar op zaterdag 29 mei de derde
tentoonstelling in de serie Unpredicted,
‘Unpredicted III: Kairos’. Getoond wordt
divers werk van acht lokale kunstenaars.
Op de foto zie je werk van Lenny Schröder, kunstenaar uit Almere Poort. Ans
van Berkum van stichting Acqua Tornata
beschrijft: “Lenny brengt glanzende
cirkels aan op een witte wand, die verschijnen en verdwijnen in het glijdende
daglicht. Daartussen komen keramische

en bronzen schijven, hun vormen weggebrand en aangetast als het oppervlak
van verre planeten. Je verwondert je
over de werkelijk onaardse kleuren die
er uit oplichten. De weerschijn van de
transparante kleurvellen die ritmisch op
een raam zijn aangebracht, vormt een
nieuwe ruimte van licht. Bollende glazen objecten staan als wachters op stalen tafels. Een oogstrelende ruimtelijke
enscenering, waarachter een heel leven
van experiment en verfijning schuilgaat”.
Op de website van Acqua Tornata kun
je reserveren en lezen over de tentoonstelling en de acht kunstenaars.
n

“Een oogstrelende ruimtelijke
enscenering, waarachter een
heel leven van experiment en
verfijning schuilgaat.”
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De expositie in Cultuurhuis Casa
is tot 31 juli 2021 te bezoeken op
zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur.
Reserveren: www.acquatornata.nl

straatnamen homeruskwartier

Aurorastraat
Homeruskwartier

63

Aurora, godin van de dageraad, wat
moesten we zonder jou! Elke dag
opnieuw kondig je, vanuit het oosten,
de komst aan van je broer Sol, de zon.
(De maan is je zus: Luna). Je verdrijft de
sterren, zet alles in een gouden gloed
van licht, je brengt alles weer tot leven.
In Pampushout breekt het vogelconcert
los, de kranten glijden in de brievenbussen, geliefden worden wakker in elkaars
armen en geven elkaar een eerste kus.
Jij, Aurora, hebt heel oude wortels.
Tientallen hymnen droegen de Indiërs al
drieduizend jaar geleden aan jou op, voor
hen heette je Usha. Je wast alles schoon
wat de vorige dag vuil is geworden, je verdrijft het kwaad, je bent het optimisme,
de goede wil, ‘a brand new day’, zegt
het liedje. Maar dan loopt het toch weer
anders… De socialisten palmden jouw
morgenrood in als het beeld van hun
beloftevolle toekomst, waar blijft die?
Bij de Grieken heette je Eos. Volgens
Homerus had je een saffraankleurig
kleed aan als je met je tweespan langs
de hemel reed. Op romantische schilderijen sta je als een prachtige halfnaakte
vrouw, je had veel minnaars, maar het
liep vaak slecht af. Toen Orion een keer
met jou had geslapen, werd die door
Artemis (Diana) gedood. En nadat je met
de oorlogsgod Ares (Mars), de geliefde
van Afrodite (Venus), een avontuurtje had
gehad, strafte die jou uit wraak: voortaan zou je alleen nog maar op sterfelijke

knapen vallen. Om die afwijking moet je
zo blozen dat je de wolken er rozerood
door kleurt.
Op een gegeven moment werd je, zoals
Sappho schrijft, tot over je oren verliefd
op Trithonos, een Trojaanse jongeman, en
op jouw verzoek schonk de oppergod Zeus
aan Trithonos het eeuwige leven. Stom!
Je vergat erbij te vragen of Trithonos ook
eeuwig jong zou blijven! Trithonos werd
oud, ouder, stokoud. Hij zat vol rimpels,
hij was zijn stem kwijt, en hij was zo stram
als de stam van een kronkelwilg. Jij wilde
hem ‘s ochtends niet meer zien, daarom
sta je altijd zo vroeg op! Trithonos vond
het welletjes, en jij veranderde hem
ten einde raad in een krekel, want een
cadeau van de goden, die onsterfelijkheid, kun je niet teruggeven. De Engelse
dichter Tennyson schreef een lang gedicht
over hem: ons leven is vooral de moeite
waard omdat we een keertje ‘gelukkiger
dood’ gaan.
Met Trithonos, en bij andere vaders,
kreeg je kinderen. Een van je zonen was
Memnon. Die ging Troje tegen de Grieken
verdedigen en werd door Achilles gedood.
‘Voor dag en dauw’ – de fijne druppeltjes die we ’s ochtends bijvoorbeeld op
het gras in de bocht van de Aurorastraat
vinden zijn jouw tranen, het eeuwige verdriet van de moeder om haar zoon.
Jouw naam, Aurora, is ontzettend populair, voor meisjes en voor allerlei dingen,
van elektronicawinkels tot voetbalclubs.
In Boven-Suriname heet een dorpje
Aurora en een ander Nieuw Aurora.
Felix van de Laar n

Detail uit een fresco op een plafond in het Palazzo Farnese in Caprarola, Italië,
waarop te zien is hoe Aurora de opkomende zon aankondigt en de nacht verjaagt.
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Nederlands Studenten Orkest
treedt op in Topsportcentrum
Van 6 tot 15 augustus zullen 105 studenten samen een bijzonder
interdisciplinair orkestproject uitvoeren, getiteld ‘NSO De Ring’.
Hun missie is om in een tijd van culturele droogte een spectaculair symfonisch evenement neer te zetten. Dit jaar zullen alle
acht concerten plaatsvinden in het Topsportcentrum Almere,
dat zal worden omgebouwd tot een ware concertzaal.
Het orkest zal bestaan uit meer dan honderd getalenteerde studenten uit heel
Nederland die elke dag vol overgave zullen musiceren op hoog niveau. Hoewel
het NSO normaliter het land rondreist
en haar concerten verzorgt in de mooiste concertzalen van Nederland, zullen
alle acht concerten van het NSO dit jaar
plaatsvinden in het Topsportcentrum Almere. Het Topsportcentrum zal worden
omgebouwd tot een ware concertzaal
en zo worden ingericht dat de veiligheid
van zowel het publiek als de orkestleden
kan worden gewaarborgd. De orkestleden zullen na een quarantaineperiode
samen een ‘bubbel’ vormen en zich tien
dagen terugtrekken om zich vol op de
muziek te storten.

Programma
Het concertprogramma, dat gedirigeerd
zal worden door Frans-Aert Burghgraef,
bestaat uit Der Ring des Nibelungen (gecomponeerd door Richard Wagner in
een arrangement van Henk de Vlieger)
en In Transit, een compositieopdracht
door Thomas van Dun. Het concert zal
na toevoeging van een lichtchoreografie
door Teus ‘Lumiteus’ van der Stelt omgetoverd worden tot een adembenemend
interdisciplinair evenement, waarin zowel de oren als de ogen getrakteerd worden op een onvergetelijke ervaring. Het
toevoegen van lichtkunst aan de concertreeks van het NSO voegt een spectaculaire, visuele laag aan de concertreeks
toe, wat uniek is voor het NSO.

Concertbeleving
De beleving begint zodra je voet zet in de
concertzaal. Lichtkunstenaar Teus zal de
concertzaal vervormen tot een walhalla
aan licht, terwijl de dromerige klanken
van Wagner’s Rheingold door de zaal
galmen. Gedurende het gehele concert
zal de muziek van lichteffecten worden
voorzien. ‘De Ring’ zal tastbaar gemaakt
worden in de vorm van een hangende
ring van licht rondom het orkest met
een diameter van maar liefst 20 meter.
Dit alles maakt de concertbeleving zowel een auditieve als visuele ervaring om
nooit te vergeten.
Het orkest
Het thema ‘De Ring’ verbindt het programma van Wagner met de hechte band
die ontstaat tussen de musici. Een maand
lang trekken studenten zich met een grote groep leeftijdsgenoten met een gedeelde passie terug in een ‘bubbel’, waarin
zij hun dagelijkse, studerende leven even
parkeren en niets anders centraal staat
dan muziek. Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) ondersteunt
enkele musici van het NSO met een instrument van hoge kwaliteit. Het meespelen met het NSO geeft de muzikale
ontwikkeling een krachtige impuls, waar
de musici hun leven lang nog profijt van
hebben.
n
info en kaarten: www.nso.nl

foto: Veerle Bastiaanssen
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De Almeerse kunstenaar Otto Sluijmers heeft de trappenhuizen
van het Arte College in Almere Poort tot een kleurrijk geheel
omgetoverd. De gele, paarse en blauwe trappenhuizen zijn een
groeiend kunstwerk. Leerlingen van de school – die zich richt
op kinderen met een bijzondere interesse voor kunst en cultuur
– gaan eigen beeldend werk toevoegen.

Trappenhuizen Arte College
worden ‘groeiend kunstwerk’
Vormen en kleuren
“Hierdoor zullen de trappenhuizen de
komende jaren steeds van uiterlijk veranderen”, vertelt Hubert Roza, rector
van het Arte College. Elk trappenhuis in de middelbare school kreeg een
thema. Het gele trappenhuis staat voor
Techniek, het blauwe voor Natuur en het
paarse trappenhuis voor Cultuur. Rechte,
strakke, wiskundige lijnen volgens de
Fibonaccireeks bij Techniek, bloem- en
slakkenhuisvormen bij Natuur en driehoeken en pentagrammen bij Cultuur.
Zulke vormen worden gebruikt in vele
culturele uitingen zoals religie, sport
(bijvoorbeeld het Ajax-tenue) en commercie (Heineken). In elk trappenhuis
is in de vlakverdeling en de vormen De
Gulden Snede te herkennen.
De Gulden Snede
Otto Sluijmers heeft vaker met het Arte
samengewerkt. Zo heeft hij tijdens Arte
weken met leerlingen in parkeergarages grote muurschilderingen tot stand
gebracht. “Toen onze trappenhuizen aan
groot onderhoud toe waren, leek ons dat
een prachtige gelegenheid om nog meer

kunst in ons schoolgebouw te halen”,
aldus Hubert Roza. Otto Sluijmers
bedacht vervolgens het plan om de trappenhuizen vorm te geven volgens de
verhouding Phi. Phi staat in de fotografie en schilderkunst ook wel bekend als
de Gulden Snede. Deze verhouding is bij
benadering 1:1,618 en is op allerlei plekken zichtbaar: in de kunst, in de natuur
en de wetenschap. Zo is de verhouding
Phi bijvoorbeeld te herkennen in gebouwen en in de vorm van je gezicht.
Uitgangspunt
Otto Sluijmers: “Ik heb steeds voor ogen
gehad dat de trappenhuizen het uitgangspunt voor lessen kunnen zijn. Het
is nu al rijk aan materialen, vormen en
verhalen, en dat gaat de komende jaren
alleen nog maar toenemen. Elk jaar zal
namelijk beeldend werk van tweedejaars
leerlingen gefotografeerd worden en aan
de trappenhuizen worden toegevoegd.
Zo ontstaat een levend en groeiend
kunstwerk, dat dagelijks door honderden
leerlingen, medewerkers en bezoekers
wordt bekeken”.

foto: Sandra van Selst

Het blauwe trappenhuis met bloem- en
slakkenhuisvormen staat voor Natuur.

Arte College n

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

POORTNIEUWS I 13

onderwijs

Studenten MBO College Poort
organiseren MBOMoves!
Wat doe je als alle leuke dingen voor jongeren op slot zitten en je
toch perspectief wilt bieden? Dan kom je in actie. Studenten van
MBO College Poort organiseren voor alle mbo’ers in Nederland
een online sport- en beweegevenement: MBOMoves!
Met MBOMoves worden meer dan
500.000 mbo-studenten uitgedaagd
actief in actie te komen. Vanaf mei zijn
er wekelijks online live workouts met
onder meer kickbokster Chellina Chirino
en danser Juvat Westendorp. Op 16 juni
is de grote sportfinale tussen de twaalf
provincies. Om het online event te organiseren, zijn de studenten een ‘eigen’
evenementenbureau gestart en worden
ze begeleid door professionals uit de
evenementenbranche.
Een mooie kans
Patricia Jansen zit in het laatste jaar van
de studie Manager Leisure & Hospitality
en heeft in het project de rol van Hoofd
Communicatie. “Als leidinggevende
moet je een helicopterview hebben. Je
verdeelt de taken, maakt een tijdlijn en
houdt het grote geheel in de gaten. Het
fijne van de groep die dit evenement
organiseert is, dat je erg veel van elkaar
kunt leren doordat je een verschillende
studie
achtergrond hebt. ICT-studenten
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bijvoorbeeld bouwen de website, sportstudenten bedenken welke sporten haalbaar zijn en studenten van Leisure &
Hospitality benaderen sponsoren”.

Leuke uitdaging
Ricardo Faaij, eerstejaars Sport &
Recreatie, is lid van Team Entertainment.
“Ik zocht naar meer uitdaging. Bovendien
wil ik in de toekomst met kinderen
werken, in combinatie met buiten sporten. Ik kan hier veel relevante ervaring
opdoen. Wat mij aanspreekt, is de interactiviteit, het samenbrengen van mensen
en de techniek erachter. Ik heb onderzoek gedaan naar mogelijke activiteiten die je voor de camera kunt doen. En
welke app we kunnen gebruiken om een
buitenactiviteit te meten. Dit evenement
is uniek, onderscheidend en een echte
uitdaging!”
n
Meer weten? Kijk op mbomoves.nl

MBO COLLEGE POORT
BUSINESS / HOSPITALITY / SPORT & BEWEGEN

MBOCOLLEGEPOORT.NL
NAAST NS-STATION ALMERE POORT

kinderopvang

Op zoek naar opvang in een huiselijke en
vertrouwde omgeving? Gastouderopvang!
Op zoek naar gastouderopvang? GO! Kinderopvang biedt al
jarenlang gastouderopvang aan voor kinderen van 0 tot en met
13 jaar. Gastouderopvang is ook vaak een fijne oplossing, als je op
zoek bent naar 24 uurs opvang of weekendopvang.

Flexibele opvang
Gastouderopvang heeft een persoonlijk
karakter en is een kleinschalige én flexibele opvangsoort. Door kleine groepjes
met altijd dezelfde gastouder krijgt ieder
kind persoonlijke aandacht en voelt zich
veilig en geborgen. De gastouder biedt
een veilige en vertrouwde opvangplek,
waar een kind zich thuis kan voelen. Iedere dag een bekend gezicht binnen een
warme en huiselijke sfeer, geeft een ver-

trouwd gevoel. De bemiddelingsmedewerkers van GO! Kinderopvang kunnen
je verder helpen en alles vertellen over
gastouderopvang.
Nieuwe gastouders gezocht
Door toenemende vraag naar gastouderopvang en uitbreiding van activiteiten is
GO! Kinderopvang op zoek naar nieuwe
gastouders in Almere.

Op zoek naar jou!
Is het je passie om met kinderen te werken? Droom je ervan om
je eigen kleinschalige kinderopvang te starten in je eigen huis?
Of wil je graag de zorg voor je eigen kinderen combineren met
werken? Dan is een carrière als gastouder echt iets voor jou!
Neem snel contact op met de bemiddelingsmedewerkers van
GO! Kinderopvang op telefoonnummer 0320-294 900 of stuur
een e-mail naar gastouderopvang@go-kinderopvang.nl.

Annet aan het woord:
“Daarom ben ik gastouder!”
Annet Soede is al bijna vijftien jaar
gastouder en vindt het verzorgen en
begeleiden van kinderen het leukste
werk dat er is. “Het belangrijkste
vind ik dat de kinderen zich bij mij
thuis veilig en geborgen voelen, als
een tweede thuis. Vanuit daar kunnen ze zich ontwikkelen; ieder kind
op zijn of haar eigen manier en in
eigen tempo”.
Annet besteedt veel aandacht aan
de sociale, emotionele, creatieve en
taal- en spraakontwikkeling. “Dat
wordt door mij gestimuleerd door
veel vrij spelen, zowel binnen als
buiten. Ik vind het heerlijk om met
de kinderen te lezen, zingen, spelletjes te doen, tekenen, schilderen,
knutselen, met water en zand spelen en nog veel meer”. Ook is Annet
veel buiten in de tuin en gaat lopend
of met de bakfiets naar de speeltuin,
de paarden en kippen en naar het
bos en de spettertuin.
Al jaren wordt Annet begeleid
door de bemiddelingsmedewerkers
van GO! Kinderopvang. “De professionele begeleiding geeft mij rust,
zodat ik mij volledig in kan zetten
voor de kinderen, waar het immers
uiteindelijk om gaat. Dat is waarom
ik gastouder bén en blijf!”
n

GO! Kinderopvang
0320 - 294 900
info@go-kinderopvang.nl
gastouderopvang@
go-kinderopvang.nl
www.go-kinderopvang.nl
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Gezichtsmassage met lepels
Iedere woensdagochtend geef ik om negen
uur online fit-yoga,
waarin ik vijf tot tien
minuten besteed aan
face yoga. In één van
die lessen wilde ik eens
een ander soort gezichtsmassage doen –
ik houd van verandering – en dacht aan
een massage met een guasha-steen. Maar
ja, niet iedereen heeft een guasha-steen
in huis, dus ik moest een alledaags voorwerp bedenken. Lepels! Bijna iedereen
heeft wel een paar lepels in huis.
Ik ging voor de spiegel staan en er ontstond een massage. De yoga-dames van
de woensdagochtend vonden het geweldig. Ik besloot de massage ook voor ze te
filmen zodat ze het op hun gemak zelf
over kunnen doen. Ik postte de video op
social media en kreeg heel veel positieve
en leuke reacties. Ook op tiktok werd
mijn video ruim 5000 keer bekeken ;-)
Inmiddels werk ik ruim zeventien jaar
als huidcoach en geef al even lang bindweefselmassage in het gezicht. Dit werkt
100%, maar ik sta altijd open voor nieuwe technieken en gadgets. De lepels stimuleren de bloedcirculatie; bevorderen
de uitscheiding van overtollig vocht; verzachten rimpels in de meest kwetsbare
gebieden rond de ogen, op het voorhoofd, op het gebied van neus-driehoek;
verfrissen de huid, verminderen donkere
plekken onder de ogen, helpen om contouren van het gezicht te verduidelijken;
verbeteren de elastische eigenschappen
van de huid. En zijn goedkoop. Wie had
ooit gedacht dat je met twee lepels je
huid zou kunnen verbeteren?
De verdere uitwerking op het lichaam
is ook mooi meegenomen. Met de lepels
stimuleer je ook de reflexzones of meridiaanpunten in het gezicht, die gerelateerd
zijn aan je organen. Na mijn opleiding
shiatsu face en meridiaan leer, ook vanuit
de yin yoga (chinese en japanse bronnen),
ging ik mij hier meer in verdiepen. Het
is zo interessant hoe ons intelligente lichaam werkt. De energiepunten gebruik
ik ook in mijn gezichtsbehandelingen.
Het lijkt op acupunctuur, maar ik gebruik
mijn vingers. Of nu dan lepels.
Volg mij op insta om de video te bekijken: zencompany_yoga_beauty_health.
Amanda de Bruin, Zen Company n
www.zencompany.nl
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Annelies Steinmeier (sportschool hart for her) en Jeannette Bogaard (La Dame Nails)

Organisatie 2e Beauty & Bites
Tour vol frisse energie gestart
Na het succes van het concept
in 2019, is de organisatie vol
frisse energie gestart met het
organiseren van de tweede
editie van Beauty & Bites Tour
op 26 september 2021.
Groot succes
Organisatoren Annelies Steinmeier (sport
school hart for her) en Jeannette Bogaard
(La Dame Nails) vertellen vol enthousiasme. “De Beauty & Bites Tour is een tocht
door ons mooie Almere Poort voor dames
die van beauty, lifestyle en ‘bites’ houden.
Een gezellige middag vol verwennerij en
informatie, een goed gevulde goodiebag,
workshops, kortingsacties en prijzen.
In 2019 vond de eerste editie van dit
evenement plaats en die was direct een
groot succes. Met meer dan 60 deelnemers en rond de 25 ondernemers was de
middag supergevarieerd. De tour werd
afgesloten met een eindborrel en prijsuitreiking in het bijzondere huis van
Mark Kirkenier, die de dames spontaan
trakteerde op zijn live pianomuziek.
Feestje
“Het idee voor de tour is ontstaan tijdens
een verjaardagsfeestje van één van onze
kinderen. We zaten te brainstormen over
wat wij samen, als ondernemers, voor
Poort kunnen betekenen. We willen tij-

dens deze middag een beetje het ‘Sex and
the City’-gevoel creëren. Dames wandelend met vriendinnen, lachen, gezelligheid, beauty en natuurlijk een bubbeltje
en een bite. Poort zit vol interessante
bedrijven. Veel beauty en lifestyle, maar
ook bijvoorbeeld cateraars, workshops
of webshops. We willen graag laten zien
hoe ondernemend Poort is en hoeveel er
te ontdekken valt.
Lokale ondernemers
Naast ondernemers uit Poort, haken ook
bedrijven uit heel Almere aan. Zo wordt
iedere tussenstop een marktje op zich,
rekening houdend met de interesses van
de doelgroep. Maar dit moet je heel breed
zien. Vorige editie hadden we bijvoorbeeld een autogarage, die een workshop
‘onder de motorkap’ verzorgde.
Voor de editie 2021 hebben zich inmiddels al 25 ondernemers aangesloten.
Enkele bedrijven doen voor de tweede
keer mee, maar wij richten ons vooral op
nieuwe ondernemers. We willen voorkomen dat het een kopie van de vorige keer
wordt, en daarnaast ook andere ondernemers de kans bieden mee te doen”.
Kaartverkoop
De kaartverkoop is inmiddels in volle
gang, en op het moment van dit schrijven is al bijna driekwart van de beschikbare tickets verkocht.
n
www.ladamenails.nl/beautyenbites
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Een stralende zon
en een stralend gebit
Op het moment van schrijven staan we voor de zomervakantie
en willen we gaan genieten van een heerlijke zomer. Veel
mensen vinden het heerlijk om op een mooie zomerse dag te
genieten van een ijskoud glaasje frisdrank of ijsthee. En geef ze
eens ongelijk! Toch kun je beter voor een ander drankje kiezen.

Erosie herkennen
Er is sprake van erosie als je voortanden slijtplekken vertonen, dunner en
doorschijnender worden. Hierdoor kunnen de tanden iets geler worden. Bij de
kauwvlakken van de kiezen kunnen in
de knobbels uithollingen ontstaan.
Geen paniek
Als je denkt dat je erosie hebt, vraag
dan aan je tandarts hoe je het beste kunt
voorkomen dat de erosie erger wordt en
wat je aan de gevoeligheid als gevolg
van erosie zou kunnen doen. Er zijn
diverse factoren die van invloed kunnen zijn op de snelheid van de erosie:
poetsmethode, poetstijdstip, hoe drink
je je zure dranken – met of zonder een
rietje kan al uitmaken, hoe lang wordt de
drank in de mond gehouden, enzovoorts.
Wil je meer weten over tanderosie?
Zoek dan naar meer informatie, bijvoorbeeld via het internet of vraag ernaar bij
je eigen tandarts.
Als tandarts willen wij je niet het plezier ontnemen om op een terrasje te genieten van een heerlijk drankje. Maar wij
spreken wel de wens uit dat je dit nog
járen kunt blijven doen, mét een stralend
en pijnloos gebit.
Team Tandzorg op Maat n

Zuren tasten je gebit aan
Wat de meesten van ons niet weten, is
dat de zuren uit deze dranken de buitenlaag van onze tanden en kiezen, het
glazuur, oplossen. Dit heet ‘erosie’. Als
het tandglazuur oplost, kan dit onder
andere leiden tot snelle gaatjesvorming
en heel gevoelige tanden. Waarom zijn
frisdranken zo schadelijk? Frisdranken
hebben hun frisse smaak te danken
aan het toegevoegde zuur. Om deze zure
smaak te maskeren, zit er heel veel suiker
in deze dranken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat met name onder de jeugd
het gebruik van frisdranken de laatste
tijd fors is gestegen. Light dranken zijn
overigens voor erosie even slecht, omdat
zij evenveel zuur bevatten. Helaas bevatten vruchtensappen, limonade (ranja) en
wijn ook heel veel zuur. Hoe zuurder de
drank, hoe meer erosie voor het gebit.

Het alternatief
Je zult je afvragen wat je wel kunt drinken zonder erosie te veroorzaken in het
gebit. Water, melk, gewone thee en koffie
zonder suiker zijn de beste alternatieven
om te gebruiken.

036-539 78 80 | tandzorgopmaat.nl

Timing belangrijk
Een gouden regel is dat je minimaal anderhalf uur voor het tandenpoetsen geen
zure producten eet of drinkt. Deze tijd
heeft het speeksel nodig om de zuren in
de mond te neutraliseren. Poets je wel
kort na het eten of drinken van zure producten, dan poets je al je glazuur weg.
Vergeet niet om met fluoride tandpasta
te poetsen. Fluoride maakt het tandglazuur sterker, waardoor het moeilijker kan
oplossen in zuur.
Tandzorg Op Maat Almere Poort is te
vinden in Gezondheidscentrum Vizier
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Welkom bij Joya Beauty aan de Europalaan: dé expert op het
gebied van schoonheid. Of je nu interesse hebt in de perfecte
wenkbrauwen door shaping of semi-permanente make-up. Een
stralende huid wilt. Of behoefte hebt aan beauty-advies. Hier
ben je altijd op de juiste plek.

Fatema, Gia en Masoma voor de salon naast de bloemenwinkel in de Europalaan

Laat je in de watten leggen en
mooi maken bij Joya Beauty
Scala aan behandelingen
In februari 2019 openden de zussen Fatema en Masoma hun eigen salon aan de Europalaan: Joya Beauty.
Masoma woonde toen al in Almere Poort
en merkte op dat de behoefte aan een
beautysalon bestond. “Wat ik zag, is dat
buurtbewoners voor behandelingen naar
Amsterdam gingen, terwijl wij met onze
ervaring het hele scala aan behandelingen, ook paramedische, dichtbij huis
kunnen bieden. Eerst hebben we nog
twee maanden verbouwd”. Het resultaat
mag er zijn. Opvallend is de footspa,
waar zelfs twee klanten tegelijkertijd
behandeld kunnen worden. In de andere
ruimte word je op de behandelstoel comfortabel toegedekt en verwend met een
heerlijke nek- schoudermassage.
Indrukwekkend verhaal
De zussen waren van jongs af aan bezig
met beauty. Toch studeerde Masoma Ver-
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pleegkunde en Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening. “De verwachtingen van
onze ouders waren hoog. Toen wij elf
en twaalf jaar waren, zijn we met onze
ouders en twee jongere broertjes uit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Het
was een barre en riskante tocht via land.
We hadden alleen bij ons wat we aan
hadden – vier lagen kleding over elkaar
heen. Ons als meisjes de kans te geven
om te studeren, was voor mijn ouders de
belangrijkste reden om te vertrekken”.

Fatema vertelt verder: “Eenmaal in
Nederland, verhuisden we van het ene
AZC naar het andere. Pas na vier jaar
waren we statushouders en met zestien
moesten we nog starten met de bovenbouw van de middelbare school. In deze
context begrijp je dat wij onze ouders in
geen geval teleur wilden stellen”.
Vanuit passie ontstaan
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan en Masoma besluit haar werk als
schoolmaatschappelijk werker op te zeggen om haar passie fulltime na te jagen.
“Inmiddels zijn onze ouders helemaal
om, ze zijn supertrots! En ze zijn onze
grote steun, altijd bereid om de kleinkinderen op te vangen”. Door de opleiding
Cosmetic Tattoo Artist leerde Masoma
alles over gezichten en wenkbrauwen.
“Mooie brows maken je gezicht mooier
en sprekender. En dat gun ik iedereen!”
Fatema werkte al sinds 2010 in Amsterdam als allround schoonheidsspecialist bij populaire beautysalons als SOAP
en Beauty Future. “Nog steeds krijg ik
iedere dag superveel energie van mijn
werk. Behandelingen om het maximale
uit de huid te halen geven mij een kick!”
Nog nooit zo mooi geweest
En dat ze het goed doen, blijkt wel uit
de lovende reviews van klanten, zoals
deze: “Inmiddels ben ik anderhalf jaar
vaste klant van Joya Beauty. Als het
aan mij ligt, ga ik hier nooit meer weg.
Fatema en Masoma nemen al je beautyvragen serieus en geven je oprecht advies. Het zijn echte professionals. Mijn
huid en wenkbrauwen zijn nooit zo mooi
geweest. Mijn collectie Dermalogicaproducten is een gevolg van de heerlijke
facials van Fatema. Ik kan Joya Beauty
dan ook van harte aanbevelen aan alle
dames die lekker me-time willen met ook
echt goede resultaten”.
n
www.joyabeauty.nl

foto’s onder: Bloom a new journey

in balans in poort

Angela van Moorst:
van stappenteller naar leefstijlcoach
“Bij leefstijlcoaching denken mensen vaak aan afvallen, maar het
traject is veel breder. Het gaat om goed in je vel zitten, letterlijk
en figuurlijk. Gezond en fit ‘oud’ willen worden. Je realiseren dat
wanneer je nu niets verandert, allerlei welvaartsziekten op de loer
liggen. Het is geen dieet, geen moeten, maar wíllen veranderen.
Denk aan onder meer hart- en vaatziekten, chronische stress, hoge bloedruk,
diabetes type 2, en ja, ook overgewicht.
En vergeet de overgang niet. Met bepaalde aanpassingen in je leefstijl kun je het
jezelf veel aangenamer maken”.
Nieuwe praktijkruimte
In de gezellige nieuwe praktijkruimte in
haar huis aan het Homeruspark vertelt
Angela van Moorst hoe zij tot een heuse
carrièreswitch is gekomen.
“Ik ben er eigenlijk ingerold, in deze
roeping. Ik heb leefstijlverandering op
mezelf toegepast zonder daar erg in te
hebben. Stap voor stap heb ik mijn gewoontes veranderd en juist daardoor heb
ik het vol gehouden. Tot de zomer van
2014 had ik een kantoorbaan. Ik zat de
hele dag, had stress, en at veel te veel
en ongezond. 's Avonds plofte ik bekaf
op de bank voor de televisie, had totaal
geen energie. Toen stond ik bij een reorganisatie op straat – nog meer stress.
Steeds fitter
Er moest iets gebeuren, mijn knop moest
om. Ik gooide mijn M&M's verslaving
overboord, kocht een stappenteller-armbandje en ging aan de wandel. Ik genoot
van hoe mooi Almere Poort aan het worden was! Door mijn dagelijkse wandelingen in en om het stadsdeel en de gezellige lessen in de sportschool werd ik
steeds fitter en ging mijn kleding ruimer
zitten. Ik moest steeds nieuwe kleren kopen omdat ik zoveel afviel!
Uiteraard was ik ook anders gaan
eten en drinken – minder, regelmatiger
en heel veel groenten. Ik kreeg complimenten dat ik er zo goed uit ging zien.
In tweeënhalf jaar tijd ben ik meer dan
dertig kilo afgevallen, zonder dieet, maar
door verandering van gewoontes.

Inspirerend
Ondertussen was ik sporten zo leuk gaan
vinden dat ik de opleiding voor Spinninginstructeur ging doen. Trainingen
geven en met mensen werken was voor
mij zo inspirerend, dat ik doorleerde
voor medisch fitnessinstructeur en
seniorentrainer. En ik was vroeger echt
A-sportief. Ik had je uitgelachen als je
mij voorspeld had dat ik in de sport zou
gaan werken! Maar ik geef nog steeds
met superveel plezier trainingen op diverse sportscholen in Almere en Weesp.
Het kwartje
Later deed ik de cursus ‘Obesitas, Eetverslaving en Gedragsverandering’ en toen
viel het kwartje! Ik had namelijk voor
de lol al veel studieboeken gelezen over
voeding en gewicht. Maar gewichtsconsulente was niet mijn roeping, en zo
kwam ik uit bij de post hbo-opleiding
voor Leefstijlcoach. Tijdens de lockdowns van de sportscholen kon ik studeren en mijn praktijk inrichten.
Inventarisatie
Als leefstijlcoach maak ik een inventarisatie van jouw huidige leefstijl. We kijken samen naar jouw doelstelling – wat
wil je bereiken? We gaan samen ontdekken wat jou motiveert en gaan stap voor
stap jouw automatische piloot updaten.
Kleine aanpassingen maken, die je wel
gaat volhouden, omdat ze bij jou passen.
Moet je eens kijken welke gezondheidswinst jij gaat behalen!
Het aantal coachgesprekken is per persoon verschillend. Dat is afhankelijk van
je doelstelling, je motivatie en je inzet.
Gewoontes blijvend veranderen is niet
makkelijk en heeft tijd nodig. Je gaat jezelf tegenkomen, maar ik ga je helpen je
n
motivatie te versterken”.

Angela in haar achtertuin aan het park

Wil jij ook werken
aan een gezonde leefstijl?
Kijk op:
www.leefstijlcoachalmere.nl
of bel of mail
geheel vrijblijvend naar:
06-401 557 13
angela@leefstijlcoachalmere.nl
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foto: Erwin Budding

De WaterWalks IJmeer vonden 4-5 juni
plaats. Tijdens wandelingen rondom
het IJmeer zijn allerlei data verzameld.
Zelf op pad met de WaterWalks-app en
het IJmeer ontdekken kan nog steeds.
Kijk op onze site voor meer info.

workshop met Kasper is al geweest, maar
met de andere kun je nog aan de slag.
Op zaterdag 19 juni kun je een eigen
tas maken met Mia Stik. Je kleding een
tweede kans geven met druktechnieken kan op zaterdag 17 juli met Naomi
Neijssen en op zaterdag 14 augustus
maak je met Laura Meijering een eigen
kimono. Op zondag 15 augustus komt
alles samen in een show op het strand.
Atelier StrandLAB waar water, wind en zand de gebruiker inspireren

StrandLAB klaar voor de zomer
Nu de zon weer gaat schijnen en er langzaamaan weer meer
kan, heeft StrandLAB een mooi programma klaarstaan. In Atelier
StrandLAB werken verschillende kunstenaars. Zo kun je hier Bouke
Groen, Sijas de Groot of de Onkruidenier tegenkomen, die op uitnodiging van Oerol en StrandLAB werken. Ook 2turvenhoog laat
mooie dingen zien. Waai je ook eens aan?
Ode aan het landschap
StrandLAB Almere nodigde de Almeerse
stadsgids Marie-Josée Röselaers uit om
een programma te maken. In het kader
van themajaar Ode aan het Landschap
heeft ze vijf wandelingen en een fietsroute bedacht. Ontwerpster Lieke Frielink
loopt ook mee. Ontdek samen met hen
bijzondere groene stukken en meer over
zichtlijnen in het landschap.
Ode aan het kustlandschap is de eerste
wandeling op 30 mei, met kunstenaar
Sanne van Balen als speciale gast. Daarna volgen nog odes aan het polderlandschap (27 juni), het woonlandschap (25
juli), het duinlandschap (29 augustus),
het waterlandschap (26 september) en
met een avondwandeling op 31 oktober
sluit de reeks af.
Workshops mode en duurzaamheid
Samen met Kasper Jongejan, Mia Stik,
Naomi Neijssen (SEEFD) en Laura
Meijering verzorgt Jim van der Wardt
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een reeks workshops waarbij mode, crea
tiviteit en duurzaamheid vooropstaan.
De vier Almeerse ontwerpers en modemakers hebben allemaal hun eigen stijl
en aanpak, maar delen de wens om de
huidige modewereld te veranderen. De

Broedplaatstour terug
Op vrijdag 20 augustus neemt Strand
LAB-programmamaker Noortje Braat je op
de fiets mee langs culturele en creatieve
plekken in Oosterwold. Een mooie manier
om professionals, kunstenaars, makers
en creatieven aan elkaar te verbinden.
Benieuwd naar fieldwerk?
Tijdens het Field Academy Festival in
augustus kun jij ook experimenteren met
wat creativiteit doet als je werkt met al
je zintuigen en buiten bent in aanwezigheid van dieren, planten en weersomstandigheden. Met onder meer (onder
voorbehoud) een lezing van stadsecoloog
Ton Eggenhuizen, parfum maken met
Flora van Dullemen en een workshop
monster
code waarbij je leert over de
kracht van associatie en verbeelding. n
Wil je meedoen? Leuk! Kijk op
www.strandlab-almere.nl voor
de
laatste informatie en aanmelden
.

Doe mee met de fashion workshop van Laura Meijering

duin en strand

Kaarten voor herstart Strandfestival ZAND
op 21 augustus erg in trek: bijna uitverkocht
De kaartverkoop voor de 13e editie van Strandfestival ZAND in
augustus 2021 gaat volgens de organisatie erg hard. Het festival
op het Almeerderstrand hoopt eind augustus plaats te kunnen
vinden. Met optredens van Krezip, Kensington, Snelle, Kraantje
Pappie, Suzan & Freek, Nick & Simon, Coen & Sander en Rolf
Sanchez wordt het mogelijk één van de eerste momenten om
de Nederlandse top van de muziek weer live te bewonderen.
Aanbetaling
Aan de actie om door middel van een
aanbetaling risicoloos kaarten te bemachtigen wordt dan ook massaal gehoor gegeven. Door het doorschuiven
van kaarten uit 2020 was ZAND begin
dit jaar al voor 70% uitverkocht. Tot
duidelijk wordt of het evenement definitief door kan gaan op 21 augustus
doen bezoekers een aanbetaling van m,15.

Bij doorgang van het festival wordt het
resterende bedrag betaald. Gaat het niet
door, dan kunnen bezoekers hun geld
terugvragen of gebruik maken van het
ticket op een vervangende datum. Inmiddels zijn er nog maar enkele kaarten
beschikbaar.
Eindelijk
De organisatie is blij met het enthousiasme. Machiel Hofman van Tribe Company: “Het is natuurlijk fantastisch om te
zien dat bezoekers het evenement gemist
hebben en massaal kaarten kopen. Wij
missen hen ook en kunnen niet wachten om eindelijk weer eens samen op een
festival te staan. Strandfestival ZAND
zal vermoedelijk een van de eerste live
evenementen zijn, het zal zonder twijfel
een memorabele editie worden”.

foto’s: Tribe Company BV

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, The Streamers, De Tuin van
2020, Borsato in de Kuip en de Eurovision Village.
n
kaarten en info: www.strandfestivalzand.nl

P er s o nee l gezo cht
Heb je horeca ervaring,
laat dan je CV achter bij
Cafetaria De Heerlijkheid!
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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Duin en strand

Duinbewoners en andere Poortenaren kunnen zich verheugen
op de opening van de Duinhal dit najaar. De ruwbouw is al goed
zichtbaar. Hier is het straks niet alleen plezierig boodschappen
doen, maar je kunt aan het Duinplein ook het hele jaar door
genieten van horeca, ontmoeting en activiteiten.

Onder de woontoren Valencia (midden)
vind je de Duinhal en parkeergarage.

Exclusief voor de lezers van PoortNieuws
geeft Ed Slooten een rondleiding door de
Duinhal, die al aardig gestalte begint te
krijgen. Ed en zijn broer Dennis zijn eigenaar van de PLUS supermarkt die in
de Duinhal komt. Ook de kinderen van
Ed, Naomi en Kevin, zullen in Duin komen te werken. De twee broers hebben in
Amsterdam-Noord in het Banne Centrum
ook met succes een PLUS neergezet en
zijn enorm enthousiast over hun nieuwste project in Duin.
“Je ziet de ruimte, de open constructie en de lichtinval, de verbinding van
het gebouw met het duinlandschap met
daarachter het strand. Dit blijft ook na
de afwerking en inrichting van de diverse
winkels zo. We willen hier straks ook een
ontmoetingsplek voor de buurt van maken. Er is ruimte voor optredens en andere pop-up activiteiten. We zullen daarvoor zeker de samenwerking zoeken met
de initiatieven die in Poort al bestaan”.
Bezoekers van de PLUS supermarkt
zullen twee uur gratis in de parkeergarage kunnen parkeren. De bevoorrading

Word
nu lid

€10

Feestelijke opening Duinhal
op 13 oktober
van de supermarkt vindt inpandig plaats,
waardoor dit geen geluidshinder geeft
voor de omgeving. Bijzonder is het horeca-concept. “We gaan niet alleen verse
maaltijden en bijvoorbeeld smoothies
bieden om mee te nemen voor thuis of
op het strand, maar je kunt deze ook in

Ed Slooten geeft ons een blik op de vergevorderde bouw van de Duinhal

Je eigen groene energie
Op 7 mei is begonnen met het opbouwen van de masten, gondels en wieken.
Rond 1 juli zullen alle turbines gedurende een paar maanden uitgebreid
worden getest, waarna onze turbines in het najaar de allergroenste stroom
van Almere gaan leveren voor ruim 5.500 huishoudens.
Door mee te doen lever je zelf een actieve bijdrage
aan de verduurzaming van ook jouw leefomgeving.

Dus voor
jouw energie
ga je nu al naar:
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het naastgelegen restaurant De Duinkamer bestellen. Je bestelling wordt in de
open keuken vers klaargemaakt”. Verder
kunnen we ook een terras op het Duinplein verwachten en onder meer Van den
Berg Surf & Snow en buitenschoolse opn
vang van KinderCentrumAlmere.

Duin en strand

Schrijf je in voor de zomerkampweken van Sail-Today!

Zeilen gaan kinderen zelf ervaren in
de Laser Bugs, de kinderzeilbootjes van
Sail-Today. Zelf in een bootje zitten en
het zeil en roer bedienen… en dan moet
je ook nog eens op de goede plek in de
boot zitten. Gelukkig zijn er goede instructeurs om je te helpen.
Windsurfen als Robby Naish, de windsurf-icoon die op zeer jonge leeftijd begon. Kinderen leren in ieder geval de
eerste stappen van het windsurfen.
Kitesurfen is op dit moment de meest
populaire watersport onder jongeren.
Kinderen maken kennis met het kiten via
een clinic met een speciale kite voor op
het land. Op het geprepareerde strand bij
Sail-Today is hiervoor alle ruimte.
Catamaranzeilen is fantastisch. Je
moet op heel veel dingen tegelijk letten,
om zoveel mogelijk snelheid uit de catamaran te halen.

Op het catamaranstrand van Sail-Today worden ook in 2021
weer leuke watersportweken georganiseerd. Een week water
plezier in de zomervakantie, waarbij je verschillende soorten
watersport leert.
Tijdens een watersportweek leren kinderen de kneepjes van maar liefst vijf
populaire watersporten. De vakkundige
instructies worden afgewisseld met ontspanning en veel lol, zoals op de zeep-

helling. Deelname vanaf 290 euro, bij inschrijving van meerdere kinderen samen
is er korting. Het gebruik van wetsuits,
lunch, drinken en tussendoortjes is inbegrepen.

Suppen is helemaal iets van deze tijd.
Het lijkt misschien simpel, maar je moet
natuurlijk wel je balans kunnen houden!
Je kunt ook vette moves maken op deze
boards. Kinderen krijgen een clinic en de
kans verschillende trics uit te proberen.
Mis de boot niet en geef je snel op via
het formulier dat je vindt op de site van
Sail-Today, waar ook alle verdere inforn
matie te vinden is.
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 23

Wie kent ’m niet, de iconische
roze taart in het Cascadepark?
Het is misschien wel het meest
bijzondere gebouw van Almere.
Niet alleen qua ontwerp, maar
ook omdat het huis helemaal
door kinderen is bedacht. Dit jaar
bestaat het Klokhuis tien jaar.
Hoog tijd voor een terugblik met
de ontwerpers en de architect!

In 2008 schreef het tvprogramma Het
Klokhuis een prijsvraag uit, waarbij kinderen
hun eigen ontwerp konden insturen voor
een echt te bouwen KlokhuisHuis. Uit meer
dan 2000 ontwerpen werden zes winnaars
gekozen. Architect Jord den Hollander
combineerde alles tot een geheel en in 2011
werd het gebouw officieel geopend door
(toen nog) prinses Máxima.
Sinds de opening van het Klokhuis worden
er activiteiten en rondleidingen georgani
seerd, eerst door cASLa en vanaf 2014 door
Stichting Stad & Natuur Almere. De eerste
jaren trok het Klokhuis bezoekers uit alle

windstreken. Veel mensen hadden de
filmpjes over de bouw op tv gezien en
wilden dit bijzondere huis graag met eigen
ogen bekijken.
De afgelopen tien jaar zijn er ook voor school
klassen allerlei activiteiten georganiseerd.
Bovendien waren de workshops voor
kinderen op het gebied van duurzaamheid,
gezond eten en bouwen populair. Uiteraard
vond ook de glijbaan gretig aftrek. De
verjaardag van het Klokhuis wordt traditie
getrouw elk jaar gevierd. Want: wie in een
taart woont, kan zijn verjaardag natuurlijk
niet onopgemerkt voorbij laten gaan!

TIEN JAAR KLOKHUIS
Jord den
Hollander

WIL J
OOK E IJ
PUNTJ EN
E?

Architect

“Ik herinner me alle ontwerpen nog goed.
En ook dat ik voor de verschrikkelijk
moeilijke opgave stond om er één
ontwerp van te maken. Toen ik de
hoofdvorm eenmaal te pakken had,
hebben we de kinderen erbij betrokken.
In een workshop mochten ze mee
denken en zo is het uiteindelijk toch
gelukt om alle ideeën te combineren.
Het Klokhuis heeft veel bijzondere
details. De heipalen bevinden zich
bijvoorbeeld deels boven de grond. De
dakpannen zijn zo vormgegeven dat
vogels er een nestje in kunnen bouwen.
En de schotel van de taart bevindt zich
precies op NAP. Het Klokhuis maakt
ingewikkelde onderwerpen duidelijk
voor kinderen. Daar heb ik bij het
ontwerp steeds rekening mee
gehouden.

DOE MAAR L
E
LEKKER VEM!
SLAGROO

Ik kijk met trots terug op dit
project. Het is geweldig dat zoveel
mensen in de buurt het Klokhuis
hebben omarmd en dat het na tien jaar
nog steeds wordt gebruikt zoals het
was bedoeld.”
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ANOUK NOORTMAN (22)
WINNAAR ‘BUITENKANT’

“Het idee om mee te doen aan de wedstrijd
kwam van mijn tekendocent. Ik had iets met
regenbogen en heb me helemaal uitgeleefd
met al die kleurtjes. Het definitieve ontwerp
is nog beter geworden dan ik had verwacht.
Je ziet het kinderlijke van onze tekeningen
erin terug, maar het is wel professioneel. Ik
ben trouwens blij dat de taart uiteindelijk
roze is geworden, dat is toch iets rustiger. Ik
herinner me nog dat wij als winnaars in een
limousine mochten en dat we Máxima
hebben ontmoet. Iedereen was supertrots.”

THIJS VAN DEN BERG (23)
WINNAAR ‘SLAPEN’

NIELS VISSER (22)

WINNAAR ‘WASSEN EN PLASSEN’
“Ik was een fanatiek Klokhuiskijker en
besloot voor elk van de opdrachten iets te
maken. Bij het onderdeel ‘Wassen en Plas
sen’, de badkamer, was het raak. Ik had veel
gelezen over duurzaamheid en ook in het
Klokhuis werd daar regelmatig aandacht aan
besteed. Ik dacht: wat is er nu logischer dan
je badwater te hergebruiken voor het door
spoelen van de wc? Eigenlijk best gek dat dit
concept niet vaker wordt toegepast. Ik vind
het tof dat dit in het Klokhuis wél kon.”

NICK DIKKERS (27)
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“Vroeger keek ik vaak naar huizen
programma’s. Dan zag je soms een aquarium
ingebouwd in een muur, dat inspireerde me.
De slaapkamer in het Klokhuis bevat alle
basiselementen uit mijn tekening. Je kunt
er slapen en als je naar boven kijkt, zie je
vissen zwemmen. Daarboven kun je door de
koepel de lucht zien. Helaas wordt het in het
Klokhuis snel te warm. Daardoor leefden de
vissen al gauw niet meer. Ik heb Engineering
gestudeerd en ben nu tekenaar en werk
voorbereider voor onder meer hekjes en
trappen voor woonboten. Ik ben dus bij het
ontwerpen gebleven!”

WINNAAR ‘SPELEN EN NIKSEN’
“Ik speelde vaak in onze boomhut, dus die moest zéker terugkomen in
mijn speelkamer. Het was een idee van de architect om die onderste
boven in het Klokhuis te hangen. Ik vind het bijzonder om te zien hoe
hij al onze ideeën heeft gemixt tot één geheel. Als kind was ik er he
lemaal niet mee bezig, maar nu vind ik het supercool dat ik betrokken
ben geweest bij het ontwerp van zo’n iconisch gebouw. De wedstrijd
heeft me ook later geïnspireerd: ik ben nu binnenhuisarchitect.”

NAOMI SWAGTEN (23) EN
ZITA SWAGTEN (20)
WINNAARS ‘KOKEN EN ETEN’

Naomi: “Ik kwam op het idee voor een keuken in de
vorm van een slakkenhuis, omdat langzaam eten
gezond is. Bovendien kun je door de ronde vorm de
chef goed zien.” Zita: “Ik bedacht een karretje als
barbecue op rails, zodat je lekker buiten kunt eten.
Naomi en ik speelden vaak met onze walkie talkies
en zo kwamen we op het idee voor een op afstand
bedienbaar apparaat.” Naomi: “Nu ik zelf ontwer
per ben, zie ik pas hoe goed de architect alle ele
menten heeft verwerkt. Het is een heel speels huis
geworden.” Zita: “Dat we wonnen, was een grote
verrassing. Maar al die aandacht vond ik best over
weldigend.” Naomi: “Ik voelde me een beetje als de
kinderen in de Chocoladefabriek van Willy Wonka.
Alsof wij de uitverkorenen waren. Heel bijzonder!”

www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl
0365475050

www.facebook.com/
klokhuisalmere
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Het flevo-landschap

De Lepelaarplassen bij Almere bestaan dit jaar 50 jaar. Misschien
niet op papier, maar wel in de hoofden en harten van mensen.
Want in 1971 broedden hier de eerste lepelaars van Flevoland,
terwijl de soort toen bijna uit Nederland verdwenen was.

Lepelaarplassen sinds
50 jaar natuurgebied
Het Flevo-landschap is trots op de geschiedenis van de Lepelaarplassen als
kraamkamer van de lepelaar en de verbondenheid met het ontstaan van Flevoland. “De ontwikkeling van de polder
en van de natuur gingen hier hand in
hand”, vertelt directeur Ben Huisman
van Het Flevo-landschap.
Ontstaan Lepelaarplassen
De plassen ontstonden tijdens de aanleg van de Zuidelijke Flevopolders door
zandwinning voor de Oostvaardersdijk.
In het vroege voorjaar van 1971 ontdekte een groep lepelaars – waarschijnlijk afkomstig uit het Naardermeer – het
drassige gebied. Maar liefst zestien nesten kwamen uit. Natuurliefhebbers waren opgetogen. Nederland telde in die
tijd nog maar rond de 150 broedparen.
De plassen kregen dan ook snel de naam
van deze grote, witte moerasvogel.
Het onontgonnen gebied heeft dan
nog geen bestemming. Maar de natuur
weet er zelf wel raad mee. Binnen een
paar jaar zijn er naast riet spontaan di-

verse soorten wilgen opgeschoten, alsook moerasandijvie, grote en kleine lisdodde en zeezuring. Je hoort en ziet er
rietgorzen, rietzangers en baardmannetjes, maar bijvoorbeeld ook kiekendieven
– bruine, blauwe én grauwe, verschillende soorten eenden, steltlopers, kokmeeuwen, grauwe ganzen, kwakken en
nog steeds lepelaars.
Intense rust
“Er heerst een intense rust, die zo nu en
dan wordt onderbroken door verschillende vogelsoorten”, schrijft de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders (RIJP) in 1978
in een werkdocument over de bestemming en inrichting van de Lepelaarplassen. Het plassengebied is niet alleen
ongeschikt voor landbouw en bosbouw,
maar de mogelijkheden voor vogels zijn
‘belangwekkend genoeg’ om het definitief de status van natuurgebied te geven.
Had het buiten de IJsselmeerpolders gelegen, dan was het al lang aangekocht
als natuurgebied, aldus het rapport.

Nationaal Park Nieuw Land
En zo bleven de Lepelaarplassen natuur,
met later ook nationale en Europese erkenning: in 1989 de status van Staatsnatuurmonument, in 1994 aanwijzing
als Vogelrichtlijngebied en in 2009 de
Natura 2000-status. Sinds 2018 vormen
de Lepelaarplassen, samen met de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden en
het Markermeer, de kern van Nationaal
Park Nieuw Land. Een vogelparadijs aan
de randen van Almere en Lelystad.
De komst van de zeearend als broedvogel in 2019 tekent de volwassenheid
van het natuurgebied. De zeearend is de
meest iconische soort van het gebied en
dé toppredator in de poldernatuur. Zeearendjong Jannie werd de eerste gezenderde zeearend van Nederland en haar
vliegbewegingen zijn nog altijd te volgen. Ook in 2020 was er broedsucces.
Help vogeleilanden vergroten
Om de waarde voor vogels van de Lepelaarplassen nog verder te vergroten, is
Het Flevo-landschap deze maanden druk
met de voorbereidingen van een herstel
operatie voor de twee vogeleilanden in
het gebied. Die dreigen te verdwijnen als
gevolg van erosie. Constructies van aan
elkaar geknoopte mandjes van wilgentenen en grond uit de plas gaan de eilanden
weer groter en steviger maken. De werkzaamheden zijn mede mogelijk dankzij
een bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Voor veilige rust- en nestgelegenheid
voor vogels als lepelaar, visdief en kluut
zou Het Flevo-landschap de eilanden
graag nóg een slag willen vergroten. Ze
is daarom een campagne gestart om extra vierkante meters gerealiseerd te krijgen met hulp van donaties. Elke bijdrage
is welkom. Help je ook mee? Kijk dan op:
www.flevo-landschap.nl/lepelaar

Jonge lepelaars op hun nesten in wat later de Lepelaarplassen werd.
Foto: Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt (1971)
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Het Flevo-landschap n

hond en baasje

Zieke puppy

Vrienden voor het leven
Naam: Choco
Hondenras: shih tzu
Baasje: Henny Paap
Leeftijd: bijna twee jaar oud
Geboren in: Valkenswaard (NB)
Woont nu in: Columbuskwartier
Dol op: zijn baasje, hondenkoekjes,
verstoppertje, spelen met een bal
Bijzonder: actief en leergierig,
sociale en aanhankelijke huisgenoot

In de hal van het appartementengebouw
loopt Choco mij al enthousiast tegemoet,
en ook baasje Henny vindt het hartstikke
leuk dat ik langskom en vertelt graag.
“Ik woon nu alweer elf jaar in Columbuskwartier, sinds mijn huis in Almere
Buiten te groot werd. Opgegroeid ben ik
in IJmuiden, in een echte zeemansfamilie. Ik trouwde jong en kreeg drie kinderen. Inmiddels heb ik al zes áchterkleinkinderen! Op mijn veertigste ben ik nog
een MBO-SD en een HBO-MW opleiding
gaan volgen. Twintig jaar werkte ik bij
de Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam. Eerst als buitendienst-medewerker
in Oud-West, later als rayon-maatschappelijk werker in Centrum. Een enerverende maar boeiende job. Achteraf denk
ik weleens: hoe heb ik het gedaan? Maar
ik ben altijd met respect behandeld. Misschien omdat ik al iets ouder was, en ook
omdat ik duidelijk was in wat ik voor
mijn cliënten kon betekenen.

Ik heb altijd honden gehad. Een hond
zorgt voor regelmaat en je maakt makkelijk verbinding. Toen ik pas in Poort
kwam wonen, was er op sociaal gebied
weinig te doen. Ik ben dan ook heel blij
met de oprichting van het Almere Poort
Koor. Mijn vorige hond, Amigo, was een
kruising tussen een border collie en een
friese stabij. Daarna wilde ik weer een
hond, maar nu een kleintje. Bij familie
in Brabant was er een nestje van vier
shih tzu puppy’s, waarvan één bruine –
die moest het worden! Als je op je 80ste
nog aan een jong hondje begint, heb je
wel een backup-plan nodig. Mijn dochter bood spontaan uitkomst – ze neemt
Choco graag in huis als het nodig is.
Op 22 juni wordt Choco twee jaar. Met
negen weken mocht ik hem ophalen,
niet groter dan een reep chocola. Mijn
vriendin Sia zei: waarom noem je hem
niet Choco? Ze is als een soort peettante,
neemt altijd iets voor hem mee.
Choco is een sociale en aanhankelijke
huisgenoot, is gelukkig zolang hij maar
kan kroelen en dichtbij zijn baasje kan
zijn. Ik loop veel met hem. ’s Ochtends
vroeg, als de dauw nog over het park
ligt, zijn wij al op pad. Maar ik kan hem
ook meenemen als ik ergens naartoe ga.
Zijn vacht heeft veel verzorging nodig.
Gelukkig is er mijn vriendin Corrie van
trimsalon Hondnhaar. Om de vier weken
wordt Choco gewassen en bijgeknipt, om
de andere keer wordt hij getrimd. Zelf
borstel ik hem veel, anders krijgt hij klitten. Voordeel is dat het ras niet verhaart.
We hebben het heerlijk hier in Poort, ik
n
zou hier niet meer weg willen”.

Op de behandeltafel ligt een zieke puppy,
nog maar net negen weken oud. De assistente pakt de benodigdheden voor een
infuus en de dierenarts praat met de eigenaar. Snikkend vraagt het meisje aan haar
vader: “Pappa, komt het nog wel goed
met Toby? En moet hij nu hier blijven?”
De dierenarts legt uit dat Toby erg uitgedroogd is en dus heel ziek. Toby is nog
maar net een aantal dagen bij het gezin,
maar kreeg al snel last van overgeven en
diarree.
Helaas zien we steeds vaker dat puppy’s
kort na de aankoop helemaal niet zo
gezond zijn als ze leken toen ze werden
opgehaald. Vooral bij puppy’s uit het
buitenland is dit vaak het geval. Daarbij
komt het regelmatig voor dat ze niet gechipt of geregistreerd zijn en niet de juiste vaccinaties hebben gekregen voor ze
de grens over komen. Dit zorgt voor veel
verdriet en zorgen bij de nieuwe baasjes.
Binnenkort gaat de Nederlands wetgeving veranderen en gelden er stengere
regels voor de invoer en registratie van
honden.
Denk je erover om een puppy uit het buitenland te kopen, let dan goed op dat hij/
zij ouder moet zijn dan 15 weken. Een
pup die jonger is, is illegaal en heeft niet
alle vaccinaties gehad. Bel of mail ons gerust voor vrijblijvend advies, ook als je nog
geen klant bij ons bent.
Team AniCura Almere n
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Beauté et vogue box -- Summer edition
2

Start
verkoop
maandag
21 juni
19.00 uur

5

4

3
1

De luxe boxen van Beauté
et vogue zijn gevuld met
verrassende schoonheids- en

6

verzorgingsproducten. Per jaar

7

worden vier boxen uitgebracht

Je zit niet vast aan
een abonnement,
hoe fijn is dat!

die online zijn te bestellen via:
www.beauteetvoguebox.com

10

11

8
9

12
13

De waarde
14

16
15

van deze box is

E 328,en te bestellen

17

18
19

20

voor slechts

E 73,50

1
5
8
11
14
18

Jorgobé Niacinamide Serum 1 23,90 • 2 Smoothly Skincare Clear & Pure Pillen 1 29,95 • 3 Bondi Sands Sun Care Tan & Protect - SPF15 1 18,99 • 4 Bondi Sands Lipbalm SPF50 1 6,10
Ivy Jewellery Moonstone Earring Rosé 1 44,95 • 6 Petal & Fresh Ultra Shine Shampoo Aloe & Citrus 1 6,99 • 7 Petal & Fresh Ultra Shine Conditioner Aloe & Citrus 1 6,99
Olay Hydrating of Pore Perfecting Scrub 1 7,99 • 9 Olay Cleanse Refresh & Glow Tonic 1 6,99 • 10 Nivea Naturally Good Shower Gel Cotton Flower 1 6,99
Nivea Naturally Good Bodylotion Bio Hennepzaadolie 1 9,99 • 12 Zarqa Sensitive Anti-Age Dagcreme UV Filter 1 15,99 • 13 Zarqa Deodorant Roller Sensitive 1 9,99
Summerscapes Body Mist 1 5,99 • 15 O’Keeffes Healthy Feet Voetencrème 1 9,99 • 16 Colab Overnight Renew Droogshampoo 1 5,10 • 17 Image Skincare Vital C Hydrating Facial Cleanser 1 34,95
Doucce Summer Glam Palette - Bronzer, Blush & Eyeshadow 1 60,00 • 19 Make-up Studio Ultimate Curl Mascara 1 18,90 • 20 Make-up Studio Creamy Kohl Oogpotlood - Zwart 1 12,90

ondernemen

7 jaar Beauté et vogue box -groot geworden en toch lokaal
Deze maand is het zeven jaar geleden dat Maryam Aftab de eerste Beauté et vogue box lanceerde. De populaire abonnements
loze beautybox verschijnt sindsdien elk seizoen en de oplage is
explosief gegroeid. Toch geniet de succesvolle zakenvrouw nog
steeds van kleine dingen, zoals de cappuccino in Almere Poort.
Espressobar
Op de eerste zonnige dag sinds weken
tref ik Maryam op een van de loungebanken van Meet Point Coffee Bar. Dat
zijn de voordelen van het ondernemersschap, dat je je eigen tijd in kunt
delen en zelf kunt bepalen wat die dag
je werkplek zal zijn. We mijmeren over
wat er nieuw is in Poort en wat er hetzelfde is gebleven. “Hier is het allemaal
begonnen. Vier jaar studeerde ik aan de
Hogeschool Amsterdam, waar ik de hbo
Small Business en Retail Management in
het WTC in Almere volgde. Iemand nam
me mee naar de espressobar. Ik dacht:
hier ga ik aan mijn scriptie werken. Ik
kan hier gratis parkeren, er is wifi, het is
niet te druk en toch gezellig.
Eigen huis
Na mijn afstuderen bleef dat eigenlijk zo,
ook een deel van mijn werk deed ik graag
aan één van de tafels hier. Intussen heb

ik er wel een kantoor en een loods bij,
niet ver van Almere Poort. En mijn eerste eigen huis wordt in september opgeleverd in Almere Haven. Dat is wel echt
de kroon op mijn werk, ik heb er keihard
voor gewerkt. Ik had dat altijd voor ogen,
voor als ik de dertig ben gepasseerd...
Mijn ouders, die met mij als baby vanuit
Pakistan naar Nederland kwamen, en ook
altijd hard hebben gewerkt in hun eigen
zaak, zijn dan ook apetrots.
Abonnementsloos
Het idee voor de Beauté et vogue box
ontstond eigenlijk vanuit mijn eigen interesse voor beautyproducten. Ik vond
het jammer dat er geen abonnementsloze
beautybox bestond, en daarnaast vond ik
ook vaak dat de inhoud beter kon. Dus
waarom dan niet zelf beginnen? Ik zocht
contact met de producenten van merken
die ik zelf graag gebruik, en voor ik het
wist stond mijn woonkamer helemaal

In samenwerking met Stad & Natuur
organiseren vijf studenten van het
MBO College Poort een leuke winactie.

vol. Die eerste box had een oplage van 80
dozen, en nu voor de Summerbox 2021 is
de oplage naar 1100 dozen gestegen.
Internationaal en lokaal
Veel merken doen vanaf het begin mee
met de box. Maar ik ben altijd ook op
zoek naar nieuwe samenwerkingen, zoals met de cosmeticamerken 3INA uit
Spanje, Doucce uit New York en Chella
uit Los Angeles.
Het verpakken en verzenden gebeurt
al lang niet meer vanuit mijn woonkamer. Bestellingen komen vanuit alle hoeken van het land, soms ook van over de
grens. Toch krijg ik in verhouding veel
bestellingen uit Almere. Soms bezorg ik
zelf een box in Poort, tot verbazing van
de ontvanger: Huh, zo snel?”
n
www.beauteetvoguebox.com

Maak een bij blij!

De bij wordt steeds meer bedreigd
omdat wij in onze tuinen te weinig
planten en bloemen laten groeien.

Welke zzp nagelstylist
komt ons team versterken?
Stuur een mail naar:
info@before-after.nl

Maak een plekje in je tuin of op je
balkon zo bijvriendelijk mogelijk (tip:
kies bijvriendelijke bloemen en planten).
Stuur hiervan vóór 21 juni een foto
naar winkel@stadennatuur.nl
en maak kans op leuke prijzen!
Uit alle inzendingen kiest een deskundige
jury de bijvriendelijkste tuin uit.
Tijdens de bijen- en insectendag op 11 juli
wordt de winnaar bekend gemaakt.
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Kom eens langs bij
buurtcentrum Amerika:
via mail, Facebook of live
Het is bijna juni 2021. Her en der verdwijnen de wolken, die
plaats maken voor een voorzichtige zon. Langzaam, heel langzaam doet de lente zijn intrede. Hoewel het vaak nog erg koud
is in de ochtenden en avonden proberen velen in de middag
naar buiten te gaan om toch het gevoel van lente op te snuiven.
En de zomer. Ja, die laat nog even op zich wachten.
In kleine stappen
Samen met mijn collega’s zie ik dit gebeuren. Mensen komen in beweging. De
tijd van binnen zitten en verveling eist
zijn tol en buiten lijkt de oplossing te
liggen. Anderen gaan ook, dus waarom
ik niet. Of juist vaak wij. Je hoort en ziet
de mensen die samen weer genieten en
een herstart van hun leven proberen te
maken.
Maar niet iedereen vindt gemakkelijk
zijn of haar weg. Alleen is het veel moeilijker. De stap daartoe is veel zwaarder.
Die muur is vaak zo hoog. Maar daar
willen wij in het buurtcentrum proberen
bij te helpen. In kleine, overzichtelijke
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stappen. In jouw eigen tempo en zonder
druk.
Nieuwe activiteiten
In het buurtcentrum worden veel activiteiten aangeboden waar iedereen zich bij
aan kan sluiten. Vaak in kleine aantallen. Of misschien wil je iets, maar is dat
er niet. Dat lijkt meteen een hindernis,
maar wij starten graag een nieuwe activiteit op, om juist deze ontmoeting met
andere geïnteresseerden een kans te geven. Misschien besef je het niet, maar er
zijn zoveel mensen die hetzelfde zouden
willen. Samen met gelijkgestemden en
onze hulp kom je er wel.

Een workshop Basic Life Support voor
de scouts (11-15 jaar) van Scouting
Novo Mundo. Met de geleerde vaardig
heden kunnen de scouts een reanimatie
uitvoeren bij een volwassene zonder
of met hulp van een AED. De scouts
zijn weer wekelijks te vinden in het
Cascadepark. Interesse? Kom vooral
even langs. Je bent van harte welkom.

Heel goed nieuws
Nu staan we op het punt dat we verwachten dat op korte termijn voor de
buurtcentra ruimte ontstaat om weer activiteiten te gaan organiseren. En dat is
heel goed nieuws. Voor andere organisaties is er al een begin mogelijk.
Wij kunnen niet wachten en hebben
alle vertrouwen je weer te kunnen ontvangen. Velen hervatten hun bezigheden. En ik hoop dat ook nieuwe mensen
hun weg naar buurtcentrum Amerika
gaan vinden. Stuur jouw mail of brief en
beschrijf welke mogelijkheden je in het
buurtcentrum zoekt. Wij zullen met veel
enthousiasme proberen deze te creëren.
Dus: tot gauw iedereen, 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, sociaal beheerder
buurtcentrum Amerika n
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort
amerika@deschoor.nl
www.facebook.com/Amerika.Poort

nieuw in poort

Sinds november 2020 kunnen Almeerders voor alle soorten thuiszorg terecht bij Royalty Zorg. De ondernemers Samantha Rink en
Joanne Jonkers vullen elkaar perfect aan. Samen hebben zij alles
in huis om cliënten de aandacht te geven die zij verdienen.

Royalty Zorg biedt betrokken
en persoonlijke thuishulp

Samantha (l) en Joanne (r) stralen uit waar zij voor staan: vriendelijkheid en professionaliteit

Thuiszorg
Samantha en Joanne zijn al zestien jaar
bevriend. Joanne begint enthousiast te
vertellen: “Onze moeders werken allebei
in de zorg. Toen ik zestien was en een
beroepsopleiding moest kiezen, ben ik
eerst een dagje met mijn moeder meegelopen en vervolgens zonder twijfels aan
mijn opleiding begonnen. Thuiszorg is
echt mijn ding. Mensen wonen thuis, behouden de regie, en jij komt op bezoek”.
Eigen baas
De dames zijn inmiddels jonge dertigers,
hebben allebei een gezin in Almere, en
met de verzamelde ervaring vonden zij
het tijd om hun krachten te bundelen
en zelf een thuiszorgbedrijf te starten.
Samantha: “Mijn kracht en ervaring zit
aan de organisatorische kant, en Joanne
is degene die echt op het werkveld is te
vinden. Ik heb sinds mijn 23ste al niet
meer voor een baas gewerkt, dus bedrijfsvoering kun je gerust aan mij over-

laten. Bij het opstarten van Royalty Zorg
kwam ontzettend veel kijken, er moest
veel worden geregeld qua vergunningen.
Onze drive om onze eigen organisatie te
starten, zit daarin, dat we onze cliënten
méér willen bieden”.
Een persoonlijke klik
Joanne: “Wij werken zowel voor particulieren alsook voor mensen met een
PGB. Onze cliënten zijn niet alleen ouderen, maar mensen van alle leeftijden die
zorg aan huis nodig hebben. Mensen die
chronisch ziek zijn, of terminaal, of bijvoorbeeld herstellende van een operatie.
De wensen van de cliënt staan voorop,
ieder mens is uniek. Wij zorgen voor een
vaste, professionele hulpverlener, waar
de cliënt een klik mee voelt.
Met een klein zorgteam zorgen we
ervoor dat we onze cliënten echt goed
leren kennen, zodat wij ze betrokken
en persoonlijk kunnen begeleiden en
verzorgen. Zorg zit in onze DNA, het is

datgene waar ons hart sneller van gaat
kloppen. Bij Royalty Zorg staan we voor
gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Momenteel werken we met een
hecht team van zo’n tien zzp’ers en tien
vrijwilligers. Personeelsgesprekken vinden plaats in ons smaakvol ingerichte
kantoor aan de Transistorstraat”.
Zorgbuddy’s
Samantha: “Met de vrijwilligers kunnen
we een stukje extra aandacht geven. Wij
hebben een pool van zorgbuddy’s, mensen die zelf in de zorg hebben gewerkt
en graag hierin actief willen blijven.
Hiermee houdt onze zorg niet op met de
zorgtaken, maar is er ook ruimte voor
extra aandacht. Wij denken met de cliënt
mee. Wat is er nodig? Dit kan een wandeling zijn, zorg voor de kinderen, of
de nazorg na een overlijden. Wij kijken
dan of iemand bijvoorbeeld hulp nodig
heeft bij de regeldingen en het uitzoeken
van spullen. Binnen de standaard hulp
is hier geen tijd voor, maar omdat wij
het belangrijk vinden deze extra’s wel te
bieden, hebben wij het systeem met de
buddy’s opgezet. En dat het werkt in de
praktijk geeft veel voldoening”.
Warme benadering
Samantha komt oorspronkelijk uit Aruba
en Joanne uit Curaçao. Zij hebben niet
alleen elkaar gevonden, maar door hun
warme benadering is er altijd gauw een
klik. “En mocht een cliënt baat hebben
bij een hulpverlener met een specifieke
geloofsovertuiging, dan kijken wij welke
collega we kunnen inzetten”.
Samantha: “Je moet durven om je kop
uit te steken boven de anderen, het verschil te maken. Wij besteden veel aandacht aan het intakegesprek, stellen veel
vragen. Onze kracht zit in het klein houden, alleen zo houd je de lijntjes kort en
kun je een persoonlijke benadering bieden. We zijn met name werkzaam in Almere, Lelystad en ’t Gooi. Almere Poort
heeft een speciale plek in onze harten.
Zelf woon ik in het Homeruskwartier en
Joanne wil ook graag met haar gezin
naar Poort verhuizen. Het is altijd leuk
om te zien hoe het nieuwe stadsdeel zich
ontwikkelt, welke nieuwe bedrijven erbij
zijn gekomen en waar nog behoefte aan
is. Op zorggebied willen wij hier graag
op inspelen”.
n
www.royaltyzorg.nl
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Bert Steinmeier kookt de
sterren van de hemel
Bert groeide op in Leipzig, in wat toen
nog Oost-Duitsland was. Na zijn initiële
koksopleiding, was hij altijd bezig zich
verder te ontwikkelen en door zijn leergierige instelling kan hij nu terugkijken
op een internationale carrière. In Duitsland, Frankrijk en Italië keek hij de kookkunsten af. Net toen hij in Zwitserland
wilde gaan wonen, leerde hij tijdens een
vakantie in Spanje zijn huidige vrouw
Annelies kennen, en richtte hij zijn pijlen op Amsterdam.

Live cooking tijdens Poort met Passie

Iedereen die Berts gerechten
heeft geproefd, is lyrisch. “Ik
gebruik alleen verse ingrediënten, maak pasta zelf en
koop zoveel mogelijk producten lokaal in, zodat ik zie waar
het vandaan komt”.
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Fijnproever
“Binnen twee dagen had ik een baan.
Bij Jolly Hotel Carlton heb ik toen het
Italiaanse restaurant Caruso opgebouwd.
We werkten met authentieke Italiaanse
producten, zelfs de tomaten kwamen uit
Italië, voor de juiste smaak. Woonruimte
was iets lastiger, maar in Almere Buiten
startten we ons gezin en tien jaar geleden kregen we de mogelijkheid om in het
Homeruskwartier aan de bosrand ons eigen huis te laten bouwen.
In Amsterdam werkte ik zeven dagen
per week, van ’s ochtends tien uur tot
middernacht. Dat is met een gezin niet
ideaal natuurlijk, daarom maakte ik de
switch naar financial controller in het
hotelmanagement. Ook hiervoor was ik
veel in het buitenland, maar in ieder geval de helft van de tijd thuis.

Nieuwe kansen
Op 1 januari dit jaar kwam ik zonder
werk te zitten, terwijl de sportschool
van Annelies ook dicht was. Ik heb de
kans aangepakt om plannen, die in mijn
hoofd al een tijdje speelden, ten uitvoer
te brengen. Met een eigen bedrijf zou ik
meer thuis kunnen zijn, en weer mijn
passie voor koken in kunnen zetten”.
In een snel tempo was Bert. Maaltijden
& Catering een feit. “Annelies kon goed
helpen met de marketing. Mijn bedrijf
moet het vooral hebben van mond-totmondreclame. Daarom was het ook zo
mooi dat ik tijdens Poort met Passie zo’n
200 bezoekers heb kunnen laten proeven”. Iedereen die Bert’s gerechten heeft
geproefd, is lyrisch. “Ik gebruik alleen
verse ingrediënten, maak pasta zelf en
koop zoveel mogelijk producten lokaal
in, zodat ik zie waar het vandaan komt”.
Maaltijden en catering
Drie dagen per week kun je een maaltijd
bestellen, op dinsdag, donderdag en zondag. ’s Zondags optioneel met voorgerecht en toetje. Soms is er een vegetarische variant. Er is geen minimale afname
en geen abonnement. In heel Almere en
Muiderberg brengt Bert het bij je thuis.
“Naast het bezorgen, kwamen nog tijdens de lockdown al de eerste cateringopdrachten binnen. Etentjes in familie
kring, en een wandelend diner door
Poort voor een bedrijf. Ik kan niet wachten tot de volgende cateringklussen!” n
www.bertmaaltijden.nl · FB: BertMaaltijden

bewonersinitiatieven
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buurtinitiatief

Dansstudio Roxanne plaatste
buurt-AED in Europakwartier

“Begin dit jaar hebben wij een buurtAED gewonnen via een actie van de
Hartstichting in samenwerking met de
Vriendenloterij. Deze is eind januari ge-

leverd en gemonteerd aan de buitenzijde van de dansschool”, aldus eigenares
Roxanne Feijen. “Hij is inmiddels al een
aantal keren opgeroepen, maar gelukkig

nog niet nodig geweest. Ik ben er heel
trots op en vind het zeker een aanwinst
voor de wijk. Samen maken we Almere
Poort veiliger!
Het is belangrijk dat iedereen in de
buurt op de hoogte is van het feit dat
er een openbaar toegankelijke AED bij is
gekomen in Almere Poort. Dit is namelijk de enige in het Europakwartier. De
AED hangt vlak naast de ingang van de
dansschool aan de Nederlandstraat 74.
Onze docenten zijn in het bezit van BHV
en kunnen de AED bedienen.
De actie loopt nog steeds, als er in
jouw buurt nog een AED mist, kun je je
gegevens opsturen en maak je kans op
n
een gratis AED”.
www.hartstichting.nl/aed

Nieuwe huisarts nodig?

ONZE
PATIËNTEN WAARDEREN

GEZONDHEIDSCENTRUM
VIZIER MET EEN 8,1

Ben je verhuisd en heb je nog geen tijd gehad om een nieuwe huisarts
te vinden? Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Toch is het belangrijk
dat je terechtkunt bij een huisarts bij jou in de buurt op het moment
dat het nodig is.
In ons gezondheidscentrum hebben we alle zorg onder één dak: van
huisartsenzorg tot (kinder)fysiotherapie en jeugdgezondheidszorg.
In onze apotheek kun je 24/7 medicijnen ophalen. Wil je weten
wat we allemaal voor jou kunnen betekenen? Kijk dan op
gezondheidscentrumvizier.nl voor meer informatie.
De inschrijving kun je snel regelen. Scan de QR-code en je komt
meteen terecht bij het inschrijfformulier waarmee dat kan.
Dat is wel zo gemakkelijk.
Van Pampus tot Duin: Vizier is hét gezondheidscentrum voor alle
bewoners van Almere Poort. Graag tot ziens!

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1
T 036-545 43 00
E gc.vizier@zorggroep-almere.nl
W gezondheidscentrumvizier.nl
gezondheidscentrum Vizier
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Nieuw bij huisartsenpraktijk
Vizier: buikecho’s
Voor het maken van een buikecho kun je nu terecht bij de
huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum Vizier. Huisarts
Boas is heel enthousiast: “Het maken van echo’s maakt onze
praktijk bijzonder: dit is niet overal mogelijk. En het is prettig
voor onze patiënten; zij kunnen nu dicht bij huis terecht”.

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

De echo in onze praktijk gaat

Fysiotherapie
036 - 545 41 11

niet van je eigen risico af
en wordt volledig vergoed

Kinderfysiotherapie
036 - 545 48 88
www.fysiozorggroepalmere.nl

via de basisverzekering.

Verloskundigenpraktijk
036 - 545 44 40
spoed 06 - 515 934 38
Jeugdgezondheidszorg
036 - 545 43 90
www.jgzalmere.nl
Wijkteam
036 - 14 036

In eerste instantie gaat het alleen om
buikonderzoek. Dokter Boas: “Dit is een
veilig en pijnloos onderzoek. Ik kan gemakkelijk en snel de ‘binnenkant’ van
de patiënt bekijken. De echo brengt de
organen in de buik goed in beeld. De
blaas, lever, nieren, geslachtsorganen,
enzovoort. En wat de veroorzaker is van
de buikpijn. Denk aan gal- of nierstenen, of een vergroting van de lichaamsslagader, of een afwijking aan de lever.
Voordelen
Ik wilde al langer heel graag echo’s maken omdat dit voor onze patiënten een
paar grote voordelen biedt. Als ik een
patiënt voor echografie verwijs naar de
specialist, dan beperk ik me in de verwijsbrief tot de belangrijkste punten. Doe
ik zélf het onderzoek, dan ken ik het hele
verhaal van de patiënt. Ook kan ik direct met de patiënt bespreken wat ik zie.
Een ander voordeel is dat de diagnostiek heel snel gaat. Op deze manier kan
ik heel gericht doorverwijzen. Of meteen
zelf behandelen, als dat kan. Verder kan

ik mijn patiënt ook meteen geruststellen
als de buik er ‘van binnen’ goed uitziet.
En bij twijfel kan ik alsnog doorverwijzen naar de radioloog in het ziekenhuis
voor verder onderzoek. Bovendien gaat
de echo die je in onze huisartsenpraktijk
laat maken, niet van je eigen risico af”. n

Nieuwe medicijnkluis Vizier
Je hebt het waarschijnlijk al gezien:
sinds half maart heeft Apotheek Vizier
een nieuwe medicijnkluis. Deze staat
in de hal waar ook de robot stond. Die
was na tien jaar aan vervanging toe.
Ook via de kluis kun je zeven dagen
per week, 24 uur per dag herhaal
medicijnen ophalen: gemakkelijk, snel
en veilig. Meer informatie over de
kluis (met een instructiefilmpje) vind je
op zorggroep-almere.nl/medicijnkluis.
Wil je de medicijnkluis gebruiken?
Kies dan bij de bestelling voor ‘de medicijnkluis als afhaalpunt’. Wij leggen

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

de medicijnen klaar in de medicijnkluis. Vraag je voor 12 uur een (herhaal)recept aan? Dan kan je de bestelling de volgende werkdag vanaf 12
uur uit de medicijnkluis halen.
We ontvangen graag je 06-nummer
via zorggroep-almere.nl/sms. Dan kunnen we je een sms’je sturen zodra de
bestelling klaarligt in de kluis, met een
code die je nodig hebt om de kluis te
openen. Je burgerservicenummer hebben we niet nodig.
Heb je spoed? Neem dan contact op
met Apotheek Vizier op 036-545 44 10.
Wij kunnen je dan eerder helpen.
n

Zaterdag 18 september
Poort Sociaal
TOMATENSOEP Festival

* Aanmeldingsformulier

fotografie: Fred Rotgans

voor
standhouders is te vinden
op www.poortsociaal.nl

Europalaan ALMERE POORT
Programma
Inloop vanaf 10:00
PoortBrunch
[aanmelden: zie onder]
10:30 Opening

12:00 - 17:00 uur Informatiemarkt
Braderie* | Kidsground sport en spel
Gevarieerd podiumprogramma
Foodcourt | Muziekoptredens
www.poortsociaal.nl

poortenaren meld je aan voor de gratis

Poort
Brunch
zaterdag 18 sept 10 uur
europalaan
Er is plaats voor 500 personen.
Aanmelden verplicht via:
www.poortsociaal.nl

Gemeente Almere ° ondernemers uit Poort ° leerlingen MBO College Poort
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Het wijkteam is er voor jou
Bij het wijkteam kun je terecht met vragen over welzijn, wonen,
(vrijwilligers)werk, opvoeden en opgroeien, gezondheid, work
shops en activiteiten in Poort en omgeving. In het wijkteam
werken mensen van diverse disciplines die samen met jou kijken
welke stappen je kunt zetten. Je staat er niet alleen voor!

Het Wijkteam tijdens Poort met Passie

Wijkteam Outreachend
Het Wijkteam tref je ook aan bij buurtevenementen, zoals ‘Poort met Passie’,
waar we een kraam bemanden en onder
meer de goodiebags uitdeelden.
Op diverse andere manieren zijn we
in contact met Poortenaren. Zoals vorig
jaar bij het aan huis uitdelen van de ‘hart
onder de riem bloemetjes’ en het uitdelen
van een kerstmaaltijd in samenwerking
met de moskee, die zich hiervoor enorm
heeft ingezet. We kijken dus graag hoe
we met actieve bewoners of organisaties
het een en ander kunnen realiseren.
Op zaterdag 18 september bemannen
we bij het ‘Poort Sociaal en Tomatensoep
Festival’ een kraam, zodat we met jou in
gesprek kunnen gaan. Kom je ons daar
opzoeken? Waar wenselijk, denken we
ook mee met de voorbereidingen. Dus bij
deze een oproep om je op te geven voor
het podium. Heb jij een talent dat je tijdens dit festival wilt tonen? Geef je dan
op via muriel@startculture.com.
Wil je zelf actief worden of iets organiseren zoals een buurtfeest of een activiteit? Of wil je een bewoner helpen door
zijn of haar maatje te worden? Mail of
bel ons en we bekijken samen met jou
wat de mogelijkheden zijn.*

Tour de Poort
In december heeft Almere Poort genoten
van de eerste editie van ‘Tour de Poort’.
Vanuit een hoogwerker van Rixax verhuur bracht Poortbewoner en zorgpianist
Mark Kirkenier zijn vrolijke muziek ten
gehore aan de bewoners, bezoekers en
voorbijgangers van Gezondheidscentrum
Vizier. Deze zomer wil het Wijkteam nog
een editie van Tour de Poort organiseren.
Middels Tour de Poort brengen we muziek en levendigheid naar bewoners toe,
die dit oplaadmoment kunnen gebruiken. Weet je een leuke locatie in Poort
en heb je een idee hoe we hiermee zoveel mogelijk mensen – conform coronamaatregelen – kunnen bereiken? Neem
contact op met Silvia Morren.*

Huisvesting
Het Wijkteam krijgt regelmatig vragen
over huisvesting. Daarom wordt om de
week op vrijdag een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Hierbij krijg
je informatie over de mogelijkheden
ten aanzien van wonen in Almere en
daarbuiten. Verschillende onderwerpen
komen aan bod, zoals: welke mogelijkheden zijn er in de zoektocht naar een
woning, naar een urgentieverklaring
en welke keuzes kun je maken? Meld je
aan via: wijkteams.almere.nl/wijkteams/
huisvesting. Tevens vind je hier handige
documenten die je verder kunnen helpen.
Workshop ‘Krijg grip op je leven’
Soms heb je het gevoel dat het allemaal
teveel is. Het lijkt of je hoofd overloopt
met gedachten die jezelf belemmeren.
Zorgen en problemen nemen steeds meer
ruimte in. Het lijkt wel of je de controle
over de dingen in je leven verliest.
• Je wilt vaker ‘nee’ zeggen
en je grenzen aangeven
• Je wilt meer zelfvertrouwen
• Je wilt je doelen echt bereiken
Dan is nu de tijd gekomen om een stap te
zetten. Ga zelf weer aan het stuur van je
leven zitten. Ontdek in de workshop hoe
je de dingen anders aanpakt. Leer hoe je
een plezieriger en gelukkiger leven leidt.
Informatie en aanmelden bij Silvia Morren.* Er is een maximum aantal deelnemers. Het Wijkteam organiseert ook andere workshops, o.a. over financiën.
Wijkteam Poort n

Tour de Poort met Mark Kirkenier

Huiskamerconcerten
Ook organiseerde het Wijkteam de afgelopen maanden ‘Huiskamerconcerten’
waarbij Mark Kirkenier werd ingevlogen
voor een online muzikale verrassing. Dit
was bedoeld voor Poortbewoners voor
wie deze tijd een uitdaging is.
Goed nieuws! We gaan de komende periode nog twee (online) huiskamerconcerten realiseren. Weet jij iemand die in deze
roerige tijd opgevrolijkt mag worden?
Stuur je motivatie naar Kiki de Boer of
Silvia Morren*. Het Wijkteam zal vervolgens een selectie maken en neemt contact
met je op. We horen graag van je!

*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 Wijkteam Poort
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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nieuw in almere

De Zuid-Indiase keuken kent veel deegproducten. Om de lange
voorbereidingstijd te besparen, startte Naveen Gopi een bedrijf dat
het beslag voor dosa’s en idli’s kant en klaar verkoopt. “Een eerlijk
en lokaal product, zonder toevoegingen. Op basis van rijst en linzen,
gezond en geschikt voor de glutenvrije en veganistische keuken”.

Mother’s Kitchen Almere
bespaart je tijd in de keuken
We kennen allemaal wel naan en chapati
(roti) van tarwemeel, maar de Zuid-Indiase keuken gebruikt rijst- en linzenmeel.
Zo is er bijvoorbeeld de dosa, een soort
pannenkoek die aan één kant wordt gebakken. Of de idli, een deegbolletje dat
gestoomd wordt, en als ontbijt wordt gegeten. Om deze op tafel te kunnen zetten, moet je de voorgaande dag al voorbereidingen treffen. In veel huishoudens
ontbreekt het aan tijd. Ook Naveen Gopi,
die fulltime werkzaam is in de ICT in
Amsterdam, wil graag thuis in Almere
zijn gezin trakteren op traditionele gerechten. Ondernemend als hij is, ging hij
aan de slag om een manier te vinden om
de keuken efficiënter te krijgen.
Thuis begonnen
“Ik ben thuis begonnen. Eerst heb ik de
perfecte werkwijze ontwikkeld. Hoeveel
tijd de rijst en de linzen moeten weken
en gemaald moeten worden. En het juiste fermentatieproces. Vervolgens ging ik
op zoek naar milieuvriendelijke verpakkingen. Het beslag is tien dagen houdbaar in de koelkast. Ons klantenbestand
groeide snel en het werd steeds drukker
met leveringen in Almere en daarbuiten.
Naast beslag maken wij ook Indiase tofu
en kruidenmixen, de masala’s”.
Professionele keuken
Uit de keuken bij hem thuis gegroeid,
ging Naveen op zoek naar een passende
bedrijfsruimte en vond deze aan de Bolderweg in Almere Buiten. Hier richtte hij
een ruime, professionele keuken in met
alle benodigde apparatuur. Beneden is
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het magazijn. Het ziet er schoon en overzichtelijk uit. “Het is belangrijk om goed
georganiseerd en hygiënisch te werken.
Al onze medewerkers hebben hun SVH
diploma”. Naveen hevelt de voorgeweekte rijst over in de zes maalmachines. “Deze machines malen met stenen
schijven, net als bij een bakkersmolen.
Het wordt nu tijd om na te denken over
de aanschaf van een grotere machine”.
Werk voor thuisblijfmoeders
Behalve efficiëntie in de traditionele keuken, wil Naveen ook voorzien in werkplekken. “Bij sommige expat-families is
alleen de man werkzaam. Kinderen gaan
naar een internationale school, en moeders hebben weinig om handen. Terwijl
onder hen de beste chefs zijn. Ik dacht:
hier kunnen we toch iets mee doen”.

Cateren en samenwerken
Naveen blijft Mother’s Kitchen Almere
verder ontwikkelen. “Ik denk altijd een
paar stappen vooruit. We zijn nu ook
gestart als MKA Flavors met het leveren
van maaltijden, volgens recepten van
onze eigen moeders. Het menu vind je
op de website. Op vrijdagen kunnen bestellingen worden afgehaald of bezorgd.
We zoeken ook graag de samenwerking met andere lokale ondernemers. Zo
haal ik bijvoorbeeld kip bij Ahmed Papa
in de Homerusmarkt, exotische groenten
en fruit bij kwekers en siropen bij Rosita
Shiamrai. De mogelijkheden zijn oneindig! De meeste voldoening krijg ik van
de blije gezichten van de medewerkers
en de klanten. Daar doe ik het voor!” n
info en bestellingen: www.mkafresh.com

De keuken van Mother’s Kitchen
Almere kan ook worden gehuurd
voor je eigen catering-activiteiten
of kookworkshops. Neem voor
meer informatie contact op met
Naveen: 06-848 960 97.

Naveen zet de zes maalmachines in de professionele keuken aan het werk

zorgscala

jonge ondernemer

Feline maakt armbandjes
en andere accessoires
Tijdens de lockdowns vorig jaar
had Feline (10) uit Homeruskwartier zoveel armbandjes en
scrunchies gemaakt, dat ze wel
een winkeltje kon beginnen. Zo
ontstond ‘Felines Favorites’.
Was het voor jou lastig, de lockdowns?
“Dat viel op zich wel mee. We wonen
aan het Homeruspark, dus buiten kom ik
altijd wel iemand tegen. Ons huis is best
groot, dus mijn ouders en ik lopen elkaar niet in de weg als we allemaal thuis
werken. De pauzes zijn juist erg gezellig. Maar ik wilde wel graag iets te doen
hebben, dus we bestelden allemaal leuke
kralen en later zijn we ook gaan shoppen
voor leuke restjes stof”.
Hoe kwam je op het idee om te verkopen?
“Op een gegeven moment had ik zoveel
verschillende armbandjes en scrunchies
voor mezelf gemaakt, en voor iedereen
in mijn omgeving die maar wilde, dat ik
een nieuwe uitdaging zocht. Dus hebben
we een bedrijfsnaam bedacht en zijn leuke foto’s gaan posten op Instagram. Mijn
account heeft nu meer dan 2000 volgers
en het levert regelmatig leuke reacties en
bestellingen op. Maar er staat wel duidelijk bij: ‘account run by mum’, omdat
Instagram je leeftijd checkt”.
Dus nu run je een internetbedrijfje?
“Komen er bestellingen binnen, dan ga
ik aan de slag om deze te maken. Vervolgens verpak ik de armbandjes in zelfgenaaide stoffen zakjes. Binnen Almere
bezorgen we zelf en anders versier ik ook
nog de envelop en gaat het op de post”.

Maar je staat ook graag op de markt?
“Ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Op
28 maart tijdens Poort met Passie had ik
voor het eerst een kraam. Mijn vader had
snel houten displays getimmerd, zodat
het er leuk uitzag. Bezoekers waren enthousiast. Inmiddels heb ik ook een keer
op de zaterdagmarkt gestaan en bij Poort
Sociaal hoop ik ook van de partij te zijn”.
Welke items kunnen we verwachten?
“Behalve scrunchies en heel veel soorten
armbandjes en enkelbandjes, heb ik ook
tote bags genaaid van gordijnstof. En ik
ben altijd wel in voor iets nieuws. Zo heb
ik witte sokken met tie-dye geverfd en ik
ben bezig met haarbanden en een zonnehoed. Nieuwe ideeën ontstaan vaak als
ik met vriendinnen samen bezig ben”.
Heb je tips voor wie zelf aan de slag wil?
“In Almere zijn erg leuke workshops met
textiel te vinden, bijvoorbeeld bij ArtLab
bij station Muziekwijk”.
Wat is je lievelingsvak op school?
“Rekenen, want daar ben ik goed in!
Mijn ouders werken ook allebei met cijfers. En ik weet ook al wat ik graag zou
willen worden: dierenarts. Maar dan wel
voor huisdieren. Ik word geen krokodillenverzorger, haha”.
n
@felines.favorites

Jong geleerd is oud gedaan
fotopagina
Een tijdje terug kreeg
ik een kind in de stoel
bij wie de ouders niet
vaak na-poetsen. Op
de vraag waarom niet,
kreeg ik als antwoord:
“Ze gaat haar melkgebit toch nog wisselen”.
Ik snap de gedachtegang hierachter,
maar dit is niet juist. Door het melkgebit slecht te poetsen, kunnen gaatjes en
tandvleesontstekingen ontstaan. Dit kan
pijn doen, waardoor je kind zich niet lekker voelt, slechter eet en slechter slaapt.
Bovendien kan een slechte verzorging
van het melkgebit ook het blijvende gebit beïnvloeden. Wanneer melktanden en
-kiezen vroegtijdig verloren gaan, blijft er
te weinig ruimte voor het blijvende gebit,
wat effect heeft op het goed doorkomen
van tanden en kiezen.
Vol moed begin ik de ouders uitleg
te geven, hopende hen het nut van napoetsen in te laten zien. Ik doe een
plaque-kleuring, en geef hun kind een
spiegel in de hand. Ze moet er hard om
lachen, maar daarna komt het besef,
ook bij de ouders. “Dus alles wat roze is,
is niet goed gepoetst?” Dat klopt helemaal, al het roze is plaque en dat moet
je elke dag goed wegpoetsen, ’s ochtends
en ’s avonds. Want als plaque te lang in
je mond blijft, kan het niet alleen gaatjes veroorzaken, maar ook een slechte
mondgeur, tandsteen, verkleuringen en
tandvleesontstekingen. Kinderen tot tien
jaar hebben nog niet de juiste motoriek
om het zelf goed te doen, en daarom is
het zo belangrijk om na te poetsen, het
liefst ’s avonds voor het slapengaan.
De ouders en hun dochter lijken helemaal gemotiveerd. We plannen een nieuwe afspraak in over een aantal maanden
en nu moeten ze het zelf gaan doen. Dit
is toch een belangrijk onderdeel van het
vak dat ik uitoefen, mijn patiënten motiveren en in laten zien wat de voordelen
zijn van gedragsverandering. Maar veranderen doe je niet zomaar even, dat vergt
tijd en energie en doorzettingsvermogen.
Daarom adviseren wij om juist mét kinderen van alle leeftijden de mondhygiënist
te bezoeken, want jong geleerd is oud
gedaan.
Marwa Ahmad, de Mondzorgpoort n
www.demondzorgpoort.nl
volg mij op insta: @demondzorgpoort

POORTNIEUWS I 39

nieuw verschenen

Poortenaar Monique Grant is onder uitdagende omstandighe
den geboren en kreeg, naar eigen zeggen, alle ingrediënten mee
om te ‘mislukken’. Na wat omwegen is het haar toch gelukt om
succesvol en gelukkig in het leven te staan. Als trainer, coach en
spreker is het haar missie om zoveel mogelijk mensen – vooral
jongeren – te leren hoe zij dat ook kunnen doen.

Monique schreef zelfhulpgids:
‘Waar een wil is, ben jij de weg!’

Vier jaar oud was Monique, toen zij met
haar twee jaar oudere zus alleen met het
vliegtuig van Suriname naar Nederland
kwam, om bij haar oma in Utrecht te
gaan wonen. “Mijn oma, de moeder van
mijn moeder, die in een flatje woonde en
van een uitkering rondkwam, heeft ons
met liefde opgenomen en ons een stabiele jeugd gegeven. Toch heeft dit mij
niet voor alles kunnen behoeden. Ik was
negen toen ik mijn moeder verloor door
zelfdoding. En later ook mijn vader. Het
gevoel dat ik niet goed genoeg was, liep
als een rode draad door mijn leven en
veroorzaakte veel strubbelingen.
Leerhonger
Toen ik 24 was, hoorde ik iemand vertellen over de hbo-opleiding Psychosociaal
Werk in Amsterdam, wat mij enorm interesseerde. Ik moest en zou de toelatingstoets doen, dit was mijn kans. Door een
storing reden de treinen niet en met mijn
zoontje van net vier aan de hand ben ik

door Amsterdam gerend, precies als Will
Smith in de film ‘The Pursuit of Happyness’. Maar die toets heb ik gehaald en de
studie heb ik met goede resultaten afgerond, waarna ik mijn onderwijsbevoegdheid heb gehaald. Mijn ‘leerhonger’ was
groot en nog steeds ben ik in ontwikkeling. Ik verhuisde van Wormerveer
naar Almere Buiten, waar ik mijn oudste
dochter erbij kreeg. Tien jaar lang heb ik
met liefde en passie les gegeven aan het
MBO College in Hilversum.
Eigen huis
Inmiddels ben ik een gelukkige bewoner
van het Homeruskwartier. Mijn eerste
koophuis, naar eigen wens en smaak ingedeeld, bracht mij voldoening en woongenot! Nu is het hier echt full house,
want ik leerde ook nog een geweldige
man kennen en samen kregen wij nog
een dochter. Na tien jaar in loondienst
gewerkt te hebben, ben ik als zzp’er verder gegaan. Nu geef ik zelfstandig lessen
en trainingen op scholen en daarbuiten.
Daarnaast ben ik een boek gaan schrijven, met daarin niet alleen mijn levensverhaal, maar ook inspiratieverhalen van

anderen en vooral: heel veel opdrachten
en werkvormen. Om er structuur in te
krijgen, heb ik volgens het alfabet gewerkt – denk aan de A van acceptatie,
maar ook van actie, affirmatie, en angstvrij. Tot aan de Z van zaaien. Ik heb een
redacteur en een grafisch vormgever in
de arm genomen, om het professioneel
af te ronden, en toen had ik geen excuus
meer om de druk langer uit te stellen.
Feelgood-makelaar
Nu wil ik echt zoveel mogelijk mensen
helpen met mijn boek. Het is te bestellen
via mijn website. Het is in stukjes te lezen en te gebruiken. En uiteraard ben ik
beschikbaar voor de bijbehorende trainingen, coaching en lezingen.
Jongeren zijn mijn doelgroep, maar ook
hun ouders en professionals die werken
met jeugd. Zelf had ik als jongere graag
de handvatten gehad om te leren met de
obstakels op mijn pad om te gaan. Met
mijn kennis en ervaring wil ik anderen
een voorsprong bieden, zodat zij er niet
zo lang over hoeven te doen als ik”.
n
www.moniquegrant.com

WIJ RIJDEN U NAAR ROME, BERLIJN OF PARIJS
Maar net zo goed naar en van Schiphol.
Bel of boek eenvoudig een taxi online.
www.vanteeffelenexecutive.nl
06 533 344 50
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energie

Tien grote buurjongens
Op het moment van schrijven verrijzen in Almere-Pampus tien
gloednieuwe windmolens. Heel bijzonder, want twee ervan zijn
eigendom van meer dan 300 burgers. Samen zijn ze lid en eigenaar, verenigd in de lokale energiecoöperatie Almeerse Wind.
Als ze er toch komen, kunnen ze maar beter van ons zijn, zo is
de gedachte. De windturbines maken per stuk stroom voor een
kleine drieduizend woningen.
Over Almeerse Wind
John van Diepen, voorzitter van Almeer
se Wind, vertelt: “Zes jaar geleden hadden we geen idee waar we aan begonnen. We zochten naar een manier om
zelf een bijdrage te kunnen leveren aan
het verduurzamen van ons eigen energieverbruik. Wachten op een ander is
wel gemakkelijk, maar wij vonden dat
niet opschieten. Bovendien zochten we
naar een manier waarop we zelf eigenaar
konden worden, zonder de verplichting
om als deelnemer te hoeven investeren.
We zijn namelijk van mening dat verduurzamen niet iets exclusiefs voor de
financieel gegoede burger moet zijn. We
hebben dat opgelost door een coöperatie
op te richten waar iedereen lid van kan
worden, tegen een bijdrage van slechts
tien euro per jaar. Met dat tientje krijgt
ieder lid, jong of oud, arm of rijk, één
gelijke stem in de vereniging. Let wel:

daarmee ben je mede-eigenaar, niet een
suffe klant. De stroom die we maken verkopen we voor een redelijke prijs – ongeveer een kwart cent onder het niveau
van de Grote Vier – aan onze leden. De
rest verkopen we ‘op de markt’ en samen
met de leden beslissen we eenmaal per
jaar wat we met de winst daarvan gaan
doen. De financiering regelen we met
een crowdfunding en een bank”.
Indrukwekkend transport
Op 7 mei vond het eerste grote transport
van onderdelen van de molens plaats. De
eerste drie bladen werden aangevoerd.
De rotordiameter van de molens is 117
meter, het transport van de bladen is dus
niet een kwestie van ‘eventjes een lading
lossen’. Er kwamen drie vrachtwagens
aan, met elk een blad van 57 meter op
de oplegger. Vooral het nemen van de
afrit naar de Poortdreef leverde mooie

Op 7 mei vond het eerste grote transport van onderdelen van de molens plaats.
Drie vrachtwagens arriveerden, met elk een blad van 57 meter op de oplegger.

De windturbines worden geplaatst
naast het landschapskunstwerk
aan de Pampushavenweg.

plaatjes op. Om de bladen te kunnen
transporteren, zijn diverse aanpassingen
gedaan aan de route naar het windpark
toe. Om vervoer over de weg mogelijk
te maken, waren in diverse bochten verkeersborden weggehaald en op sommige
plekken was zelfs de te nemen bocht
groter gemaakt. Daar werd dan tijdelijke
verharding aangebracht, die het voor het
transport mogelijk maakte de bocht te
nemen. Een spectaculaire onderneming
dwars door ons stadsdeel, die ’s avonds
laat plaats vond, om overlast voor het
verkeer te voorkomen.
Naar de oplevering
Binnenkort zullen de turbines gaan
draaien, het begin van een test- en inregelperiode van een paar maanden. De
twee windturbines naast het landschapskunstwerk Polderland Garden of Love
and Fire aan de Pampushavenweg zullen
rond 31 oktober door bouwer Vattenfall worden overgedragen aan Almeerse
Wind, de andere acht aan verzekeraar
a.s.r. uit Amersfoort. Vanaf dan zullen
de twee Almeerse windmolens elektriciteit en geld gaan genereren voor haar
Almeerse leden. Het is de intentie van
deze lokale coöperatie om de winsten te
herinvesteren in andere lokale duurzame
projecten. Op die manier levert Almeerse
Wind structureel een duurzame bijdrage
n
aan onze mooie stad.
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geboren

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

7 januari 2021
Trishul Vinayak

3 februari 2021
Joaquín Keanu

3 februari 2021
Isabella

17 maart 2021
Sahira

25 maart 2021
Annaliv

2 april 2021
Rivano Jayden

4 april 2021
Lilly

11 april 2021
Mano

28 april 2021
Liam Souza

4 mei 2021
Bodhi

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,

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

Theaterfestival 2turvenhoog:
30 dagen lang door Almere

dat heeft alles te maken met ons fantastische publiek; de jongste kinderen en hun
ouders of andere volwassen begeleiders”.
Aldus Ingrid Wolff, artistiek leider en algemeen directeur van 2turvenhoog.

Kunst shoppen
In de 2turvenhoog Theaterwinkel op
Belfort 15 zijn altijd kunstenaars aan het
werk en kun je presentaties meemaken óf
als publiek meedoen in het maakproces.
Bij pop-up expo Kunst is Leuk vind je
30 dagen lang kunstenaars in de etalage. Ze bouwen beeldende installaties en
kunnen jullie hulp goed gebruiken, dus
loop vooral een keer langs. Vanaf Kunst
is Leuk start ook De Blauwe Vogel, een
theatrale wandeling voor het hele gezin.
Samen zoeken jullie de veren van de
blauwe vogel. Heb je er een gevonden?
Scan dan de qr-code in de etalage voor
een kunstige verrassing.

Programma StrandLAB
Bij StrandLAB op het Almeerderstrand
is 2turvenhoog te gast. Op 19 en 20 juni
nodigt Blauw Gras je uit om te zien, te
voelen, te proeven en te ruiken tijdens de
theaterworkshop ‘Wortelen’. Ga strandjutten op bijzondere plekjes, maak een tiny
zee, voel het water, zand, zout, schuim en
de wind en geniet van de zomer!

Allerjongsten
2turvenhoog is avontuurlijke podiumkunst voor iedereen van 0 t/m 6 jaar
én volwassenen. En vaak ook de allereerste kennismaking met podiumkunst.
Het programma sluit perfect aan bij de
belevingswereld van het jonge kind.
Ga naar 2turvenhoog.nl voor het actuele programma en tickets.
n

‘Wortelen’ van Blauw Gras

‘Timtim’ van Simone de Jong

Van 11 juni t/m 11 juli is Almere het podium voor 2turvenhoog
2021. Kleinschalig en op onverwachte plekken vind je, 30 dagen
lang, bijzondere ontmoetingen met theater, dans, muziek en

Echte ervaring delen
“We zijn ervan overtuigd dat het juist nu
van belang is dat publiek en performers
een fysieke, échte ervaring kunnen delen.
Het programma is zo opgezet dat een deel
zelfs met de huidige maatregelen zeker
door kan gaan. Kunst naar de mensen en
kunstenaars aan het werk! Voor ons is het
geen optie om te wachten tot na de zomer.
Kleinschaligheid is ons handelsmerk en

foto: Moon Saris

beeldende kunst voor gezinnen met jonge kinderen.
Binnen en buiten
2turvenhoog gaat dit jaar naar binnen én naar buiten. Zo is 2turvenhoog
vier weekenden met voorstellingen en
workshops te gast bij StrandLAB en met
voorstellingen en installaties in Corrosia
Theater, Expo & Film en de nieuwe bibliotheek. Ook presenteert 2turvenhoog
in samenwerking met Corrosia een voorstelling op ENTER in Almere Haven en
op het Arnhemplein tijdens het Ouder &
Kind festival. In Almere City Mall kom
je 2turvenhoog alle 30 dagen tegen bij
Kunst is Leuk en in de eigen 2turvenhoog Theaterwinkel en Atelierwinkel aan
de Citadel en het Belfort.

Op 26 juni geeft Ragazze Quartet een
inkijkje in het maakproces van hun
nieuwe voorstelling voor de allerkleinsten en op 27 juni presenteert 2turvenhoog ‘Timtim’ van Simone de Jong. Een
stoere, beeldende voorstelling met humor, timmerenergie en een snufje magie.
Op 3 en 4 juli staat de interactieve
dansvoorstelling ‘Expo-oh’ op het programma, waarin de dansers van Nat Gras
samen met jou een installatie van kosteloze materialen maken. Je ziet hoe een
voorstelling eigenlijk gemaakt wordt.
In het laatste weekend is plan d-/Andreas Denk het hele weekend aan het
repeteren op StrandLAB. Het Ministerie
van Onverrichter Zake speelt op 10 en 11
juli ‘Het laatste koekje’. Een voorstelling
over hoe raar volwassenen soms zijn. Én
over koekjes.

POORTNIEUWS I 43

beheer openbare ruimte

Beluister de Boombast,
lichtmast en wateroverlast
podcast!
Dagelijks werken mensen van
de gemeente Almere aan het
onderhoud van de openbare
ruimte. Of het nu gaat om de
fietsroute door je wijk of het
riool onder jouw straat.

Creatief vanuit huis
De serie is door zes jonge medewerkers
vanaf hun thuis geïmproviseerde werkplekken gemaakt en dat hoor je soms
ook terug. Zij vinden het belangrijk om
in deze tijd toch iets over het werk van
de gemeente te laten horen. We hopen
dan ook dat je met plezier naar de podcastserie zult luisteren. Deze is in ieder
geval met veel enthousiasme door hen
gemaakt!
n

Elke podcast een nieuw verhaal
Een podcast is een opgenomen gesprek

ACTIE
LENTE ACTie
ZOMER
LENTE

•
•
•
•
•
•
•

GRATIS

MOTOR INCL.
AFSTANDb
DSB
ESD
EDIIEN
ENING

BUITENZONWERING
BuItenzonwerInG
TERRASOVERKAPPINGEN
terrAsoVerKAppInGen
RAAMDECORATIE
rAAmdecorAtIe
SHUTTERS
shutters
ROLLUIKEN ALU
STAAL
rolluIKen
Alu & stAAl
HORDEUREN
hordeuren
REPARATIE & onderhoud
ONDERHOUD
repArAtIe

ALLE LUX
ALL
LUXAFL
AFLEX
EX RAA
RAAMDECORATIES EN HOR
REN

10% KORTING*

BEZOEK OOK OnZe
ONZE
beZOeK
TERRASSEN WereLD!
WERELD!
TerrASSen
Industrieterrein Gooise Kant
Antennestraat 20, Almere
(036) 536 55 35
www.sun-select.nl
exdealeralmere.nl
www
www.luxaflexdealeralmere.nl
Vraag naar
de
voorwaarden.
**Vraag
Vraag
naarde
devoorwaarden.
voorwaarden.
2020
Geldig
april
2019 2021.
Geldigt/m
t/m30
30juni
september
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LICHTMAST EN
WATEROVERLAST
PODCAST

dat lijkt op een radio-interview. Het
voordeel van een podcast is dat je die
kunt luisteren wanneer jou dat goed uitkomt. De serie heet ‘De Boombast, lichtmast en wateroverlast podcast’. Met een
knipoog naar de vele onderwerpen waar
iets over te vertellen is.

Al deze zaken verdienen de aandacht,
om het wonen in Almere zo plezierig
mogelijk te maken. Om jou als inwoner
van Almere hier eens op een andere manier iets over te vertellen, is een zevendelige podcastserie gemaakt.

29 jaar
JAAR een
EEN
28
jAAr
AL 30
begrip
BEGRIP in
IN Almere
ALMERE
ALmere

DE BOOMBAST,

25,0°C

26,0°C
26,0°C
24,0°C
24,0°C

?
?

swinging gate

garage door

terrace awning
terrace awning

light
light

bedroom’s shutter
bedroom’s
shutter

living room’s
living
room’s shutter
shutter

BIJ AANSCHAF 3 SCREENS OF
bIJ
ROLLUIKEN

G
RFYAT
IS*
SOMFy
CONNEXOON

Wil je de podcast luisteren? Scan de QR
code of zoek op Spotify naar ‘Boombast’.

WELKOM IN NAARDEN-VESTING

wonen in poort

Oplevering Olympiaveste:
40 sociale huurwoningen
naast station Almere Poort
Op deze zonnige dinsdag 18 mei hebben alle 40 huurders de
sleutels ontvangen van hun nieuwe sociale huur appartement in
Olympiaveste van de Alliantie. Het gaat om twee- en driekamer
appartementen direct naast het station in Almere Poort. Voor
Oleg van Wijland is het dubbel feest. Hij is niet alleen de eerste
bewoner die de sleutels in ontvangst mag nemen van zijn appartement op de bovenste woonlaag, hij is ook nog jarig vandaag.
Starters
Van de 40 woningen zijn 24 appartementen toegewezen aan starters, zowel
aan de groep starters tot 23 jaar als aan
de groep starters tot 28 jaar. Voor veel
starters was het er op of er onder voor
de toewijzing. Er zijn in de categorie
starters zoveel kandidaten, dat je eigenlijk alleen vlak voor je verjaardag kans
maakt. Daarna kom je weer onderaan in
de volgende categorie. Oleg: “Bij een ander project was ik tweede geworden, dus
deze woningen waren mijn laatste kans.
Ik ben dan ook superblij dat ik hier een
woning heb. Ook nog eens naast het station, want voor mijn werk in het ziekenhuis (OLVG) moet ik naar Amsterdam.
Maar je hoort de treinen hier niet”.

Architectuur
Het appartementengebouw ligt pal naast
station Almere Poort en vormt de pleinwand aan het entreeplein tot de wijk. Architect Jan Dittmar: “De ligging aan het
spoor maakt dat op enkele plaatsen geluidswerende maatregelen nodig zijn, zoals geluidsluwe spuiventilatie met flinke
roosters. Deze elementen hebben we op
een elegante en vanzelfsprekende manier
in het gevelontwerp meegenomen. In het
ontwerp is veel aandacht voor de detaillering. Kijk maar eens naar het hekwerk,
de buitenverlichting en de belettering.
Verder hebben we aan de spoorzijde het
trappenhuis als geluidsbuffer voor de
woningen gesitueerd. Slechts een enkele
reeks smalle ramen verraadt vanaf het

perron gezien de woonfunctie; de rest
van de stoere kopgevel is voorzien van
een gevelgedicht”.
Gevelgedicht
Op de gevel van Olympiaveste is onderstaand gedicht aangebracht. Het is een
deel van het gedicht ‘GELUK’ van Mark
Boog. “We hebben dit gedicht gekozen
omdat we dit goed vinden passen bij het
thema: ‘geluk, wonen en een fijne plek
om thuis te komen’, aldus Jolanda Niessen, gebiedsontwikkelaar bij de Alliantie.
In hoeverre het geluk ons bepaalt
is niet eens een vraag: totaal.
Wij zijn niets dan ons geluk
en het geluk is waar wij zijn.

n

De Alliantie wil mensen een thuis
bieden, een plek die bijdraagt aan
een goede kwaliteit van wonen en
leven. Nu én in de toekomst. Daarom
werken we aan een gevarieerd
aanbod van betaalbare, goede huizen
in fijne buurten. Op een duurzame
manier, zonder de aarde en haar
natuurlijke bronnen uit te putten.

Oleg geniet van het uitzicht vanuit zijn nieuwe huis
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Homerusmarkt-ondernemers van
het eerste uur: Notenbar Almere

gaan sinds ze geboren zijn hier naar de
opvang en naar school, en inmiddels zijn
we in Zandpoort komen wonen. Voor mij
is het ideaal dat ik geen uren met de kinderen in de auto hoef te zitten, en Poort
is ook nog eens een fijne omgeving”.
Gezellig nootjes pellen
De notenbar is donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Huseyin: “Wij branden
onze noten elke dag vers en daarnaast
verkopen wij heerlijke zuidvruchten,
biologisch en ongezoet. Noten hebben
zelfs een sociale functie. Denk aan gezellig met vrienden pistachenootjes pellen.
Misschien dat deze daarom in Almere
Poort zo gretig aftrek vinden!”

De gezellige Homerusmarkt is
niet meer weg te denken uit
Almere Poort. De klanten en
de ondernemers maakten het
samen tot een succes.
Honderd procent
Niroz en Huseyin van Notenbar Almere
waren er vanaf het begin bij. Huseyin
vertelt: “De eerste tijd was het nog erg

rustig, maar wij verkopen een product
waar we voor de volle honderd procent
achter staan en waar klanten altijd voor
terugkomen. Het aantal inwoners van
Poort groeit nog steeds, en de komst van
de zaterdagmarkt en de Plus hebben de
Homerusmarkt een impuls gegeven. En
ook de scholen en het buurtcentrum zorgen voor veel aanloop”.

@notenbaralmerepoort

Echte Poortenaren
Niroz vult aan: “We zijn zelf verknocht
geraakt aan Almere Poort. Onze kinderen

nu verkrijgbaar:

Speelkleed Almere
• met o.a. het Klokhuis,
Vis à Vis, zwembad Poort
en het Almeerderstrand
• 115 x 175 cm groot
• gezien bij Meet Point
Coffee Bar
• per kleed gaat 91 naar
de Kinderkliniek
• te koop bij VVV Almere
en via www.speelkleed.nl
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Huisgemaakt
Niroz: “Onze chocoladeproducten zijn
huisgemaakt en zijn ook leuk om cadeau
te geven. De populaire muesli mixen we
zelf. Ik kan veel over onze lekkernijen
vertellen, maar proeven werkt het allerbeste”. Maak vooral ook gebruik van de
mooie actie, door middel van de coupon
die je voorin deze PoortNieuws vindt. n

Kom naar Koffiepunt
aan de Homerusmarkt
voor goede koffie,
taart (Holtkamp),
ijsjes en meer!

fb: Koffiepunt
insta: Koffie.punt

open: wo-do-vr 8-16
za 9-16 zo 11-15

Z o r g SCALA

Dagboek van een huisarts
Beneluxlaan 573-579

Tel: 036 - 532 99 88

1363 BJ Almere Poort

www.poortkliniek.com

Huisartsenpraktijk Medi-Mere

036 - 532 99 88

huisartsen MM Poort:
Sharda Das,

Annabelle Wit, POH-GGZ Jeugd

Svetlana Fedorina,

doktersassistenten: Moniek van Staveren,

Jorge Gomez Cortes,

Rosaline Klokman, Ingeryerd Mulder,

Tamara Haring

Gian Scheermeijer, Sylvia Schuitemaker

Ineke Bergstein, praktijkonderst.

en Kirsten Weijts

Apotheek Medi-Mere

036 - 522 99 91

Bert Kockelbergh, apotheker

Tandarts Tandmere

036 - 222 23 33

Amir Aghagalal, praktijkh./tandarts
Rianne Aghagalal, praktijkhouder

Yalda Sardari, mondhygiënist

Pui-Ming Leung, tandarts

Dashne Abdullah, mondhygiënist

Rachel Tjoe-Sjoe, tandarts

Charona de Wit, mondhygiënist

Arian Vojdani, tandarts

Hassan Tajeddin, klin. prothesetechnicus

Irfan Abas, tandarts-implantoloog

Ellen Eisma, preventieassistent

Fysiotherapie Medi-Mere
Remco de Winter, fysiotherapeut

036 - 532 11 22
Patricia Mosmans, fysiotherapeut

Amanda Waltmann, fysiotherapeut

Diëtisten Simpl. Food
Eline Mengede, diëtist

0320 - 23 92 23
Marjolein Bosschieter, diëtist

Kimberly Buis, diëtist

Logopedie Flevoland

036 - 549 93 27

Wieke de Boer, logopedist

Lydia Modderman,

Melissa Smit, logopedist

logopedist/stottertherapeut

Cosmetische Kliniek Medi-Mooi

036 - 310 07 00

Sharda Das, huisarts en cosmetisch arts

Verloskunde

06 - 228 692 60

Geboortecentrum Medi-Mere

RondOm Podotherapeuten

088 - 118 05 00

www.podotherapierondom.nl

Hanssen Footcare

033 - 45 60 262

Orthopedisch schoentechnicus

Derma Quality Huidtherapie

06 - 392 071 54

Funda Petek, huidtherapeut

Freezesculpting

06 - 214 727 19

(vetbevriezen dmv Cryolipolyse)

Mentaal Beter

088 - 010 44 80

GZ Psychologen en psychotherapeuten

Prikpost voor Almere Poort

036 - 532 99 88

Medi-Lab

Flevoziekenhuis
Dermatologie

036 - 868 88 88

Ik ben blij, er is hoop dat alles snel
weer ‘normaal’ wordt. Maar we moeten er nog hard aan werken, het is
druk en Poort groeit. Bof ik even dat
ik sinds anderhalf jaar drie vaste collega-huisartsen erbij kreeg. We zijn
een hecht team geworden, lachen, huilen en helpen
elkaar. Door corona zal veel in de zorg digitaal blijven, maar samen kunnen wij dit. Ze stellen zich voor.
Mijn naam is Svetlana Fedorina en
ik werk sinds ongeveer anderhalf jaar
bij Medi-Mere. Daarvoor heb ik in
verschillende huisartsenpraktijken in
de regio Utrecht gewerkt. In Utrecht
heb ik ook gestudeerd en mijn huisartsenopleiding gevolgd. Na mijn verhuizing naar
Hilversum, samen met mijn man en twee kinderen,
kwam Medi-Mere op mijn pad, waar ik nu met veel
plezier drie dagen in de week werk. Omdat ik geboren ben in de voormalige Sovjet-Unie kan ik goed
Russisch verstaan en redelijk goed spreken.
Mijn naam is Tamara Haring. Ik werk
sinds januari 2020 als vaste huisarts
bij Medi-Mere Poort voor drie dagen
per week. Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen, een meisje
en een jongen. Mijn vrije tijd breng
ik graag door met sporten, dansen en leuke dingen
doen met mijn gezin en vrienden. Aan mijn werk als
huisarts vind ik met name de diversiteit leuk, kleine
ingrepen en chronische zorg. De patiënten van Duin
en een deel van Almere Poort vallen onder mijn zorg.
Mijn naam is Jorge Gomez Cortes, ik
ben werkzaam als vaste huisarts bij
Medi-Mere Poort en in Velserbroek.
Thuis ben ik trotse vader van twee
kinderen en echtgenoot. Ik ben afgestudeerd in Bio-Medische Weten
schappen en Geneeskunde in Amsterdam. De huisartsopleiding heb ik in Maastricht afgerond. Ik heb
gekozen voor dit vak omdat het zo divers is; je ziet
patiënten van elke leeftijd, ieder met ander soort klacht,
zowel op medisch, sociaal, als op psychisch vlak. Ik
spreek ook Engels, Spaans, Italiaans en Portugees.
Sharda Das, huisarts Medi-Mere Poort n
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uw opticien in Poort · DUITSLANDSTRAAT 85 (NAAST DE APOTHEEK)

z i e n i s e sse n t i e e l !
Optometrie
Oogzorg
Contactlenzen
Brillen

MiYOSMART:
het slimme
brillenglas voor
behandeling
van toenemende
bijziendheid
bij kinderen.

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