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i n h o u d s o p g a v e

Bibliotheek Almere 
Poort gaat verbouwen!

Het laatste nieuws vind je altijd op www.denieuwebibliotheek.nl 

Daarom is deze 
bibliotheek van vrijdag 
8 t/m maandag 25 oktober gesloten. In deze periode 
kun je geen boeken lenen of inleveren. Uiteraard ben 
je welkom in een van onze andere bibliotheken.

www.justincarservice.nl 

Gebruik hiervoor de coupon
uit dit blad. Tot snel!

Laat je auto nakijken 
voordat slecht weer 

je verrast! 

Herfst-check voor € 9,95

Uitgave  i  studio Breedveld

www.almerepoortnieuws.nl

info@almerepoortnieuws.nl

FB: breedveldpoortnieuws

instagram: @poortnieuws
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SUPERDEAL!

PIZZA  
GRATIS!2e BIJ AFHALEN

& BEZORGEN

COUPON 473

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

De MondzorgPoort

1 gratis vrijblijvende tandvlees-check

Als je benieuwd bent hoe je mondgezondheid 
ervoor staat of wat een mondhygiënist voor je 

zou kunnen betekenen...

Doe de Herfst-check
voor slechts 8 9,95*

ACTIE!

1 GRATIS
Proefles Yoga Online

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

E 1

1 portie patat met 
saus naar keuze
voor

Bij het meebrengen van deze 

coupon naar een afspraak

ontvang je een beautycadeau 

ter waarde van E 20!  

praktijk voor:

• helingtherapie

• massage

• ontspanning

• sabaaydi massage

• voetreflexologie

• oorkaarstherapie

aangesloten bij beroepsvereniging B.E.R.

Nathalie
 Jansen

gediplomeerd 
therapeute

gratis schouder-nek massage bij voetreflexologie behandeling

Bij besteding 

vanaf E35 een 

 geurkaarsje t.w.v. 

E2,50 cadeau

www.bloemenalmerepoort.nl

Binnen Poort verzendkosten gratis! 
Bestel via www.dedex.nl en vermeld 

bij afrekenen de code: POORTNIEUWS

Toffe kleding 
voor iedereen 
in Poort!



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

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

NEWYORKPIZZA.NL

Alleen geldig tegen inlevering van deze coupon.
Niet geldig i.c.m. andere kortingen,

vip-card of acties.
Bij grotere formaten geldt een bodemtoeslag.

ALLEEN GELDIG BIJ
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPLAAN

& ALMERE VLAARDINGENSTRAAT
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Actie geldig elke ma-wo-do tot 31 december 2021.

Alleen geldig tegen inlevering van deze coupon.

Niet geldig i.c.m. andere kortingen, 

vip-card of acties. 

Bij grotere formaten geldt een bodemtoeslag.

Gebruik coupon 473 bij je bestelling.

ALLEEN GELDIG BIJ 

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

& ALMERE VLAARDINGENSTRAAT
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De MondzorgPoort

Dionysusstraat 36, 1363 TN Almere Poort

(op afspraak)

www.demondzorgpoort.nl

info@demondzorgpoort.nl

instagram: demondzorgpoort

06-485 920 04 
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*Actie geldig vAn 1 oktober 2021
tot en met 15 december 2021.

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

geldig t/m 15 december 2021  ·  1 coupon per deelnemer

www.beautiquebyann.nl · 06-189 658 87
www.facebook.com/beautiquebyann

instagram: @beautique_by_ann
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praktijk voor:

• helingtherapie

• massage

• ontspanning

Lokistraat 30

1363 WG Almere Poort

06-133 986 70

Nathalie
 Jansen

gediplomeerd 
therapeute

praktijknathaliejansen@gmail.com
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Europalaan 818 • Almere Poort

036 844 48 44 • www.bloemenalmerepoort.nl

Binnen Poort verzendkosten gratis! 
Bestel via www.dedex.nl en vermeld 

bij afrekenen de code: POORTNIEUWS

Toffe kleding 
voor iedereen 
in Poort!
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c a r t o o 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.

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

Duitslandstraat 3
1363 BG Almere Poort
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl
www.tandzorgopmaat.nl

Mooie nazomer
Wat een mooie nazomer! Die hebben we wel verdiend 
met zijn allen. Nadat we in de zomervakantieperiode 
geprobeerd hebben er het leukste van te maken, hoewel er 
regelmatig letterlijk of figuurlijk iets in het water viel. De 
actieve bewoners en ondernemers die ik heb geïnterviewd 
voor deze uitgave van PoortNieuws, lieten zich er in 
ieder geval niet van weerhouden om met een onstuitbare 

positiviteit en energie mooie dingen neer te zetten. Ons stadsdeel wordt ook 
steeds mooier, met nog steeds hier en daar een hijskraan op de achtergrond 
– je zou het toch bijna gaan missen na twaalf jaar Poort! Rest mij alleen nog 
eenieder een fijne herfst te wensen en net zo veel plezier bij het lezen van dit 
nummer als wij hadden bij het maken ervan! 

Suzan Breedveld, uitgever n

...een 

avontuurlijke

en zeker niet te 

lange wandeling!
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01 atelier strandLaB: WaterWalks iJmeer

01 poorthuis: kinder-bijbel-kook-club 4+ 

02 homerusmarkt: elke zaterdag markt

02 bc de ruimte: elke zaterdag open

03 Klokhuis: workshop proefjes doen

07 elke donderdag sport teens playground

08 poorthuis: kinder-bijbel-kook-club 9+ 

09 repair café – bc de ruimte 10-13 u.

10 Klokhuis: elke zondag open 13-16 u.

11 tiny church: start thema ‘vertrouwen’

12 online open dag MBo college poort

21 poorthuis: kidsbios met patat 4+ & 9+ 

24 Klokhuis: workshop stopmotion

24 atelier strandLaB: filmgasten

26 heropening Bibliotheek poort

30 promo-event team rc Brainiac’s (p. 36)

30 poorthuis: pannenkoekenfeest 4+ & 9+ 

30 uda: halloween disco

31 strandLaB: ode aan het nachtlandschap
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03 poorthuis: kledingbeurs (ook 4 nov.) 

05 atelier strandLaB: de ally-schipperstrui

05 poorthuis: kinder-bijbel-kook-club 4+ 

06 strandLaB: schrijven met de zintuigen

07 Klokhuis: duurzame hoed maken

10 duinhal: opening pLus duin vanaf 8 u.

11 sint Maarten lichtjestocht 17 u. hooiberg

12 poorthuis: kinder-bijbel-kook-club 9+ 

13 repair café – bc de ruimte 10-13 u.

13 duinhal: Kindermiddag pLus duin

13 strandLaB: start cursus verhaal schrijven

13 open dag MBo college poort

14 duinhal: dansvoorstelling uda

16 informatieavond aeres vmbo bl/kl

18 informatieavond aeres vmbo gl/hgl

24  informatiemiddag arte college

WE WANT YOU!
PERSONEEL GEZOCHT!

SOLLICITEER VIA WERKENBIJNEWYORKPIZZA.NL
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN
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K u n s t  e n  c u L t u u r

Op een paar minuten lopen van de Homerusmarkt heeft kun-

stencentrum Pygmalion Poort onlangs haar deuren geopend. 

Op 18 augustus presenteerden verschillende kunstenaars en 

creatieve ondernemers hun lesaanbod tijdens de feestelijke af-

trap van het nieuwe culturele seizoen. 

Tijdens de Open Dag wisten buurtbewo-
ners het pand aan de Pygmalionstraat 
5 goed te vinden, maar ook cultuurlief-
hebbers uit andere delen van de stad 
kwamen een kijkje nemen naar de veel-
zijdige ruimtes en mogelijkheden van 
het gebouw.

vrijplaats voor kunst en cultuur 
Tijdens de pilot afgelopen zomer is 
onderzocht of het pand breed ingezet 
kan worden voor culturele activiteiten 
in Almere Poort. Aangezien in Poort nog 
geen plek was waar zowel muziek, dans, 
beeldende kunst, creatieve coaching en 
andere kunstvormen onder één dak te 
vinden zijn, voorziet Pygmalion Poort in 
een grote behoefte. 

Pygmalion Poort is een vrijplaats voor 
kunst en cultuur voor alle leeftijden – 
want kunst en cultuur is belangrijk voor 
zowel kinderen, jongeren als volwasse-

nen. Een culturele ontmoetingsplek met 
prettige ruimtes in een inspirerend ge-
bouw vol creatieve ondernemers.

breed aanbod
Op dit moment kun je muziekles volgen 
bij Roxi Jasper, kunnen peuters hun hart 
ophalen bij de Kids Dance Academy en 
biedt Atelier Ailyne een atelier-bso voor 
kinderen die na school hun creativiteit 
graag een extra boost willen geven. 

Ook is er een Artlab geopend op de 
vrijdagmiddag waar vanuit KLEURin-
CULTUUR afwisselend schilder- en thea-
ter workshops worden gegeven voor 
slechts 1 euro per kind. Na de herfstva-
kantie start ook een Fashionlab op de 
maandagmiddag, onder leiding van Eve 
Velthuijzen, voor alle kinderen van acht 
jaar of ouder die hun skills op de naai-
machine willen vergroten. 

Jongeren die vanuit een ander per-

Fashionlab start na de 
herfstvakantie

Presentatie bij de Seizoensacademie op de begane grond

Theaterles bij Artlab op de eerste etage

spectief naar hun talenten en ambities 
willen leren kijken, kunnen terecht bij 
Tante Rox. Voor volwassenen zijn er 
o.a. dansbootcamps of quiltworkshops 
te volgen en speciale leertrajecten op 
de Seizoensacademie, voor iedereen die 
zich wil verdiepen in de wereld van de 
kunsten. 

verschillende ruimtes te huur
De komende jaren kan het gebouw ver-
der uitgroeien tot een plek van betekenis 
in de buurt. Er is nog veel ruimte voor 
creatieven om bijvoorbeeld een dagdeel 
per week een ruimte te huren voor tij-
delijke projecten of het geven van een 
workshop. 

Ben je op zoek naar een geschikte 
ruimte voor bijvoorbeeld een verga-
dering, presentatie, repetitie of bijeen-
komst? Meld je aan, want er zijn zowel 
grote als kleine ruimtes beschikbaar. n

Pilot Pygmalion Poort resulteert in bijzondere 

plek voor cultuur en ontmoeting voor de buurt

Wil je meer weten over 
het lesaanbod of mogelijk

heden voor het huren 
van een ruimte? 

Loop eens binnen of neem 
contact op met Stichting 
Vrijplaats voor Kunst en 

Cultuur Flevoland via 
www.pygmalion-poort.nl
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Houd jij net als juf Ailyne van creatief bezig zijn? Wil je graag 

nieuwe technieken ontdekken en zelf de mooiste creaties maken 

van verschillende materialen? Lijkt het je leuk om dit samen met 

anderen te doen? En vind je het niet erg om vieze handen te 

krijgen? Dan ben je meer dan welkom bij Atelier Ailyne!

Je vindt de sprankelende nieuwe bso op 
de eerste verdieping van het gebouw aan 
de Pygmalion straat 5. Poortenaar Ailyne 
Stein, zelf kunstenares en pedagogisch 
medewerker, met ruime ervaring, wist 
haar passies te combineren en richtte af-
gelopen zomer een inspirerende en vei-
lige ruimte in met plaats voor maximaal 
20 kinderen. Voor de naschoolse opvang 
bestaat recht op toeslag. Daarnaast zijn 
er ook peuter-uurtjes, workshops en kin-
derfeestjes.

Aandacht en kwaliteit
Ailyne: “Dit is een plek met een hart 
voor kinderen, een oor voor hun verha-
len en een oog voor hun mogelijkheden 
en talenten. Een plek waar de kinderen 
in hun vertrouwde omgeving alle prik-
kels en invloeden van buiten even kun-
nen vergeten, waar ze zichzelf kunnen 
zijn en kunnen ontdekken en creëren.

Hier leren ze met een andere blik te 
kijken. Ze komen in aanraking met ver-
schillende uitvoerende kunstenaars en 
gastdocenten. Je kunt denken aan: te-
ken- en schilderkunst, fotografie, film, 
mode en vrije expressie. Door zelf te ont-
dekken en te experimenteren leer je ook 
samen te werken en elkaar op te vangen. 
Ik wil vooral een plek bieden met veel 
warmte, geborgenheid, energie en gezel-
ligheid. Waar niets moet, maar veel mag 
en waar je vooral jezelf kunt zijn!

Duurzaamheid
Wij streven naar een wereld die ook voor 
onze kinderen een fijne plek is en blijft 
om zich te kunnen ontplooien. Duur-
zaamheid is een onmisbaar onderdeel 
van onze filosofie. We creëren bewust-
zijn bij de kinderen door hen over dit 
onderwerp aan het denken te zetten. Dit 
doen wij onder andere door het organi-

seren van activiteiten zoals zwerfvuil-
acties in de wijk en exposities met ver-
koop van werk ten behoeve van een goed 
doel. We werken ook veel met kostenloos 
materiaal en stimuleren zo het creatieve 
brein van de kinderen. Denken in moge-
lijkheden – ook de communicatie met de 
ouders gaat zo min mogelijk via papier, 
maar via digitale kanalen.

Gastdocenten
Ik werk met verschillende gastdocenten 
die gedurende het jaar een workshop 
komen geven. Zo maken de kinderen 
kennis met verschillende kunstdisciplines 
en technieken. Om dit te kunnen doen, 
ben ik bezig met het ontwikkelen van een 
talentenbank, voor en door Poortenaren. 
Dus ben jij creatief en zou je het leuk 
vinden om je passie een keer met ons te 
delen – van bloemschikken tot mozaïeken 
– neem dan graag contact met mij op!” n

kleinschalige creatieve bso
Atelier Ailyne gestart

www.ailynestein.com
atelier.ailyne

ailynestein@hotmail.nl
06 411 485 14
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K u n s t  e n  c u L t u u r

Ieder jaar in oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Het 

thema dit jaar is: worden wat je wil! Dat is overigens niet alleen 

van toepassing op kinderen. Sommige gepensioneerden maken 

na een lange loopbaan alsnog de keus om te gaan doen wat ze 

écht willen... zo ook Poortenaar Rob Meulemans.

Jarenlang was Rob werkzaam als beeld-
redacteur, totdat hij met pensioen ging 
en zich volledig op zijn hobby stortte: 
illustreren. Een lang gekoesterde droom 
kwam uit, hij vond een uitgever en maakt 
nu kinderboeken vanuit zijn woning aan 
het Cascadepark.

buiten de gebaande paden
Onlangs verscheen zijn tweede boek: ‘Er 
zit een olifant in de boom’. Rob vertelt: 
“Zoals de titel al doet vermoeden, gaat 
het verhaal over een olifant die in een 
boom is geklommen! Maar waarom? 
Daar moet wel een goede reden voor 
zijn. Het verhaal vertelt hoe de andere 
dieren in het bos daar verschillend op 
reageren. Van onbegrip tot heel noncha-
lant. Net als in het echte leven. Iemand 
doet iets dat niet binnen het patroon 
past en maakt daarmee alle tongen los. 
Uiteindelijk wordt duidelijk waarom oli-
fant dit doet en volgt er begrip. 

Ik kwam op dit idee doordat ik een af-
beelding zag van een olifant die naast 
een boom stond en omhoog keek. Daar 
had ik genoeg aan, het begin was er. 
Een verhaal met dieren in de hoofdrol 
spreekt tot de verbeelding en ik kan er 
een hoop creativiteit in kwijt. Het ver-
haal leert jonge kinderen dat er buiten 
de gebaande paden ook veel moois te 
ontdekken is.

Enthousiaste uitgever
Al een paar jaar was ik bezig om een 
prentenboek uit te laten geven. Je moet 
over heel wat doorzettingsvermogen 
beschikken. Het aanbod is groot. Daarom 
is het belangrijk een eigen stijl te ont-
wikkelen, iets dat aanspreekt. En vooral 
blijven proberen. Uiteindelijk kwam ik 
bij Buddy Books in Almere terecht. Zij 
waren direct heel enthousiast over mijn 
tekenstijl en hebben mij geholpen de 
tekst te verbeteren. De samenwerking 

is heel goed. Op dit moment denken we 
na over een boek bij Kinderboekenweek 
2022. De eerste aantekeningen staan al 
in mijn schetsboek. 

Leuk om te doen
Het liefst teken ik. Dat is altijd een hobby 
van mij geweest. Je zou kunnen zeg-
gen dat ik na mijn pensioen een tweede 
carrière ben begonnen. Ik kan nu veel 
aandacht besteden aan mijn tekenwerk. 
Misschien is dat ook de reden dat het 
mij uiteindelijk toch gelukt is. Een boek 
maak je niet even tussendoor. Daar gaat 
heel wat tijd en energie in zitten. Maar 
het is leuk om te doen. De reacties zijn 
heel positief, ook vanuit de boekwinkels. 
Het boek is in Almere goed te vinden”. n

tweede kinderboek verschenen 

van illustrator uit Poort

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

Jouw eetgelegenheid in Almere Poort waar je 
gezellig en betaalbaar een hapje kunt eten.

Veel huisgemaakte producten, royale menu’s en 
belegde broodjes, verse patat en een uitgebreid 
assortiment snacks. Of een kopje fairtrade koffie 

met een stuk appeltaart. Geniet van de tijd…
Tot ziens bij De Heerlijkheid!

PErsonEEl gEzocht
heb je horeca ervaring, 
laat dan je cV achter bij 
cafetaria De heerlijkheid!



POORTNIEUWS I 9 
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School voor vwo, havo en vmbo

Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort

www.artecollege.nl, info@artecollege.nl

InfOrmAtIemIddAg 24 nOvemBer 2021

In 2021 bestaat het Arte College twaalf jaar. De school heeft 

zich vanaf het begin geprofileerd als Cultuurprofielschool. Dat 

trekt een geheel eigen populatie aan medewerkers en leer-

lingen aan: uitgesproken, creatief en kleurrijk, vanuit de hele 

stad en zelfs daarbuiten. Het was direct duidelijk dat Arte in 

een behoefte in Almere voorziet. 

blije en gelukkige leerlingen
Aandacht voor kunst en cultuur voor 
jongeren tussen twaalf en achttien jaar 
levert zoveel op: mooi onderwijs, prach-
tige projecten, ontroerende voorstel-
lingen en concerten, kunst in en om de 
school, verbindingen met de wijk en de 
stad, maar vooral: veel blije en gelukkige 
leerlingen die helemaal zichzelf kunnen 
zijn op het Arte en zich verder kunnen 
ontwikkelen in hun interessegebied. 

“Socialer dan het Arte kan het niet 
worden, we hebben open klassen met 

meerdere leerjaren. Iedere leerling heeft 
een andere visie op kunst en cultuur en 
dat zie je ook aan de stijl van de leerlin-
gen”. (Nyssa en Aya 15 en 16 jaar)

Wij lichten één van onze uitgangspunten 
toe van ons kunst- en cultuurprofiel met 
een voorbeeld van hoe wij dit in de prak-
tijk toepassen. Het complete cultuurpro-
fielplan is te vinden op onze website: 
www.artecollege.nl

Kunstonderwijs stimuleert verschillen-
de manieren van denken, het associatie-
ve vermogen en de ontvankelijkheid van 

nieuwe gedachten.  In de lessen op Arte 
maken en bekijken leerlingen niet alleen 
kunst, maar geven leerlingen elkaar ook 
feedback, reflecteren ze op wat ze heb-
ben ervaren en geleerd en leggen ze dat 
op gevarieerde wijze vast in woord en 
beeld. 

Docenten stimuleren leerlingen om 
kritisch en onderzoekend te blijven den-
ken. (Examen)voorstellingen en presen-
taties worden vaak gemaakt op basis van 
eigen materiaal, thema’s en verhalen van 
leerlingen. 

Praktijkvoorbeeld
In de opdracht ‘Remaster the Master’ 
daagt docent Sandra van Selst leer-
lingen uit om zich in hun fotowerk te 
laten inspireren door een meester in de 
schilderkunst, zoals bijvoorbeeld: Juan 
Sanchez Cotan, Vilhelm Hammershøi en 
Piet Mondriaan. 

Sandra: “Door goed naar schilderijen 
te kijken, komen leerlingen zelf op idee-
en voor licht, compositie, contrast en be-
tekenis. In de lessen kijken de leerlingen 
naar elkaars werk en geven elkaar feed-
back op de foto’s. We hebben zes prach-
tige foto’s gemaakt en deze tentoonge-
steld in de school”. 

Arte College n

Cultuurprofielschool: Het 
Arte College in Almere Poort

Jongen met bord – 
Daniella Peña Madueño (H5A)

Bloem – 
Sietske Pos (V6A) 

Stilleven – 
Scott de Backer (H5A) 

Tweeling – 
Odessa Mamber (V5A) 

Meisje voor het raam – 
Kim van Groenestein (H5B) 

Vrouw met doek – 
Rachel Kooman (H4A)
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bewoners starten initiatief 
basisschool De Wereldbol

In het gebied Zandpoort en Duin heeft zich vorig jaar een groep bewoners gevormd die zich sterk 

maakt voor een nieuwe basisschool in Almere Poort. Bewoners zien lange wachtrijen bij de bestaande 

basisscholen en maken zich zorgen over ontwikkelingen in de samenleving. Inmiddels heeft DUO het 

initiatief overgenomen op hun site en kan er bij voldoende steun worden gestart met de realisatie.

visie op onderwijs 
Een breed gedragen zorg van de initi-
atiefnemers is segregatie in de samen-
leving. Natasja Voorhaar: “Ik zie dat 
jongeren tegenwoordig omgaan met 
mensen met dezelfde sociaal-culturele 
achtergrond en leeftijdsgenoten met een 
andere achtergrond niet goed begrijpen. 
Dit baart mij zorgen, omdat ik zie dat 
het onbegrip leidt tot spanningen tussen 
groepen jongeren”. 

De openbare bijzondere basisschool wil 
kinderen een fundament geven waarbij 
ze leren omgaan met veelvoorkomende 
uitdagingen in de volwassen mensenwe-
reld. Daniëlle Bouwman: “Wij geloven 
dat een kind beter kan omgaan met zijn 
omgeving als het weet in wat voor soort 
wereld het leeft en hoe het met die we-
reld om kan gaan”. 

In het lesprogramma is rekening ge-
houden met verschillende ontwikke-
lingswijzen van kinderen. Alle kinderen 
volgen hetzelfde lesprogramma, maar 
kunnen deelnemen aan verdiepingstra-

jecten. Het onderwijsprogramma is ge-
richt op het overbrengen van drie waar-
den: burgerschap, rechtvaardigheid en 
verdraagzaamheid. 

De wereldreis 
Het onderwijs van De Wereldbol is inge-
richt volgens een thema van landen. Elke 
groep is ingericht volgens de kenmerken 
van een bepaald land. Aanvullend op het 
reguliere onderwijsprogramma nemen 
kinderen deel aan thema-activiteiten die 
in het licht staan van een specifieke cul-
tuur. Tijdens de thema-activiteiten leren 
kinderen dat bepaalde combinaties van 
objecten, gedragingen of denkwijzen een 
bepaalde cultuur definiëren. 

In hogere klassen richten thema-acti-
viteiten zich op het ontwikkelen van het 
besef dat eenzelfde activiteit verschillend 
kan uitpakken wanneer je deze uitvoert 
volgens een ander cultureel waardenpa-
let. Groep acht staat in het teken van de 
Verenigde Naties, waarin de waarde van 
verdraagzaamheid sterk naar voren komt. 

Lange adem 
De initiatiefnemers zijn ruim een jaar 
bezig geweest met het verkrijgen van 
draagvlak en het op papier zetten van 
een degelijk onderwijsconcept. Na een 
afstemmingsoverleg eind juni hebben de 
initiatiefnemers hun definitieve concept 
ingediend bij de overheidsinstanties. 

Danny Hopman: “Het was niet mak-
kelijk om alle neuzen in dezelfde rich-
ting te krijgen. De overheid stelt veel 
eisen aan de onderwijskwaliteit en ou-
ders hebben allemaal een eigen visie 
op hoe onderwijs zou moeten worden 
ingericht. Gelukkig kunnen wij nu een 
basisschoolconcept aanbieden waar wij 
allemaal achter staan!” n

www.dewereldbol.eu
info@dewereldbol.eu

o n d e r W i J s

breng het initiatief tot leven 

Een laatste fase van het initiatief 
is het verkrijgen van genoeg ou
derverklaringen. Heb jij een kind 
tussen de 2 en 4 jaar en steun jij dit 
initiatief? Je kunt tot uiterlijk 
14 oktober 2021 via DUO (Dienst 
Uitvoering Onderwijs) een ouder
verklaring indienen om hun steun 
te betuigen voor de komst van de 
Wereldbol. 

Natasja, Sandra, Danny, Daniëlle, Lisa en Sebas zijn een aantal van de initiatiefnemers
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Samenwerking De Praatmaat Groep en 
Go! kinderopvang Het vlaggenschip

De groei en ontwikkeling van kinderen staat centraal bij GO! 

Kinderopvang. Spraak- en taalontwikkeling zijn hier een belangrijk 

onderdeel van. Ook bij Het Vlaggenschip in Almere Poort wordt 

hier veel aandacht aan besteed.

Bij Het Vlaggenschip worden prenten-
boeken voorgelezen, liedjes gezongen en 
spelletjes en activiteiten gedaan waarbij 
spraak en taal centraal staan. Elke maand 
gaan ze naar de bibliotheek om boeken te 
lenen rondom het thema van de maand. 
Ouders kunnen zelf ook de spraak- en 
taalontwikkeling van hun kind stimule-
ren. Door bijvoorbeeld regelmatig voor 
te lezen, spelletjes te spelen zoals memo-
ry of door samen naar een voorleesoch-
tend te gaan in de biblio theek.

betekenisvol lezen
Op Het Vlaggenschip wordt meegegeven 
dat lezen leuk en belangrijk is. Met be-
tekenisvol lezen sluit het onderwerp aan 
bij de belevingswereld en de ontwikke-
ling van een kind. Op de peutergroep 
is hier onlangs een leuke invulling aan 
gegeven. De pedagogisch medewerkers 
hebben voorgelezen uit het boek ‘Haas 
wil worteltjestaart’ van Annemarie Bon. 
De kinderen hebben worteltjes gezaaid 
en gezien hoe ze groeiden en wat je er 

Ook benieuwd naar 

de mogelijkheden? 

Kijk op de website

www.gokinderopvang.nl

Het Vlaggenschip

David Livingstonestraat 121

Almere Poort

036  202 23 18

vervolgens mee kunt doen. Samen heb-
ben ze een heerlijke worteltjestaart ge-
bakken, net als Haas uit het boek! Het 
verhaal kwam zo tot leven, de kinderen 
waren ontzettend enthousiast en kennen 
het verhaal bijna uit hun hoofd.

Samenwerking met logopedist
Regelmatig zien de pedagogisch mede-
werkers kinderen die wat extra onder-
steuning nodig hebben bij de spraak- 
en taalontwikkeling. Om deze kinderen 
goed te kunnen begeleiden, is Het Vlag-
genschip een samenwerking gestart 
met De Praatmaat Groep, een landelijke 
groep van logopediepraktijken die sa-
menwerken vanuit een organisatie. Als 
een kind problemen heeft op het gebied 
van de spraak, taal, stem of het gehoor, 
kan een logopedist hierbij ondersteuning 
bieden.  

vroegtijdig signaleren
De logopedist is gevestigd in de Colum-
busschool en komt regelmatig langs op 
Het Vlaggenschip. In overleg met de 
ouders worden kinderen geobserveerd 
die extra aandacht nodig hebben op het 
gebied van spraak- en taalontwikkeling. 
Ook geeft de logopedist tips om kinderen 
nog beter te begeleiden en te stimuleren. 
De samenwerking is prettig en door de 
observaties worden ouders vroegtijdig 
geadviseerd om hulp in te schakelen van 
de logopedist. n
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o n d e r W i J s

Jongeren in Almere starten vaker met ondernemen dan hun 

leeftijdsgenoten in de rest van Nederland. Hard werken en 

pionieren zit Almeerse jongeren kennelijk in het bloed. Bij 

MBO College Poort leren studenten een vak waar ze zich 

verder in kunnen ontwikkelen én de vaardigheden om ook als 

ondernemer te groeien.

Dat studenten meer dan geïnteresseerd 
zijn in ondernemen, merkte MBO College 
Poort toen zij begin dit jaar studenten 
vroeg naar hun dromen. De mooiste 
dromen werden ingestuurd en opvallend 
veel studenten gaven aan te dromen 
van een eigen bedrijf. Zo ook Poonam 
Dwarka, derdejaars studente Marketing 
& Communication Specialist. Poonam 
startte het jaar daarvoor haar beauty-
bedrijf ‘V for Beauty’. “Nu doe ik vooral 
wimpers en wenkbrauwen in mijn studio 
thuis, en daarnaast verkoop ik produc-
ten. Mijn droom is om dit uit te bouwen, 
een eigen salon te starten en mensen 
in dienst te nemen”, vertelt Poonam 
enthousiast.
 
begeleiding bij het ondernemen
Samen met Dare to dream in 036 – een 
initiatief van de gemeente Almere – sti-
muleert MBO College Poort dergelijke 

ambities. Samen werd gekeken hoe ze 
Poonam een zetje konden geven bij het 
realiseren van haar droom. 

Met het aanbieden van modules on-
dernemerschap en een topjaar Creative 
Entrepreneurship wil het MBO College 
Poort meer studenten stimuleren en be-
geleiden bij het starten van een eigen 
bedrijf. 

Studenten die al een mbo-diploma 
hebben, en dus een echt vak hebben ge-
leerd, kunnen kiezen voor een aanvul-
lend jaar. Tijdens dit jaar word je bege-
leid in het opstarten van je eigen bedrijf 
door ervaren businesscoaches. Stap voor 
stap ga je je eigen bedrijf opstarten of 
doorontwikkelen. Je krijgt daarbij vak-
ken zoals administratie, (online) marke-
ting, professioneel netwerken en sales. 
Op deze manier kunnen studenten vol 
zelfvertrouwen zichzelf en hun bedrijf in 

de markt zetten én weten hoe ze dat al-
lemaal managen. 

kennis en ideeën
Poonam merkt ook dat er een hoop 
komt kijken bij het ondernemen. Vooral 
bij het bekend maken van je bedrijf om 
zodoende klanten te werven. 

“Mijn website is wel live, maar ik moet 
deze nog verder opbouwen en vullen. 
Het is echt zoeken naar hoe ik kan groei-
en en meer naamsbekendheid kan krij-
gen. Tijdens mijn opleiding doe ik veel 
kennis en ideeën op”.  n

Mbo College Poort stimuleert 
jong ondernemerschap

Derdejaars studente Poonam runt 
haar eigen beautybedrijf

    SCHRIJF JE IN OP MBOCOLLEGEPOORT.NL 

   OPEN DAG  ZA 13 NOV 

                  NAAST NS-STATION ALMERE POORT 

Op MBO College Poort 
in Almere Poort vind je 
ondernemende, creatieve 
en sportieve studenten met 
de ambitie om de wereld te 
veroveren. Je kunt kiezen uit 

opleidingen in de richting:

• Creative Business 

• Leisure & Hospitality

• Retail & Entrepreneurship

• Legal & HRM

• Finance & Control

• Sport & Bewegen 
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united Dance Almere: 
alweer 7 jaar actief in Poort!
Ooit begonnen Sara Neys en Eline Pater in een enkel klaslokaal 

hun dansschool United Dance Almere. Inmiddels zijn we zeven 

jaar verder en worden de lessen gegeven in twee naast elkaar 

gelegen panden aan de Europalaan. Daar hebben ze drie 

danszalen professioneel ingericht voor hun vele trouwe leden. 

Dankzij deze leden en een grote dosis creativiteit van Sara en 

Eline is UDA door de lastige Coronaperiode gekomen.  

buiten dansen, online lessen 
en dansvideo’s
Sara en Eline hebben, samen met hun 
vaste docenten, alles uit de kast ge-
trokken om hun leden te laten dansen. 
Meteen na de tweede lockdown is een 
speciaal rooster gemaakt om alle les-
sen buiten te kunnen geven. En ook al 
was het winter, het plezier was er niet 
minder om. Bijkomend voordeel was dat 
iedereen kon deelnemen aan alle lessen 
binnen de eigen leeftijdscategorie. Veel 
leerlingen hebben daar dankbaar gebruik 
van gemaakt en andere dansstijlen uit-
geprobeerd! 

Afsluiting van het seizoen ’20-’21
Ook dit jaar was er geen eindvoorstelling 
in het theater. Erg jammer, maar in plaats 
daarvan is een mooie eindfilm gemaakt: 
UDA’s Summer Movie. Een creatieve op-
lossing om alle dansers van UDA in actie 
te zien. De opnames zijn gemaakt op di-
verse locaties in ons mooie Almere Poort. 
Gelukkig gingen het United Dance Camp 
en de United Dance Day wel door. Een  
nieuwe mooie traditie is de Latin Salsa 
Night waarbij onze volwassen dansers 
losgaan in een uitdagende workshop en 
napraten onder het genot van een hapje 
en een drankje.

We gaan er weer voor!
Sinds enkele weken dansen we weer bin-
nen op onze mooie locatie. Uiteraard 
houden wij de hygiënische maatregelen 
in ere en de kinderen worden nog steeds 
aan de deur afgeleverd. Iedereen houdt 
zich super goed aan de regels en daar-
door houden we het gezond. Het vol-

ledige dansrooster draait volop en we 
hebben reeds vele proeflessers en nieuwe 
leden mogen ontvangen. Ons aanbod is 
zeer breed voor de leeftijd vanaf twee 
jaar. Uniek is dat wij meerdere dans-
stijlen voor volwassenen aanbieden. Ga 
naar onze website www.uniteddanceal-
mere.nl voor het rooster en vraag een 
proefles aan, deze is altijd gratis. Via 
Facebook kun je al onze evenementen 
volgen.  

Ook dit jaar organiseren wij, in samen-
werking met Theaterkind, een 11-weekse 
reeks musicallessen en werken we toe 
naar een echte voorstelling. Ben jij een 
echte musicalster? Geef je dan op via 
info@uniteddancealmere.nl  

uDA-Fashion  
Een professionele dansschool verdient 
een professionele uitstraling. Create the 
Brand heeft van UDA een merk gemaakt 
en een unieke huisstijl ontworpen. Via 
www.udafashion.nl kunnen de eerste 
stukken van een nieuwe collectie besteld 
worden. Wij zijn er supertrots op dat het 
zo mooi is geworden. 

Wil  jij ook lid worden van een leuke, ac-
tieve dansschool? Kom dan naar United 
Dance Almere! n

www.uniteddancealmere.nl
www.udafashion.nl
@uniteddancealmere

Eline Pater en Sara Neys

Danslessen
voor alle

leeftijden: ook
volwassenen
en peuters!

Volg een
gratis 

proefles!

en nog véél meer!

professioneel én ambitieus!



verstilling van de herfst

We gaan weer richting 
de herfst (bijna jarig 
yeeey!) Buiten verkleu
ren de bladeren en de 
natuur trekt zich lang
zaam terug. Bij ons ge
beurt dit automatisch 

ook, wij gaan van het uitbundige van 
de zomer terug naar het binnen met de 
kaarsjes aan en verkiezen een wat rusti
gere stijl van leven.

Dan is het van belang om stil te staan 
bij wat je niet langer mee zou willen dra
gen aan ideeën en energieën. Laat deze 
als oude bladeren los zodat je ruimte 
maakt voor jezelf om in alle rust van dit 
najaar te kunnen genieten, op weg naar 
binnen. Soms is het fijn een stapje terug 
te doen, net als de dieren.

Je kunt opruimen wat niet goed meer 
voor je voelt, materieel maar ook emo
tioneel. Primair gebruik je nu je energie 
om jezelf warm te houden en eet je wat 
zwaardere maaltijden.

De yin yoga op maandagavond 20:00 
uur is ideaal in deze periode. Deze les is 
nog steeds online te volgen. Past heel erg 
bij het terugtrekken :) 

Op woensdag geven we live yoga les
sen en privé yoga in de Sufaxstraat en in 
de avond online easy vinyasa flow yoga.

In november organiseer ik samen met 
Nathalie Jansen (voetreflex) een MeTime 
Dag om helemaal te ontspannen. Door 
regel matig te ontspannen, de lichaams
functies met elkaar in harmonie te bren
gen en de geest te verstillen ontdek je een 
staat van innerlijke vrede, je ware natuur!

Deze zelfrealisatie is datgene waarnaar 
we allen zoeken, bewust of onbewust, en 
waar we geleidelijk naartoe groeien. Het 
is de essentie van yoga. Als je je geest en 
je gedachten onder controle kunt krijgen 
zijn je mogelijkheden letterlijk onbe
perkt. Het zijn alleen onze eigen illusies 
en vooroordelen die ons blokkeren en 
onze zelfverwezenlijking in de weg staan. 

Heb je last van blokkades? Houd onze 
Instagram in de gaten voor de Stress Re
lief Workshop die ik samen met mijn zus 
Angelina geef – als de Zensisters.

Wil je een keer kennismaken met yoga, 
stuur ons dan een whatsappbericht op 
06526 257 33 of volg ons op instagram: 
Zencompany_yoga_beauty_health 

Namaste :)

Amanda de Bruin, Zen Company n

i n  B a L a n s  i n  p o o r t
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“Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. 

Toch staat in de medische wereld het mannenhart centraal, 

terwijl het vrouwenhart op zoveel vlakken anders is. Hier moet 

verandering in komen”, vindt hoogleraar cardiologie voor 

vrouwen, Angela Maas. hart for her draagt graag haar steentje 

bij aan gedegen wetenschappelijk onderzoek. 

hart for her Almere in actie 
voor Hart voor vrouwen

Hart voor vrouwen
Angela Maas is oprichtster van Hart voor 
Vrouwen. Een onderzoeksfonds van het 
Radboudumc Nijmegen waarin ze onder-
zoek doet naar het vrouwenhart, zodat er 
beter passende zorg gegeven kan worden 
aan vrouwen, iets waar ze zich al jaren-
lang hard voor maakt. In 2019 werd zij 
door het tijdschrift Opzij uitgeroepen tot 
meest invloedrijke vrouw van Nederland, 
ze ontving een lintje en is officier in de 
Orde van Oranje-Nassau. Ook won ze met 
haar onderzoeken al meerdere prijzen. 

bewegen voor het goede doel
Met 32 clubs door het hele land ging 
hart for her in september in actie voor 
Hart voor Vrouwen om aandacht te vra-
gen voor het vrouwenhart.  Voor 15 euro 
konden vrouwen de gemoedelijke sfeer 
proeven, een workout ervaren en een 
conditiemeting doen. Deze meting be-
staat uit een nulmeting en wordt gevolgd 
door een herhaalmeting een aantal we-
ken later. Van elke 15 euro wordt 10 euro 
naar het onderzoeksfonds van Angela 
Maas gedoneerd. Zo droeg iedere deel-
neemster direct bij aan meer onderzoek 
naar het vrouwenhart.

bewegen helpt het hart 
gezond te houden
Om je hart gezond te houden, is bewegen 
belangrijk. Daarom stond dit centraal 
tijdens de hart for her fitweken in sep-
tember. Door regelmatig te bewegen blijft 
je gewicht op peil en gaat je bloeddruk 
omlaag. Sporten verbetert ook je goede 
cholesterolwaardes. Het goede choleste-
rol is het HDL-cholesterol, dat helpt bij 
het opruimen van het slechte cholesterol 
(LDL) uit het bloed. De Nederlandse Ge-

zondheidsraad stelt als richtlijn dat ie-
dere volwassene 150 minuten per week 
matig tot intensief beweegt, verspreid 
over meerdere dagen.

Fit worden op je eigen tempo
“Wij kunnen vrouwen daarbij helpen”, 
aldus Annelies Steinmeier van hart for 
her Almere. “Wij bieden een 30 minu-
ten workout, die voor iedere vrouw, on-
geacht conditie en gewicht, haalbaar is. 
Ook vrouwen die te maken hebben met 
onder meer hart- en vaatproblemen of 
diabetes kunnen bij ons sporten. We stel-
len een persoonlijk plan op en met de 
juiste persoonlijke begeleiding zorgen we 
ervoor dat vrouwen met veel plezier ko-
men sporten”. n

hart for her Almere
Freyjaplantsoen 1
1363 WB Almere Poort
Tel: 036737 01 40 / 06538 394 51
www.hartforher.nl

Annelies Steinmeier van hart for her 
Almere
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Tandzorg Op Maat Almere Poort is te 
vinden in Gezondheidscentrum Vizier

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

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

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

Ze hebben verschillende methodes en weten het beste wat 

voor jou geschikt is en wat niet.

Wittere tanden, 
een stralende lach

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

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

De resultaten en de behandelduur zijn 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ronald Bijl, tandarts n  
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Beautique by Ann is in juni 2020 in het Homeruskwartier van 

start gegaan. Het is een mooie, kleinschalige beautysalon waar 

de klant centraal staat. Bij Beautique by Ann kom je niet alleen 

voor een behandeling, je komt ook voor de ervaring.

beautique by Ann: “beauty 
is altijd mijn passie geweest”

individuele behoeften
Kwaliteit en beleving staan bovenaan bij 
Beautique by Ann, de smaakvol en doel-
treffend ingerichte salon in het Home-
ruskwartier. Ann vertelt: “Het is om die 
reden dat ik de beautysalon graag klein-
schalig wil houden. Dat betekent dat ik 
één behandelruimte heb en dat ik alle 
behandelingen zelf doe. Zo kan ik een 
goede band opbouwen met mijn klanten 
en inspelen op de individuele behoeften. 

Beauty is altijd mijn passie geweest. 
Na jaren in de farmaceutische industrie 
te hebben gewerkt, besloot ik dat het 
tijd werd mijn passie te volgen, daar-
bij gebruikmakend van alle kennis en 
kunde die ik in de afgelopen jaren heb 
opgedaan. Ooit ben ik naast mijn vaste 
baan begonnen met het aanbrengen van 
wimper-extensions, maar dit gaf mij niet 
de voldoening die ik zocht. Daarom be-
sloot ik mij volledig op beauty te gaan 
richten”.

Diversiteit aan behandelingen
Beautique by Ann biedt een diversiteit 
aan behandelingen. Of het nu gaat om 
een heerlijke lichaams- of gezichtsbe-
handeling, wimper-extensions of make-
up  voor een speciale gelegenheid, het 
kan allemaal. Alles volgens de laatste 
inzichten en technieken. 

Ann: “Een van de top behandelingen 
voor het gezicht zijn Oxygeneo en TriPol-
lar. Op dit moment ben ik het enige ge-
certificeerde Oxygeneo center in Almere 
en omgeving. Het Pollogen GeneO+ ap-
paraat is een revolutie op het gebied van 
gelaatsverzorging en huidverbetering. 
Eén platform waarmee drie verschillen-
de high-tech behandelingen uitgevoerd 
kunnen worden, die voor verbetering van 
de textuur van de huid, huidversteviging 
en een stralende, gezonde teint zorgen.  

Bij mij kun je terecht voor verschil-
lende vormen van huidverzorging of de 
aanpak van specifieke huidproblemen. 

Samen kijken we welk doel haalbaar 
is en welke technologieën hiervoor het 
beste kunnen worden gebruikt. Dit alles 
gebeurt na een uitgebreid intakegesprek. 
Afzonderlijke technologieën en behan-
delingen worden gecombineerd tot een 
goed doordachte strategie, gericht op de 
specifieke behoeften van de huid. 

Geheim van een gezonde huid
Het geheim van een gezonde huid zit niet 
alleen in behandelingen bij een schoon-
heidssalon, maar ook in huidverzorging 
bij jou thuis. Daarom kunnen wij ook sa-
men een gepersonaliseerd effectief beau-
typlan opstellen.

Ook voor lichaamsbehandelingen kun 
je bij mij terecht. Combinaties van ver-
schillende technieken – zoals SCULPTOR-
revolutie in body shaping, dermomas-
sage, Arosha body wraps en nog meer 
– bieden veel mogelijkheden om mooie 
resultaten te behalen voor het verstevi-
gen en afslanken van jouw lichaam of het 
verminderen van cellulitis of striae.

Esthetische geneeskunde
Vanuit mijn klanten kreeg ik veel vragen 
over esthetische geneeskunde – te we-
ten botox, fillers en weefselstimulatoren. 
Esthetische geneeskunde en cosmetiek 
kunnen beste vrienden zijn. Ik zorg voor 
de conditie van je huid en voor het toe-
dienen van de botox en de fillers komt 
regelmatig een gespecialiseerde arts naar 
de salon. Dr. Monika zorgt ervoor dat 
jouw huid na verloop van tijd veel glad-
der wordt en je natuurlijke trekken be-
houden blijven. 

innerlijke schoonheid
Ik nodig je graag uit op een plek waar je 
kunt ontspannen na een dag hard werken 
en jouw innerlijke schoonheid kan ont-
dekken. Schoonheid zit in je! Tot snel!” n

www.beautiquebyann.nl
www.facebook.com/beautiquebyann
instagram: @beautique_by_ann

Kijk snel op de coupon pagina 

voorin voor de speciale 

aanbieding exclusief voor 

PoortNieuws-lezers! 

@kasiagiska_photo
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VOOR BOTEN, VOOR BUITEN

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

Watersportwinkel en webwinkel 
George Kniest zoekt hulp!
Bij de kassa, in de winkel en bij het 
inpakken en uitpakken van de goederen 
kunnen we jouw kwaliteit goed gebruiken.

Kom langs, en vraag naar Jacqueline

George wants 
you!

20210809 PGK Almeerse Poort.indd   3 10-09-2021   12:00

Op woensdag 15 september zag de bootcamples 
van Almere Bootcamp bij Strandbad Duin er iets 
anders uit dan gewoonlijk. Iedereen kreeg een 
grijper om deel te nemen aan World Cleanup 
Day. De sporters droegen met plezier bij aan een 
schone omgeving en kregen na afloop te horen 
dat zij een prijs hadden gewonnen van gemeente 
Almere. Nadine de Ruiter: “Daar zijn we heel blij 
mee, we gebruiken het voor sportmaterialen!”
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Dat het IJmeer en het strand veel inspiratie opleveren, weten de 

kunstenaars die in Atelier StrandLAB werken maar al te goed. 

Tijdens de herfstmaanden wordt volop gewerkt aan nieuwe 

ideeën. Natuurlijk staat de deur weer geregeld open om langs 

te komen of mee te denken. Ontdek meer over water, zout, de 

schipperstrui en film.

de neushoorn en het korstmos te maken 
hebben met het IJmeer? 

Zoute sessies met De onkruidenier
Sinds juli werkt De Onkruidenier regel-
matig vanuit Atelier StrandLAB aan 
hun onderzoek naar zout en zoet. Het 
Almeerderstrand, gelegen aan het ver-
zoete IJmeer, is bij uitstek een inte-
ressante plek voor dit onderzoek. De 
Onkruidenier daagt je uit om te leren van 
planten en dieren waardoor je je sneller 
kunt aanpassen aan een zoute omgeving. 
Op 1 oktober kun je met ze mee op pad 
en leren ze je op een andere manier naar 
het water en het land te kijken. En kom 
het laatste weekend van oktober kijken 
en luisteren naar het resultaat van hun 
onderzoek. 

kasper jongejan ontwerpt 
Almeerse schipperstrui 
Hoe verwerk je Almere in het ontwerp 
van een trui? Almeerse modeontwer-
per Kasper Jongejan onderzoekt dit 
sinds augustus in het atelier. Hij werkt 
samen met Knitwear Lab en de Almeerse 
Wolunie aan dit idee. Het doel? Een echte 
Almeerse schipperstrui op de markt bren-
gen waarbij Almere en de relatie tussen 
Almeerders en het water herkenbaar zijn 
in een specifiek patroon. De Almeerse 
kustlijn en het water zijn startpunten 
voor zijn onderzoek. Net zoals de dorpen 
aan de voormalige Zuiderzee allemaal 
hun unieke schipperstrui hadden, waar-
uit je de afkomst van de visser kon her-
leiden. Kasper praat met Almeerders om 
inspiratie op te doen voor een Almeerse 
variant, met de nieuwe stad en de tijd-
geest van vandaag als uitgangspunt. In 
november kun je in het atelier de eerste 
resultaten bekijken. 

StrandLAb Filmgasten
Zondagmiddag 24 oktober staat in 
het teken van film maken en filmma-
kers. Almeerse filmprofessionals Beri 
Shalmashi en Floris Parlevliet geven een 
kijkje in de keuken van de filmwereld. 
Scenario’s die gemaakt zijn tijdens de 
masterclass scenarioschrijven met Beri 
eerder dit jaar worden dan gepitcht. n

StrandLAb gaat de herfst in met water, zout, 
de schipperstrui en film  

van WaterWalks naar 
Watertalks ijmeer!
Van WaterWalks naar WaterTalks IJmeer!
Heb jij hart voor het water en het IJmeer? 
Kom dan naar WaterTalks IJmeer, een 
vervolg op WaterWalks IJmeer: de 
wandeltweedaagse die op 4 en 5 juni 
plaatsvond. Samen met buurtbewoners, 
creatieve makers, wetenschappers, amb-
tenaren en bezoekers werd het IJmeer 
toen onder de loep genomen. Op 1 okto-
ber komt iedereen nog eens bij elkaar. 
Host van de WaterTalks is cultuurjour-
nalist Tracy Metz. Er is ruimte om inspi-
ratie te delen en om inspiratie op te doen 
met kunstcollectief De Onkruidenier en 
met de podcast van Avanti Almere over 
Almeerders die een speciale band hebben 
met het IJmeer. Ben jij ook benieuwd wat 

Tijdens de WaterWalks vertelde Sjoerd Spanjer over het strand.

De Onkruidenier deed afgelopen zomer 
ook onderzoek op het Almeerderstrand.

foto: Lidewij Meijer

foto: Erwin Budding

Wil je meedoen? Leuk! Kijk op 
www.strandlab-almere.nl voor de 
laatste informatie en aanmelden.
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Op zondag 26 september vond einde
lijk ‘The Longest Picknick’ plaats, waar 
veel Duinbewoners, jong en oud, lang 
naar hadden uitgekeken! Velen van hen 
hadden ook hard gewerkt aan de voor
bereidingen. Onder meer hebben zij 
lappen stof ingezameld en deze geknipt, 
beschilderd en aan elkaar genaaid, met 
begeleiding van modeontwerpster Mia 
Stik. Het resultaat is prachtig en het weer 
had niet beter kunnen zijn! Deze pick
nick op het Almeerderstrand is onder
deel van een reeks projecten waarbij 
Duinbewoners de behoeften en moge
lijkheden onderzoeken voor een eigen 
plek in de wijk voor buurtactiviteiten 
en ontmoetingen. Initiatiefnemers zijn 
Susan en Marije uit Noorderduin en zij 
kregen steun vanuit onder andere het 
wijkbudget en het Cultuurfonds Almere.
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K i n d e r o p v a n g

De vraag naar huizen blijft onverminderd groot en het is fijn 

dat in Poort nog zoveel mooie woonlocaties worden ontwik-

keld, zoals ook in Duin. Met de komst van veel nieuwe jonge 

gezinnen groeit de vraag naar kinderopvang en gelukkig heeft 

KinderCentrumAlmere daar goed op ingespeeld. Zij openen in 

Duin twee kinderdagverblijven en verschillende thema-bso’s.

kinderCentrumAlmere opent 
nieuwe opvanglocaties in Duin

kindcentrum De Zeeraket
“We beginnen op 4 oktober met de ope-
ning van KindCentrum De Zeeraket”, 
vertelt Leo van Belzen, directeur van 
KinderCentrumAlmere (KCA). “Daar 
hebben we erg naar uit gekeken, want 
we groeiden volledig uit ons jasje op de 
oude locatie aan de Monacostraat. We 
zijn erg trots op ons nieuwe gebouw, dat 
in een prachtige, bosrijke omgeving ligt. 
Dat biedt veel mogelijkheden om lekker 
buiten te spelen. Er zijn overalls voor 
alle kinderen en met een paar laarzen 
aan ligt niets meer in de weg om de bui-
tenwereld te ontdekken. Binnen zijn rus-
tige, vriendelijke ruimtes gemaakt met 
mooie materialen en volop slaap-, eet- 
en speelgelegenheid. Onze pedagogisch 
medewerkers zorgen er natuurlijk voor 
dat de kinderen zich veilig en geborgen 
voelen en een leuke tijd bij ons hebben”. 

Zeesterren, tuimelaars, Maanvissen
“In de Monacostraat hadden wij twee 
groepen, maar nu breiden we uit naar 
zes kdv-groepen”, vertelt Veronique 
Okoro, locatiemanager van De Zeeraket. 
“Drie groepen voor 0-2 jarigen en drie 
groepen voor 2-4 jarigen. Alle groepen 
hebben namen gekregen die iets te ma-
ken hebben met de zee of het water, bij-

Mooie nieuwe groepsruimtes

Heerlijk spelen maar! Team De Zeeraket heeft er zin in!

voorbeeld de Zeesterren, Tuimelaars of 
Maanvissen”. De belangstelling voor de 
opvang is groot en al veel ouders heb-
ben zich aangemeld. Veronique vervolgt: 
“Reden temeer dat we erg blij zijn dat we 
deze nieuwe, ruime locatie krijgen; het 
gaat geen dag te vroeg open”. 

Ook aan de bso-kinderen is gedacht. 
De 4- en 5-jarige leerlingen van De Zee-
raket kunnen na school lekker spelen bij 
het kindcentrum. “Deze bso-groep noe-
men we de Zwaardvissen”, aldus Veroni-
que. De oudere kinderen kunnen terecht 
bij bijvoorbeeld de diverse thema-bso’s 
die in Duin komen.

De school zal zich met een sportzaal 
op hetzelfde terrein vestigen. Zodra de 
de sportzaal klaar is, komt hier de bso 
(Kleuter)Sport. De samenwerking met de 
basisschool De Zeeraket zal onvermin-
derd worden voortgezet. 

open Dag
Zodra ook de basisschool geopend is – 
naar verwachting in het voorjaar van 
2022 – zullen KCA en de school geza-
menlijk een Open Dag organiseren en 
zijn alle geïnteresseerden van harte wel-
kom.  

kdv en bso De Duinvlinder
De volgende nieuwe locatie ligt in het 
zicht van de Marinahaven, aan de Ver-
lengde Duinvalleiweg. Hier is in juni 
gestart met de bouw van IKC (Integraal 
Kind Centrum) De Duinvlinder – te we-
ten de basisschool samen met het kdv en 
de bso van KCA. De verwachting is dat 
dit medio 2022 klaar zal zijn en het IKC 
de deuren opent aan het begin van het 
nieuwe schooljaar. Er komen twee ba-
bygroepen (0-2 jaar), drie peutergroepen 
(2-4 jaar) en verschillende thema bso’s 
(zoals sport, koken & bakken en hand-
vaardigheid & techniek). In de volgende 
editie van PoortNieuws geven we hier-
over graag meer informatie.
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Het was de afgelopen tijd een komen en gaan van installateurs, 

stukadoors, vloerleggers en nog veel meer. De klus die te kla-

ren was? Een deel van De Duinhal gebruiksklaar maken voor 

verschillende thema-bso’s. Naast de inrichting van supermarkt 

Plus Duin en het watersportbedrijf een mooie opdracht. 

vanaf 8 november nieuwe 
thema-bso’s kCA in de Duinhal

De Duinhal bleek voldoende ruimte te 
hebben om verschillende wensen in ver-
vulling te laten gaan. De bso’s komen 
boven de supermarkt en hebben deels 
mooi uitzicht over het sfeervolle plein 
in De Duinhal. Vanaf 8 november opent 
KCA hier vier nieuwe thema-bso’s:
• bso Koken & Bakken
• bso Handvaardigheid & Techniek
• bso Musical
• bso Outdoor

koken & bakken
“Waar wordt brood van gemaakt en waar 
komt het meel daarvoor vandaan?” Zo-
maar een vraag die kan worden gesteld 
tijdens het bereiden van een gerecht. 
Spelenderwijs doen de kinderen pro-
ductkennis op en leren ze omgaan met 
verschillende soorten kookgerei. Ze leren 
in kleine groepjes met elkaar samen te 
werken en een planning te maken om zo 
tot een mooi resultaat te komen. De keu-
ken is volledig ingericht en toegerust op 
de kinderen. Aan het eind van de middag 
eten de kinderen het gemaakte gerechtje 
gezellig met elkaar op. De minimum-
leeftijd voor de kook-bso is 7 jaar.

Handvaardigheid & techniek
Kinderen die van knutselen houden en 
graag willen (leren) werken met verschil-

lende materialen, zullen al snel enthou-
siast zijn over de bso Handvaardigheid & 
Techniek. De thema’s waaraan de kinde-
ren werken zijn heel divers, van het ma-
ken van vogelhuisjes, windlichtjes van 
klei of het maken van knuffels. Kinderen 
vanaf 6 jaar kunnen op deze manier hun 
creativiteit ontdekken en ontwikkelen.

Musical 
Op de musical-bso stappen kinderen in 
de grote wereld van musicals en gaan ze 
zingen, dansen en acteren. Enthou siast, 
toegankelijk en spelenderwijs gaan de 
kinderen aan de slag met het voorbe-
reiden van een eindvoorstelling met de 
ouders als publiek. Fantasie is rijkdom. 
Kortom: een leuk en inspirerend aanbod 
voor kinderen waarbij ze zich vrij kun-
nen uiten en bewegen in een hiervoor 
speciaal ingerichte ruimte. De musical-
bso is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  

outdoor  
Zowel door de kinderen als de begelei-
ders wordt uitgekeken naar de start van 
de outdoor-bso in november. Hier kun-
nen de kinderen van 9 jaar en ouder 
kennismaken met verschillende sporten 
zoals klimmen, bootcamp en mountain-
biken. Komend voorjaar zullen de acti-
viteiten uitgebreid worden met water-

KinderCentrumAlmere (KCA) is een 
toonaangevend kindercentrum in  
Almere Poort, inclusief Duin. De afge
lopen tien jaar is de organisatie ge
groeid en zal zich blijven ontwikkelen, 
ver beteren en het aanbod vergroten.  
KCA maakt zich sterk voor: 

• Kinderopvang in een veilige en 
rustige omgeving op mooie locaties, 
waar ieder kind zich in zijn of haar 
eigen tempo kan ontwikkelen.

• Unieke en inspirerende buiten
schoolse opvang, met voor ieder kind 
wat wils, vanwege het grote aanbod 
van themabso’s.

• Tussenschoolse opvang op basis
scholen, waarbij iets te beleven valt 
voor de kinderen, door het bieden 
van leuke activiteiten in de pauzes 
van de leerkrachten.

• Professioneel sportonderwijs op  
verschillende basisscholen door  
gekwalificeerde sportdocenten.

De Duinhal

De kook-bso De musical-bso

sporten als suppen, zeilen, sloepvaren en 
kanoën. Het wordt een  bso met veel uit-
daging, sportiviteit, teamwork en plezier.

Naast de nieuwe locaties zullen ook de 
bso’s in andere wijken van Poort blijven 
bestaan en kan KCA op deze manier vol-
doen aan de toenemende vraag om leuke 
en uitdagende thema-bso’s. n

 

Voor info over 
de opvang of over 
werken bij Kinder-
CentrumAlmere: 

036-303 50 00



Op 10 november is het zover, dan opent supermarkt PLUS Duin 

in de Duinhal. Wát een gave plek om een supermarkt en 

restaurant te kunnen beginnen. Zelf zijn we heel erg enthousiast 

en we hopen dat we jullie net zo enthousiast kunnen maken!

PLUS Duin
Nog meer PLUS en veel 
aandacht voor vers.
Op 10 november is het zover, dan opent supermarkt PLUS Duin 

restaurant te kunnen beginnen. Zelf zijn we heel erg enthousiast 

en we hopen dat we jullie net zo enthousiast kunnen maken!

veel 
Heerlijke gegrilde 
kip. Om van te 
watertanden!

Verse maaltijden
met groente van 
het seizoen. 

De complete keuken van PLUS
Onze maaltijden uit de makerij worden 
elke dag vers gemaakt van de beste 
ingrediënten. Dat zie je en dat proef je. 
Eet smakelijk!

Restaurant De Duinkamer
Naast onze supermarkt waar we 
heerlijke producten verkopen ben je 
van harte welkom in ons restaurant De 
Duinkamer. Hier kan je terecht voor 
een vers belegd broodje, een salade, 
hamburger met frites of een heerlijke 
pizza. Geniet ervan in ons restaurant 
of bestel het bij onze to-go afdeling 
om mee naar huis te nemen.
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Onze slijterij.
Op zoek naar een heerlijke borrel 
voor jezelf of om cadeau te geven? 
In onze slijterij verkopen we gede-
stilleerde dranken van over de hele 
wereld. Van whisky tot rum en van 
likeur tot wodka, je haalt het bij de 
PLUS Slijterij.

Zo kom je bij PLUS Duin:
Sla op de Poortdreef af naar de 
Duinvalleiweg.   Volg de Duinvalleiweg, 
dan kom je automatisch uit bij 
Parkeergarage De Duinhal.

Dui
nv
alle

iw
eg

Du
inv

all
eiw

eg

Duinvalle
iweg

Poortdreef

DE 
DUINHAL

De voordelen van onze winkel.
In de winkel kun je zelf je boodschap-
pen scannen. Met de handscanner of 
met Scan&Go. Heel gemakkelijk en 
lekker snel, want je hoeft niet te wach-
ten bij de kassa.

Bestel je boodschappen makkelijk en 
snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door 
ons voor jou geselecteerd. We be-
zorgen tot in de keuken of je kunt je 
boodschappen komen ophalen 
wanneer het jou uitkomt.

2 uur 

GRATIS
parkeren

Illy to go.
Een lekker bakkie ko�  e smaakt altijd! 
Bij ons bestel je een heerlijke Illy ko�  e 
op het terras van De Duinkamer of, 
als je minder tijd hebt, in een handige 
beker voor onderweg.

Bij ons bestel je een heerlijke Illy ko�  e 

als je minder tijd hebt, in een handige 

Onze slijterij.
Op zoek naar een heerlijke borrel 
voor jezelf of om cadeau te geven? 
In onze slijterij verkopen we gede-
stilleerde dranken van over de hele 
wereld. Van whisky tot rum en van 
likeur tot wodka, je haalt het bij de 
PLUS Slijterij.

TO
GO

zorgen tot in de keuken of je kunt je 
boodschappen komen ophalen 
wanneer het jou uitkomt.

Onze verse kruiden
en smaakmakers.
Bij ons betekent ‘uit een potje’ recht-
streeks uit de grond. Verser en 
lekkerder kan niet!

boodschappen komen ophalen 

Het lekkerste uit eigen bakkerij.
Smaken verschillen, daarom is er bij
PLUS genoeg te kiezen. 
Neem nou onze 
broodjes.Ze worden 
in de winkel lekker 
knapperig afgebakken.
Dat ruikt lekker!
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h e t  F L e v o - L a n d s c h a p

De eerste ‘Gouden rand’ van de Pampushout is ingericht. 

Poldertocht de Hoge Wetering, aan de noordkant van dit bos, 

kreeg hiermee afgelopen jaar een natuurimpuls. De Gouden 

rand biedt ruimte aan watervogels, steltlopers, rietzangers en 

soorten als de otter en de bever, en kan meer water afvoeren. 
Avontuurlijk wandelen in  
Almere: de oerbosroute
Zin in een avontuurlijke, maar niet 
te lange wandeling? Trek laarzen of 
wandelschoenen aan en ga naar het 
Wilgenbos. Vanaf bezoekerscentrum 
de Trekvogel (Oostvaardersdiep 16) 
loopt een wandeling van 3,5 kilome
ter, de Oerbosroute. 

Het Wilgenbos is een nat, dicht bos 
dat in 1968 bij de drooglegging van 
Zuidelijk Flevoland spontaan ont
stond. Rond de voormalige zandwin
plas domineren schietwilgen, maar er 
groeien nog veel meer soorten wilg. 
Kijk of je sporen van bevers vindt, en 
luister naar de verschillende vogels 
in het oude bos en de rietkragen. Je 
vindt de route via de website van Het 
Flevolandschap:

Gouden rand zorgt voor natuur-

impuls in de Pampushout 

Zeearend

De nieuwe natuur aan de noordkant van de Pampushout

Het werk van een bever

Deze eerste ‘Gouden rand’ van de Pam-
pushout is een stuk nieuwe natuur van 
vijf hectare. Poldertocht de Hoge Wete-
ring werd een stuk breder en kreeg een 
flauw oplopende oever en eilandjes. Nu 
moet de natuur verder zelf het werk doen. 
“Het riet moet nog even flink doorgroei-
en. Maar dan gaat dit nieuwe deel van 

de ecologische verbinding dwars door 
Almere in de winter- en voorjaarszon 
echt haar naam eer aan doen”, vertelt 
boswachter Jan Horstra. Je vindt dit stuk 
nieuwe natuur tussen het Fischerpad 
(fietspad) en de Pampushavenweg. Over 
het talud langs het water loopt een wan-
delpad dat op beide wegen aansluit. n

2006 een comeback, dankzij de moeras
natuur in onze provincie. Sinds 2019 
broedt de zeearend jaarlijks ook in de 

De zeearend, icoon van de delta
Wist je dat je hier op één van de beste 
plekken in Nederland woont om zee
arenden te zien? De zeearend is een 
grote roofvogel die houdt van moeras
gebieden en de randen van grote meren 
zoals het IJsselmeer. Als hij vliegt meet 
hij van het ene uiteinde naar het andere 
uiteinde van zijn vleugel 2 tot 2,5 meter. 
Hij jaagt vooral op vis en watervogels. 
’s Winters eet hij soms aas.

De vogel was decennialang uit ons 
land verdwenen, maar maakte vanaf 

Lepelaarplassen. Dit jaar bracht het paar 
zelfs twee jongen groot. 

Kijk dus ook eens omhoog als je buiten 
bent. Of stop op een veilige plek langs 
de Oostvaardersdijk, of ga kijken bij de 
Lepelaarhut in de Lepelaarplassen. Vlie
gend is de zeearend te herkennen aan 
zijn grootte, zijn trage vleugelslag – veel 
trager dan andere roofvogels – en moei
teloze zweefvluchten. Ook staan zijn 
vleu gels – van onderaf gezien – recht, 
niet in een Vvorm, zoals wel het geval is 
bij de buizerd en de bruine kiekendief.  n

Het Flevo-landschap n
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Het chippen van je dier – 

verplicht of verstandig?

Een aangereden kat wordt met spoed bij 
ons binnen gebracht. Niet alleen is het 
arme dier aangereden, ze is ook nog eens 
alleen, zonder haar baasjes. Na stabilisatie 
van de patiënt gaan we eerst op zoek naar 
een chip. BINGO! Gelukkig heeft ze er 
een. Bij het opzoeken blijkt echter dat de 
registratie niet correct was. Via Facebook 
lukt het ons uiteindelijk om de eigenaar 
te achterhalen, maar met een goede chip
registratie had het veel sneller gekund.  

Jammer genoeg zien we nog regelma
tig dat dieren niet gechipt zijn. Of wél 
gechipt maar niet (correct) geregistreerd. 
Bij ons is het chippen dan ook altijd MET 
registratie. Denk er wel aan om deze bij 
verhuizing zelf aan te passen.  

Een chip is een klein stukje technolo
gie ter grootte van een rijstkorrel die 
onder de huid geplaatst wordt. De chip 
heeft een uniek nummer dat uitgelezen 
kan worden. De chipregistratie kan dan 
via internet opgezocht worden en geeft 
(beperkte) informatie over het dier en de 
eigenaar. Naast het vinden van een eige
naar heeft de chip tegenwoordig ook an
dere functies. Zo zijn er kattenluikjes en 
zelfs etensbakjes die via de chip werken. 

Sinds 2013 moeten alle honden in 
Nederland verplicht gechipt en geregi
streerd zijn. Dit moet gebeuren vóórdat 
de honden zeven weken oud zijn en ge
beurt dus meestal nog bij de fokker.  

Haal je een hondje uit het buitenland, 
dan moet deze gechipt zijn voordat het 
naar Nederland komt en binnen twee we
ken na aankomst worden geregistreerd. 

Dit jaar worden de regels omtrent het 
chippen en registreren nog verder aange
scherpt. Indien een eigenaar zelf zijn hond 
laat chippen en/of registreren, is een spe
ciaal nummer nodig van de overheid.  

Voor katten is chippen (jammer genoeg) 
nog niet verplicht. Omdat wij wel regel
matig zieke katten zonder baasje zien, is 
ons advies om ook katten te chippen. 

Twijfel je of je dier geregistreerd staat? 
Zoek dan in het paspoort of vaccinatie
boekje het chipnummer op en check het 
op www.chipnummer.nl. Kijk op onze site 
of neem contact met ons op bij vragen. 

Team AniCura Almere n

vrienden voor het leven

h o n d  e n  B a a s J e

veel met hem gaan wandelen in het bos. 
Ook ging ik naar een lezing over stress 
bij honden en van het een kwam het an-
der. Kim, die de lezing gaf, was net ge-
start met haar bedrijf ‘Dogs Understood’. 
Harrie kreeg detectie- en speurlessen en 
deze waren een groot succes. Een beagle 
is een speurhond. Je ziet dat Harrie het 
liefst letterlijk zijn neus achterna gaat en 
eigenlijk ook niet stopt totdat hij gevon-
den heeft wat hij op het spoor is.

Harrie haalde met plezier zijn examens 
tot en met level 5. De geur waar hij op 
getraind is om op te sporen, is tabak. In 
zijn vrije tijd reageert hij op alles wat 
eetbaar is, en ook op wild in het bos. 
Daarom moet hij in het voorjaar, wan-
neer de jonge dieren net zijn geboren, 
aangelijnd blijven. 

Harrie interesseert zich niet voor ande-
re honden, behalve als het beagles zijn. 
Dan gaat hij ‘joelen’ om de anderen te 
verwelkomen. Beagles zijn roedeldieren. 
Harrie is een zuivere beagle, maar wel 
van een grotere lijn. Het valt op dat hij 
groter is dan zijn soortgenoten.

Harrie doe je meer plezier met een half 
uur speuren dan met een uur wandelen. 
Hij is dan zo intensief bezig dat hij echt 
moe is en zijn portie training en uitda-
ging heeft gehad. Inmiddels is de vacht 
van Harrie al een beetje grijs geworden 
en helaas heeft hij last van zijn nieren, 
daarvoor krijgt hij speciale voeding.

Op het strand is hij weleens weggelo-
pen. Aan zijn halsband hangt een QR-
code en als je die scant met je smart-
phone, vind je onze contactgegevens en 
is hij snel weer thuis”. n

Naam: Harrie 

Hondenras: beagle

Baasje: Ilse de Beer

Leeftijd: bijna elf jaar oud

Woont in: Columbuskwartier

Dol op: speuren, neus gebruiken, 
hondenkoekjes, andere beagles

Bijzonder: eigenwijs, zelfverzekerd, 
ondernemend, hoge tolerantie

Ilse de Beer is geen onbekende in Poort. 
Toen zij nog kinderen op de basisschool 
had, was zij actief bij het opstarten van 
de Avondvierdaagse in Poort. “Het was 
precies die tijd van het jaar, in juni 2014, 
toen mijn buurvrouw Corrie – nu hon-
dentrimster – een herplaatsing zocht 
voor een beagle. Harrie was een van de 
honden van de uitlaat- en logeerservice 
die zij toen runde. 

Mijn dochter Marleen is een echte die-
renvriend en wilde Harrie graag uitlaten. 
Corrie vroeg of het niet iets voor ons 
was, een hond. Mijn man en ik wimpel-
den het weg. Maar Marleen hield thuis 
een complete presentatie over waarom 
we wél voor een hond zouden moeten 
kiezen. Ze zat destijds in groep 5 en had 
een prachtig uitklapbord gemaakt met 
daarop de voor- en de nadelen en ‘hoe 
zet ik de nadelen om in voordelen?’.

We zijn toen overstag gegaan, Har-
rie was immers geen pup meer, dus het 
moest wel te doen zijn. ’s Maandags 
hadden we ineens een hond! We zijn 
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W e L z i J n

Het plezier van vrijwilligers-
werk bij buurtcentrum Amerika

in een goede flow
Het wordt als een mooie tijd ervaren. 
Lekker in een goede flow. En dat is nu 
precies wat nodig was. Samen het gevoel 
hebben dat de wereld er toch wel mooi 
uitziet. En wat zou het heerlijk zijn om 
dat gevoel een lange tijd vast te kunnen 
houden. Dat is nu net wat ik lijk te er-
varen met de vrijwilligers in buurtcen-
trum Amerika. Ook zij konden een lange 
tijd geen werkzaamheden verrichten. En, 
nog veel belangrijker, elkaar niet zien. 

boswandeling
Toen de veranderende mogelijkheden 
hier wel meer ruimte aan boden, werd 
de kans meteen gegrepen. We kwamen 
samen voor een boswandeling. Wat een 
ongelooflijke ervaring was dat. Bijna 

magisch. Verhalen werden uitgewisseld 
en de stemming ging alsmaar omhoog. 
Ik begreep dat dit heel speciaal was. Het 
werd mij duidelijk hoe hecht deze groep 
is en hoe zij elkaar al die tijd hadden 
gemist. Het bleek een vriendengroep te 
zijn. 

Plezier in vrijwilligerswerk
Alle vrijwilligers hebben een andere 
achtergrond en zijn individuën met ie-
der hun kenmerkende karakters. En juist 
dat geeft die bijzondere binding waar 
je zo op hoopt. Het is heerlijk om zo’n 
fantastische mix van mensen in je vrij-
willigersteam te mogen hebben. Met één 
gemeenschappelijke deler: plezier bij het 
verrichten van vrijwilligerswerk in het 
buurtcentrum.

Wat een feest. Heerlijk om nog even te kunnen ‘nazomeren’. Met 

zulk weer waant iedereen zich weer even op vakantie. Alles oogt 

vrolijker met de zon in de ogen. En ook alle sportevenementen 

die buiten plaatsvinden, geven ons even verlossing van de 

wurggreep die Corona met zich meebrengt. 

thuis voelen het belangrijkst
Elke keer als de vrijwilligers in het buurt-
centrum zijn, brengen zij hun enthousi-
asme over op de bezoekers. Die op hun 
beurt een bezoekje als plezierig ervaren 
en zich lekker thuis voelen. Voor zowel 
de vrijwilligers alsook de bezoekers geldt 
dat je thuis voelen heel belangrijk is. 

ook aan de slag?
Misschien dat jij ook overweegt om vrij-
williger te worden. Dit kan op zoveel 
manieren en zoveel plaatsen. Het buurt-
centrum is er één van. We bieden mo-
gelijkheden als gastheer of gastvrouw, 
maar ook als ondersteuning bij eigen 
activiteiten en zelfs voor het organiseren 
van een activiteit. Mocht je zin hebben 
iets administratiefs te gaan doen, dan 
ben je ook van harte welkom. Bel of mail 
gerust en maak een afspraak om langs te 
komen. Wie weet ben jij degene die zich 
gaat aansluiten bij ons team!

John Booi, sociaal beheerder 
buurtcentrum Amerika n

jbooi@deschoor.nl
036536 92 48 (op maandag en vrijdag)

Op donderdag 12 augustus waren er 
Vakantie Fun activiteiten van De Schoor in en 
om de Playground Poort in het Cascadepark. 
Het kanoën werd verzorgd door de 
Droomspeelbus en is altijd reuze populair! 
Zo worden ook de wekelijkse sport- en 
spelactiviteiten opnieuw onder de aandacht 
gebracht. Tot de herfstvakantie zijn deze 
op woensdag- en donderdagmiddag op de 
Playground en daarna in de gymzalen.
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e v e n e M e n t

volwassenenvolwassenen

BEELDENDE 
KUNST  

jongeren vanaf 16 jaarjongeren vanaf 16 jaar

COACHING  
& INSPIRATIE

alle leeftijdenalle leeftijden

MUZIEKLES

kinderen 2-4 jaarkinderen 2-4 jaar

DANSLES

kinderen 4-12 jaarkinderen 4-12 jaar

ATELIER BSO

PYGMALION-POORT.NL 
PYGMALION-POORT.NL 

Wij gaan verhuizen!
Vanaf 1 november bent u van harte welkom op 
ons nieuwe kantoor aan de Denemarkenstraat 78. 

Ook benieuwd wat uw woning waard is? Neem 
vandaag nog contact met ons op voor een gratis 
waardebepaling. Uiteraard kunt u bij ons ook 
terecht voor persoonlijk en professioneel advies bij 
de verkoop, aankoop of taxatie van uw woning.

Kijk voor meer informatie op 
www.schenkersmakelaardij.nl

beauty & bites tour 2021

verrassend en zonovergoten!
Op 26 september vond de tweede editie van de Beauty & Bites 

Tour plaats. De 75 dames hadden er zin en gingen op pad om 

zich te laten verwennen door 30 ondernemers op 9 locaties.

Organisatoren Jeannette en Annelies sturen de eerste groep op pad met e-scooters!

ontzettend leuk
Na de regenachtige eerste editie van 
Beauty & Bites in 2019 was de zon echt 
een cadeautje. In groepjes van vier gin-
gen de opgetogen deelnemers op pad, elk 
vanaf een ander startpunt, om uiteinde-
lijk de hele tour te beleven. De vier da-
mes die op de verste locatie gingen star-
ten, kregen een lift van vier charmante 
heren op scooters van E-scootermax, één 
van de 30 verrassende, lokale bedrijven 
die zich presenteerden. Deelnemende 
dames waren te herkennen aan de grote 
goodiebags, die gaandeweg steeds meer 
gevuld werden. De bedrijven waren al-
lemaal even inspirerend, soms met een 
demonstratie, mini-behandeling of ge-
personaliseerde goodies. Van een mode-
show in het Klokhuis, een atelier bij 
Meet Point Coffee Bar, een fotostudio bij 
Bon Art Optiek tot massagetafels bij Uni-
ted Dance Almere. En niet te vergeten 
de tongstrelende bites en drankjes. De 
tour werd afgesloten met een eindborrel 
en prijsuitreiking bij het Klokhuis, waar 
United Dance Almere trakteerde op een 
mooie dansvoorstelling. n

@beautyenbites



Dit was de zomer in Poort!

  De Vakantie Bijbel Club van de Schaapspoort betekende 

ook dit jaar weer een hele week plezier voor verschillende 

leeftijdsgroepen. Zo’n 60 kinderen genoten tijdens de 

tweede week van augustus van sport en spel, springkussen, 

suikerspinnen, houtbranden en spannende verhalen van 

King Dave. Dit was de negende editie van de VBC in Poort.

  Het Poorthuis aan het Merlijnplantsoen 

heeft er sinds 1 september een huis bij, 

nummer 13! Een mooie uitbreiding van het 

vrijwilligersinitiatief om jongeren die even 

geen thuis hebben een plek te bieden. 

  Op donderdag 2 september waren 

er Summer Games van De Schoor op de 

Playground in Poort. Er was een heel circuit 

opgesteld van verschillende gave street 

games waarbij behendigheid een even grote 

rol speelde als conditie. Aan het eind van de 

middag werden de prijswinnaars gehuldigd!

De tieners van de Vakantie Bijbel Club hadden hun eigen programma – de Teens Edition, met een tof zeskamp en graffiti, veel sport, Bible Talks en een mooie spelletjesmiddag met cliënten van InteraktContour.   

Maze heeft zijn zomervakantie vooral veel doorgebracht in en om het Cascadepark. Samen met zijn broer Roxas lekker ravotten in het zand, schommelen en wat dacht je van bramen plukken, gewoon in eigen wijk – op de James Cookroute.  

B u u r t i n i t i a t i e v e n

oproep
heb jij foto’s van bewoners-initiatieven in Poort? mail 
ze ons!
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  Op 20 augustus werd voor het eerst in Almere een 

voetbaltoernooi voor bso’s gehouden. Bij Kinderpaleis Poort 

traint voetbalinstructeur Lenny wekelijks de sportieve jongens 

en meiden. Zelfs in de vakantie wist het Kinderpaleis een 

droomteam samen te stellen. Onverslagen, zonder doelpunten 

tegen, werden alle wedstrijden gewonnen! De prijs: een mooie 

wisselbeker en allemaal een eigen bekertje om te houden. 

  Hier zie je de welpen van Scouting Novo Mundo op 

zaterdag 12 september in her Cascadepark bezig met 

het voorbereiden van een smokkelspel. De pionierpalen 

werden aan elkaar geknoopt om zo een tempel te 

vormen. Daarbij werden verschillende knopen geoefend. 

  Voorafgaand aan ‘The Longest Picknick’ 

voor en door Duinbewoners op 26 september 

was er een korte ‘community art’ workshop 

onder leiding van kunstenaars Ninette Koning 

en Suzan van Apeldoorn. Met hergebruik 

van materialen bouwden jong en oud aan 

de waterrand zandpaleizen en een golvende 

toegangsweg met rode loper.

Tim uit Duin beklom drie keer de Mt Ventoux op de fiets voor onderzoek naar GNAO1, een genetisch defect. Het was zwaar, maar de gedachte aan Max, de zoon van zijn collega, gaf hem de moed om door te zetten. Met de actie is bijna 3500 Euro aan donaties opgehaald. @gnao1nl  

Ook op 11 juli kon je deelnemen aan Summer Games door De Schoor op de Playground Poort met stoere sporten, zoals basketbal, boogschieten en freestyle steppen. Met deze steps is het gaaf stunten.  

B u u r t i n i t i a t i e v e n
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i n i t i a t i e F

Grootscheepse bloeddonatie 

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 

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

open: di+do 813  wo+vr 816

fb: Koffiepunt
insta: Koffie.punt

za 8.3016  zo 1015

 WOMEN ONLY WORKOUT

wij krijgen je

 fit in 

30 minuten

Meld je aan voor 

een vrijblijvende 

proefles

www.hartforher.nl

Freyjaplantsoen 1, Almere Poort

Tel: 0653839451

Op 14 augustus kwamen 100 jongeren uit de Ahmadiyya Mos-

lim Gemeenschap bijeen bij de Baitul Afiyat Moskee in Almere 

Poort. Daar werden zij voor het eerst gekeurd als plasmadonor 

bij Sanquin Bloedbank. Speciaal voor deze gelegenheid kwam 

Sanquin met de Bloedbank op wielen, een mobiele bloedbank 

met zes donatiestoelen, hiervoor naar de moskee.

urgent en levensreddend 
Plasma doneren is van belang, maar niet 
zo bekend, meent de woordvoerder van 
Sanquin Merlijn van Hasselt: “Plasma is 
de vloeistof van je bloed. Hier drijven 
de rode bloedcellen en bloedplaatjes in. 
Maar ook verschillende stoffen die be-
langrijke functies van het lichaam bestu-
ren, zoals afweer en bloedstolling. 

Als plasmadonor behoud je je eigen 
bloedcellen, en doneer je juist die be-
langrijke stoffen om patiënten met vaak 
chronische aandoeningen te helpen. Die 
stoffen worden verwerkt tot plasmage-
neesmiddelen. De vraag naar die genees-
middelen stijgt tot wel 7% per jaar, om-
dat steeds meer aandoeningen daarmee 
behandeld kunnen worden”.

Groepsdonatie
De jongeren van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap gaan intensief samenwer-
ken met Sanquin, met als doel zoveel 
mogelijk mensenlevens te redden. In 
totaal zijn 100 mensen langs geweest 
waarbij 85 goed gekeurd zijn om plasma 
te doneren. Zij gaan elke twee maanden 
op verschillende afname locaties in Ne-
derland bloedplasma geven. 

Van Hasselt: “Een grootschalige actie 
als deze is heel zeldzaam, en daarmee 
heel bijzonder. Het is voor het eerst dat 
zo’n grote groep in groepsverband wordt 
gekeurd en gaat doneren. Daar zijn we 
heel blij mee, meer plasmadonors zijn 
altijd welkom!” n

www.sanquin.nl
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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, 
GGZjeugd en somatiek.  

Apotheek
036 - 545 44 10

Fysiotherapie
036 - 545 41 11

Kinderfysiotherapie
036 - 545 48 88 
www.fysiozorggroepalmere.nl

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

Jeugdgezondheidszorg
036 - 545 43 90
www.jgzalmere.nl

Wijkteam
036 - 14 036

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

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

Psychologenpraktijk Almere Poort 
06 - 510 121 20

kortdurende behandeling
Met haar collega Jorien, POH-GGZ Jeugd 
van Vizier, vertelt Rabia over hoe zij jou 
en/of je kind kunnen helpen. Jorien: 
“Onze hulp is gemakkelijk bereikbaar: 
we praten in vertrouwen met volwasse-
nen, jongeren en kinderen. Wij gaan met 
hen in gesprek over hun angst- of pa-
niekaanvallen, somberheid, rouwverwer-
king of scheiding. Met elkaar bekijken 
we wat de klachten zijn en of onze hulp 
voldoende is. Wij verzorgen de kortdu-
rende behandeling”. 

Rabia: “Waardoor ben je somber? 
Waarom loop je vast? Soms is één gesprek 
al heel verhelderend. Zo hebben veel van 
onze cliënten last van stress. Door de 
gesprekken komen ze erachter waar die 
vandaan komt: bijvoorbeeld door een 
zoekgeraakte balans tussen werk en privé 
of door rouw en verdriet. Zodra mensen 
zich bewust worden van de oorzaak, kun-
nen we hen daarbij helpen. 

Zijn de klachten ernstiger? Dan kun-
nen we in overleg met de patiënt beslui-

Problemen? De PoH-GGZ (jeugd) 
van gezondheidscentrum vizier 

kunnen je helpen 

ten om andere professionele hulp in te 
schakelen. Denk aan de Basis GGZ of 
Specialistische GGZ. Het is belangrijk 
dat deze hulp past bij de patiënt. Hierbij 
betrekken we ook altijd de huisarts”. 

Natuurlijk gaat er enige tijd overheen 
voordat die behandeling start. Rabia: 
“Dan bieden we in de tussenliggende pe-
riode passende begeleiding zodat de pa-
tiënt stappen blijft zetten in zijn of haar 
herstelproces”.

De praktijkondersteuners GGZ hebben 
korte lijnen met andere hulpverleners in 
Poort. Rabia geeft een voorbeeld: “Als 
de stress (mede) wordt veroorzaakt door 
schulden, dan schakelen we meteen de 
hulp van Wijkteam Almere Poort in, voor 
hele praktische, financiële adviezen”.

vergoeding, verwijzing 
en meer informatie
• De gesprekken bij de POH-GGZ (Jeugd) 
worden vergoed vanuit de basisverzeke-
ring en gaan niet af van je eigen risico.
• De huisarts verwijst patiënten door 
naar de POH-GGZ (Jeugd). 
• Meer informatie over hoe de POH-
GGZ of de POH-GGZ Jeugd je kan hel-
pen, vind je op: zorggroep-almere.nl. Of 
vraag ernaar bij je huisarts.  n

PoH GGZ jeugd
Jorien: “We ondersteunen kinderen 
die psychische klachten hebben waar
door het thuis of op school even niet 
zo lekker loopt. En kinderen met ge
dragsproblematiek, zoals woedeaan
vallen. Na het gesprek met het kind, 
vragen we de ouder(s) er ook altijd 
nog even bij. Omdat we dan ook tips 

en adviezen meegeven, om thuis met 
elkaar te oefenen“. 

De gesprekken met het kind zijn ver
trouwelijk en worden in principe niet 
gedeeld met de ouders. Tenzij het om 
een zorgwekkende situatie gaat. De 
gesprekken met de kinderen vanaf 16 
jaar worden niet gedeeld met de ou
ders (vanwege de privacywetgeving). n

“Heb je last van stress? Of ben je de laatste tijd wat somber? 

Maak een afspraak voor een vertrouwelijk gesprek met ons, 

wij kunnen je helpen”. Rabia en haar collega’s Marijne en 

Jorien zijn de Praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) van het 

huisartsenteam van gezondheidscentrum Vizier. 

Marijne van den Kieboom (POH-GGZ)
Rabia Ben Mesaoud (POH-GGZ) 
Jorien van Nus (POH-GGZ Jeugd)
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J o n g e  o n d e r n e M e r s

noah, kaylee en Puck uit Homeruskwartier 
runnen samen De Dex Fashion

Noah (15), Kaylee (12) en Puck (8) zochten afgelopen voorjaar een 

extra uitdaging. Onderwijs werd alleen op afstand gegeven en 

folders verspreiden om een extra zakcentje te verdienen, was het 

niet helemaal. Hun ouders wilden wel helpen met het opzetten 

van een klein bedrijf. Zo ontstond De Dex Fashion.

Hoe hebben jullie het aangepakt? 
Kaylee: “We werken samen met een kle-
dingleverancier. We hebben kleding van 
katoen met een GOTS-certificaat gese-
lecteerd. GOTS staat voor Global Orga-
nic Textile Standard, het is een keurmerk 
voor biologisch geteelde stoffen. Ons as-
sortiment bestaat nu uit zwarte t-shirts, 
sweaters en hoodies. Deze kunnen we 
leveren van maat 128 tot en met 5XL”. 
Puck: “De opdrukken hebben we zelf 
ontworpen, we vonden het leuk als het 
iets met Almere te maken zou hebben. Je 
kunt nu laten zien dat je trots bent op je 
stadsdeel – City, Stad, Haven, Buiten of 
natuurlijk Poort. City is ook internatio-
naal, leuk voor de Floriade straks”. 

Hoe kunnen mensen een bestelling doen? 
Kaylee: “We hebben een webshop, com-
pleet met betaalsysteem. Wanneer een 

bestelling binnenkomt, geef ik het door 
aan de leverancier en enkele dagen later 
haalt mijn vader het op. Als het bij een 
adres in de buurt geleverd moet worden, 
gaat mijn broer Noah op de fiets op pad 
om het persoonlijk te brengen. Natuur-
lijk verzenden we ook per post”. 

De foto’s op de site spreken mij echt aan!
Puck: “De fotoshoot hebben we op de 
Esplanade gedaan. Behalve wijzelf ston-
den ook bekenden van ons model, zoals 
Joa, die op de Droomspiegel bij Kaylee 
in de klas heeft gezeten, en zijn moeder 
Loes”. Kaylee: “Ook de fotograaf komt uit 
ons Almeerse netwerk”.

Hoe zorg je voor bekendheid?
Kaylee: “We houden een Instagram- en 
een Facebookpagina bij. Verder wilden 
we een aantal lokale BN’ers een exem-

plaar cadeau doen. Via zijn eigen bedrijf 
kwam mijn vader laatst in contact met 
Jörgen Raymann, die dezelfde avond in 
de Ziggo Dome stond mét zijn Almere 
Poort shirt én dit op Instagram postte”.

Waar komt de naam De Dex vandaan?
Puck: “Dex is ons hondje! Het is handig 
een naam te hebben die we kunnen blij-
ven gebruiken als ons bedrijf verandert”.

Wat kunnen we nog meer verwachten?
Kaylee: “Misschien gaan we binnenkort 
uitbreiden met bijvoorbeeld broeken, 
petten en bekers”.

Is het winstgevend?
Vader Yaron: “Ze zijn er nog niet rijk 
van geworden, maar het zou leuk zijn 
als ze een spaarpotje voor leuke dingen 
kunnen vullen, zoals een gezamenlijke 
vakantie. Ook kleine successen worden 
gevierd, samen hebben we veel plezier!”

Wat willen jullie later worden?
Puck: “Noah wil piloot worden, Kaylee 
kapster en ik zou graag visagist worden. 
In ieder geval werken wij graag met onze 
handen en met mensen”. n

www.dedex.nl · @DeDexFashion

Kaylee, Puck en vader Yaron in hun tuin aan het water

foto: Legjevast.nlmodel: Loes



POORTNIEUWS I 33 POORTNIEUWS I 33 

onaangenaam probleem

Aan het eind van de 
middag heb ik een 
jongeman in de stoel. 
Hij komt regelmatig 
en volgt de instructies 
altijd goed op. Nadat 
hij is opgestaan en we 

een nieuwe afspraak hebben gemaakt, 
zie ik hem twijfelend bij de deur staan. Ik 
vraag hem of hij nog iets wil vragen. 

Aarzelend begint hij te vertellen dat hij  
sinds een tijdje een vriendin heeft waar 
hij helemaal gek op is, maar dat ze soms 
een beetje uit haar mond ruikt. Hij wil dit 
graag met haar bespreken, maar hij wil 
haar niet in verlegenheid brengen. 

Een slechte adem (ook wel foetor ex 
ore of halitose genoemd) kan je erg on
zeker maken en een grote impact heb
ben op je sociale leven. Ook heerst er een 
bepaald taboe op – je bespreekt dit niet 
zo makkelijk. Soms heeft degene die last 
heeft van halitose dit zelf niet door. 

Die nare mondgeur kan vanuit je maag 
komen, maar in 85% van de gevallen komt 
het vanuit je mond. Vaak is ontstoken 
tandvlees de boosdoener. Etensresten en 
tandplaque blijven achter in de mond en 
trekken bacteriën aan. Deze produceren 
vluchtige, zwavelhoudende verbindingen 
die een onaangename geur afscheiden. 

Andere factoren die ervoor kunnen zor
gen dat je uit je mond ruikt zijn: gebruik 
van alcohol of tabak, gaatjes, keelaman
delen, bepaalde geneesmiddelen en je 
eetgewoonten. Ook lijkt er een verband 
tussen halitose en stress te zijn, hierbij 
moet je denken aan een verschuiving in 
de samenstelling van de microflora (bac
teriën). Langere periodes van niet eten of 
drinken kunnen tevens oorzaak zijn. 

Ik leg de patiënt uit dat het verschillen
de oorzaken kan hebben dat zijn vriendin 
uit haar mond ruikt, maar dat we kunnen 
beginnen bij het kijken of haar mondhy
giëne goed is en eventueel starten met 
een goede poetsinstructie, stoker/rager
instructie en de tongschraper. Ik spreek 
met hem af dat hij zijn vriendin gaat vra
gen een afspraak te maken met mij. 

Wij als mondhygiënisten en tandartsen 
spelen een essentiële rol hierin, immers 
een gezond gebit en een goede mond
hygiëne vormen de basis voor de preven
tie van halitose. 

Marwa Ahmad, de Mondzorgpoort n

www.demondzorgpoort.nl

volg mij op insta: @demondzorgpoort

z o r g s c a L av e r B o u W i n g

bibliotheek Poort wegens 
verbouwing gesloten 
van 8 tot en met 25 oktober

In eerste instantie werd de ruimte in het 
Arte College gedeeld met De Schoor. In-
middels is de bibliotheek nog de enige 
bewoner en nu is het de hoogste tijd 
voor een nieuwe, flexibelere indeling. 
Met deze verbouwing wil de bibliotheek 
zich transformeren tot de huiskamer van 
het stadsdeel Poort.

Uitgangspunt van de herinrichting is 
het zo efficiënt mogelijk indelen van de 
beperkte ruimte. Het meubilair wordt zo-
veel mogelijk hergebruikt. De grote bar 
verdwijnt en er komt een gezellige kof-
fiehoek met kranten en tijdschriften. 

De jongerenafdeling wordt uitgebreid 
met meer boeken en de werkplekken krij-
gen meer privacy. De jeugdafdeling krijgt 
vrolijke bakken voor de prentenboeken 
en er komt een multi-toepasbare touch-
tafel. Deze touchtafel is bruikbaar voor 
kinderen bij het leren tellen en spellen en 
heeft ook toepassingen als het gaat om 
taalondersteuning of apps speciaal voor 

In 2014 werd in het schoolgebouw van het Arte College een 

vestiging van De Nieuwe Bibliotheek geopend. In de tussentijd 

is het aantal inwoners van Almere Poort flink gegroeid en 

daarmee ook het aantal uitleningen en bezoekers. Met een 

verbouwing wordt de capaciteit aangepast.

mensen met beginnende dementie. In een 
tweede, nog nader te bepalen, fase van 
de verbouwing staat de verplaatsing van 
de entree op het programma, waardoor 
ook de toegang met een kinderwagen of 
scootmobiel makkelijker wordt.

De verbouwing van bibliotheek Poort 
staat gepland van vrijdag 8 oktober tot 
en met maandag 25 oktober. In deze pe-
riode is de bibliotheek dicht en kunnen 
er dus geen boeken geleend en ingele-
verd worden. Qua uitleentermijn wordt 
hiermee rekening gehouden. Je kunt 
voor die tijd dus gewoon boeken lenen 
in Poort en na de verbouwing weer in-
leveren, zonder dat je te-laat-geld op-
bouwt. Gereserveerde boeken kunnen in 
Almere Stad worden opgehaald.

Op dinsdag 26 oktober is de biblio-
theek weer open en hopen we iedereen 
weer te kunnen verwelkomen!

De Nieuwe Bibliotheek n

De kasten worden zoveel mogelijk hergebruikt en er komt een gezellige koffiehoek.
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WELKOM IN NAARDEN-VESTING

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

AL 29 JAAR EEN
BEGRIP IN ALMERE

• BUITENZONWERING

• TERRASOVERKAPPINGEN

• RAAMDECORATIE

• SHUTTERS

• ROLLUIKEN ALU & STAAL

• HORDEUREN

• REPARATIE & ONDERHOUD

BEZOEK OOK ONZE
TERRASSEN WERELD!

- MAAR XELFAXUL ELLA
DECORATIES EN HORREN10% KORTING*

 LENTE ACTIE 

GRATIS
MOTOR INCL.AFSTANDSBEDIENING

living room’s shutter

bedroom’s shutter

24,0°C

BIJ AANSCHAF 3 SCREENS OF ROLLUIKENGRATIS*SOMFY CONNEXOON*Vraag naar de voorwaarden.  
Geldig t/m 31 december 2021.

www.sun-select.nl

HERFST

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

AL 28 jAAr een
begrip in ALmere

• BuItenzonwerInG

• terrAsoVerKAppInGen

• rAAmdecorAtIe

• shutters

• rolluIKen Alu & stAAl

• hordeuren

• repArAtIe & onderhoud

beZOeK OOK OnZe
TerrASSen WereLD!

ALLE LUXAFLEX RAAM -DECORATIES EN HORREN10% KORTING*

           LENTE ACTie 

 
GRATIS

 MOTOR INCL. AFSTANDbESDIENING

terrace awning light

26,0°C

?

garage door
swinging gate

25,0°C

living room’s shutter

bedroom’s shutter

24,0°C

terrace awning light

26,0°C

?

bIJ AANSCHAF 3 SCREENS OF ROLLUIKEN GRATIS*SOMFy CONNEXOON

AL 30 jAAr een 
begrip in ALmere

Industrieterrein Gooise Kant
Antennestraat 20, Almere
(036) 536 55 35

www.sun-select.nl
* Vraag naar de voorwaarden.
Geldig tot 30-10-20201.

AL 30 JAAR EEN
BEGRIP IN ALMERE

• BUITENZONWERING

• TERRASOVERKAPPINGEN

• RAAMDECORATIE

• SHUTTERS

• ROLLUIKEN ALU & STAAL

• HORDEUREN

• REPARATIE & ONDERHOUD

BEZOEK OOK ONZE
TERRASSEN WERELD!

           HERFST ACTIE 

ALLE LUXAFLEX RAAM -DECORATIES EN HORREN10% KORTING*

BIJ AANSCHAF ROLLUIKEN EN/OF SCREENS 
2E 10% KORTING
3E 20% KORTING

GRATIS* 
MONTAGE

Op zaterdag 25 september werd 
Burendag bij buurtcentrum De Ruimte 
groots gevierd, met onder meer een 
kleedjesmarkt, oudHollandse spellen, 
een loterij en een barbecue. Er was veel 
belangstelling en de sfeer was goed! 
Ook kon je je eigen pizza maken en laten 
bakken in een professionele pizzaoven. 

W e L z i J n
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starten in buurtcentrum De Ruimte, ge-
naamd ‘Poort Samen’. Deze groep wordt 
in het leven geroepen voor eenieder die 
behoefte heeft aan (meer) verbinding 
in zijn of haar leven. De bijeenkomsten 
zullen af en toe thema’s hebben en er is 
ruimte voor invulling vanuit de deelne-
mers. Het is tevens mogelijk om samen 
ontspannende activiteiten te ontdekken 
en te organiseren. Zo zoeken we samen 
naar een combinatie van diepte, verbin-
tenis en ontspanning. Jacqueline en Ka-
ren, de vrijwilligers die de groep draaien, 
hebben er zin in!

Wil jij iets toevoegen aan je leven, het 
als het ware lichter maken en heb je be-
hoefte aan nieuwe verbindingen? Meld 
je dan aan via Silvia Morren of Kiki de 
Boer (zie gegevens rechts).

Voor wie: mensen die behoefte hebben 
aan (nieuwe) verbinding(en)
Wanneer: elke woensdag van 19.00 
tot 20.30 uur vanaf 13 oktober
Waar: buurtcentrum De Ruimte, 
Nimfenplein 1, Almere Poort

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 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 / 06405 491 67

Het wijkteam is er voor jou

repair Café in Poort               
Sinds 11 september is het Repair Café 
gestart in buurtcentrum De Ruimte. 
Elke tweede zaterdag van de maand – 
de eerstvolgende data zijn 9 oktober en 
13 november – kun je hier terecht met 
kapotte spullen. Denk daarbij aan elek-
tronica, kleding, fietsen... Tussen 10 en 
13 uur staan vrijwilligers klaar om je te 
helpen. Hun kennis en tijd bieden ze gra-
tis aan. Wanneer onderdelen vervangen 
moeten worden, betaal je deze zelf of 
breng je die mee. Geef je ook jouw spul-
len een tweede kans? Samen dragen we 
bij aan de duurzaamheid! 

Het Repair Café Poort wordt gerund 
door vrijwilligers, met ondersteuning 
van medewerkers van De Schoor en het 
Wijkteam Poort. Wil je informeren of je 
hier ook een actieve bijdrage aan zou 
kunnen leveren? Benader dan Kiki de 
Boer (zie gegevens rechts).

nieuw: Poort Samen               
Vanaf woensdag 13 oktober zal er van-
uit Wijkteam Poort een nieuwe groep 

Wijkteam Poort n

*FB: Wijkteam Almere Poort
Silvia Morren: 06132 987 12   
smorren@almere.nl
Kiki de Boer: 06405 491 67 
k.deboer@vmca.nl 

Marita stelt zich voor               
“Ik ben Marita de Waaij en sinds 16 au-
gustus werkzaam in wijkteam Almere  
Poort als wijkwerker met als specialisa-
tie maatschappelijk werk. Bij mij kun je 
terecht met veel verschillende vragen of 
problemen; bijvoorbeeld als het gaat over 
financiën of administratie, relaties, echt-
scheiding, opvoeding, rouw of verlies, 
werk, huiselijk geweld en huisvesting.

Na een aantal jaar kantoorwerk te 
hebben gedaan, gooide ik het roer om 
en ben ik nu alweer 31 jaar werkzaam 
in het Zorg- en Welzijnswerk. Ik heb 
onder meer gewerkt bij  instellingen  
in de Geestelijke Gezondheidszorg en 
Maatschappelijke Opvang. Mijn laatste 
functie was wijkwerker in een team te 
Amsterdam, dus de werkzaamheden als 
wijkwerker zijn mij niet onbekend. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 
wandelen of te tuinieren. Daarnaast lees 
ik graag waargebeurde verhalen. Ik heb 
ontzettend veel zin om bewoners met 
uiteenlopende hulpvragen verder op weg 
te kunnen helpen en iedereen te gaan 
ontmoeten”. 

Het Repair Café in buurtcentrum De Ruimte is van start gegaan (repaircafe-almere.nl)

Marita de Waaij
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v r i J e  t i J d

Als het aan de coureurs van Team RC Brainiac’s ligt, komt op korte 

termijn een racecircuit in Almere. De mannen en vrouwen die in 

hun vrije tijd racen met modelauto’s vinden het hoog tijd voor 

een eigen plek en hebben daarom de vereniging Holland Racing 

Almere opgericht. Op zaterdag 30 oktober vindt het volgende 

promo-event plaats bij de parkeerplaats naast Atlantis in Poort.

Coureurs team rC brainiac’s 
richten vereniging op:
Holland racing Almere

veel animo              
"Modelracen is net als Formule 1, alleen 
hoef je er niet in te zitten en het is niet zo 
duur", vertelt mede-organisator Jürgen. 
Hij denkt dat de sport enorme potentie 
heeft in Almere. “Er is hier heel veel ani-
mo onder jongeren voor de sport. Tijdens 
de coronacrisis is er een soort bewust-
wording gekomen dat er meer is dan de 
hele dag achter je computerscherm zit-
ten. Dit brengt techniek met zich mee, je 
wordt gedwongen om te denken, creatief 
te zijn, je onderdelen te maken, het is in 
teamverband en je bent lekker buiten". 
Jürgen woont zelf sinds 2009 in Euro-
pakwartier en kwam afgekeurd thuis te 
zitten wegens een niet-operabele hernia. 

“Eigenlijk heb ik een oude hobby vier 
jaar geleden herontdekt en weer opge-
pakt. Het biedt mij een welkome aflei-
ding. Ik heb altijd intensief gesport en 
dat gaat nu niet meer. Maar deze ‘techni-
sche sport’ kan iedereen beoefenen, ook 
met een lichamelijke beperking zoals de 
mijne. Ik vind het ook mooi om te zien 
dat deze hobby mensen uit verschillende 
culturen bij elkaar brengt”.

Potentieel stuk grond  
Dat de modelracers serieus zijn, blijkt 
uit de doorgetimmerde plannen. Er is 
contact geweest met de gemeente en die 
heeft een potentieel stuk grond aange-
wezen. Er is een tekening van de race-

Jürgen

Jürgen, Dave en Luigi op de parkeerplaats bij Atlantis Luigi met zijn trots

baan en het clubgebouw. Bovendien is er 
contact met een notaris om de plannen 
rond te maken. “Nu alleen de financiën 
nog", zegt Jürgen.

“We zijn er al een paar jaar mee be-
zig", vertelt coureur Dave. “Er zijn ook 
voorgangers geweest die het hebben ge-
probeerd, maar dat is altijd afgeketst bij 
de gemeente. Ze staan nu veel meer open 
voor ons, dus we hopen dat we het echt 
voor elkaar gaan krijgen".

“We zijn er aan toe", vult coureur Ri-
chard aan. “We hebben op andere plek-
ken in Nederland Remote Control race-
banen, maar dat is allemaal vrij ver 
weg. We willen als Almeerders gewoon 
een eigen baan. Er komen bijvoorbeeld 



Zeussingel
Homeruskwartier 63

Hermes, Herakles, en nog tig anderen, ik 
ben zelf de tel kwijt. Mijn zaad is goed hè. 
En ook met een man bedreef ik de liefde, 
Ganymedes uit Troje – de mooiste mens 
die ik kende.

Soms moest ik voor mijn avontuurtje 
een truc uithalen. Zo verleidde ik Leda in 
de gedaante van een zwaan; en Europa 
die met haar vriendinnen op het strand 
aan het spelen was, die klom op mij 
omdat ik me als een hele knappe stier 
naast haar had neergevleid. Ik zwom met 
haar op mijn rug naar Kreta; daar liet ik 
pas zien wie ik was. Ze kreeg drie kinde
ren van me. 

De tweeling Castor en Pollux zijn ook 
van mij, bij Leda.

De kunstenaars vinden die gedaante
verwisselingen van mij wel leuk, hoe vaak 
ze die niet hebben afgebeeld, ha!

Ik kies niet gauw partij als er ergens 
oorlog is, ze zoeken het maar uit, andere 
goden doen dat wel. Maar ze moeten 
mij zelf niks flikken, want dan word ik 
heel boos. Prometheus had een offerdier 
geslacht en gaf toen de beste stukken 
vlees aan de mensen, mij scheepte ie af 
met de restjes, maar hij had die verpakt 
in vet dat er heel lekker uitzag, daar was 
ik ingestonken. Toen heb ik de mensen 
het vuur afgepakt – zodat ze dat vlees 
niet meer lekker klaar konden maken. 
En Prometheus, die stal het vuur en gaf 
het ze weer terug. Daar heb ik hem voor 
laten boeten, ik heb hem in de Zwarte Zee 
aan een rots vastgeketend en een adelaar 
pikte hem daar de hele tijd zijn lever uit.

Ja, de mensen moeten ontzag voor me 
hebben. Ik ben de god van het licht, maar 
dus ook van de bliksem. Ik houd vanaf de 
berg Olympus, bij Tessaloniki, in de gaten 
wat er in de wereld gebeurt. En kijk hoe 
ik eruit zie: een gespierde man, met een 
stoere baard en wilde haardos, een lans 
in mijn hand, een adelaar naast me. Mij 
krijg je niet meer van mijn troon hoor. 
De Giganten hebben het nog een keer 
geprobeerd, omdat oermoeder Gaia ze 
had opgestookt, maar die hebben we ver
slagen. Ik kreeg wel hulp van Herakles, 
Apollo, Hephaistos, Poseidon en de godin
nen van het noodlot, want het was een 
verschrikkelijke strijd.

En, beste PoortNieuws, vertel de bewo
ners nog een keer hoe ik heet: Zeus, maar 
je spreekt dat uit als “Zuis”, net als “huis”, 
niet als “heus”. Grieks, ik kan er ook niks 
aan doen!

Felix van de Laar n

Zo! Dat werd tijd, PoortNieuws, om eens 
aan mij aandacht te besteden. Ik ben nota 
bene de oppergod van de Grieken! En bij 
de Romeinen heet ik Jupiter, van het vol
gende stukje singel. En Hera, de andere 
kant op, dat is mijn zus, maar ik ben ook 
met haar getrouwd. Die heeft haar leven 
trouwens aan mij te danken, want ik heb 
haar en mijn broers gered. Onze vader, 
Kronos, had ze verslonden, omdat ie bang 
was dat een van zijn kinderen hem van 
zijn macht zou beroven. Mijn moeder had 
mij als baby’tje verborgen en op Kreta 
door nimfen laten opvoeden. Als Kronos 
in de buurt was, gingen ze kabaal maken, 
dan hoorde hij mij niet huilen. 

Toen ik volwassen was, ben ik de 
strijd met hem aangegaan, en hem mijn 
zussen en broers laten uitkotsen, ik had 
van iemand een braakmiddel gekregen. 
Daarna heb ik de macht over de wereld 
verdeeld met mijn broers Poseidon – die 
gaf ik de zee, en Hades – die kreeg de hel. 
Dus ik ben de machtigste, ik mag alles wat 
anderen niet altijd mogen, de Latijnse 
spreuk zegt het: “quod licet Iovi, non licet 
bovi” – wat Zeus mag, mag het rund nog 
niet. Ouders zeggen dat tegen hun kinde
ren als die een sigaretje willen roken of 
een glas alcohol willen drinken, of nog 
andere volwassen dingen willen doen…

Trouwens, ik heb me ook heel veel ver
oorloofd. Hera was daar niet zo blij mee, 
maar ik heb zeer veel amoureuze verhou
dingen gehad met godinnen en vrou
wen. En daar ook allemaal kinderen mee 
gekregen: Aphrodite, Athene, Apollo, 

s t r a a t n a M e n  h o M e r u s K W a r t i e r

Bronzen beeld van Zeus en Europa, 
door de Belgische kunstenaar 
Marc de Bruyn (1924-2009)
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Publiek op de trailer

nu al mensen van buiten de stad naar 
onze events. Ik weet zeker dat er genoeg 
animo voor is".

Elke zondag 
Op dit moment zijn de leden op zonda-
gen op het parkeerterrein bij Atlantis te 
vinden. De afspraak is dat zij hier ge-
bruik van mogen maken tot vier uur 
’s middags, wanneer Atlantis open gaat. 
Jürgen: “Iedereen is welkom om te ko-
men kijken, ook jongeren. Als je maar 
goed oplet dat je niet de baan op loopt. 
De modelauto’s kunnen tot wel 125 kilo-
meter per uur rijden, en de bestuurders 
zijn geconcentreerd bezig, ze verwach-
ten geen obstakels op de baan. Tijdens de 
demonstratiedagen is er een mooie trai-
ler om in te zitten. Daarin zit je hoog en 
droog. Als we onze eigen locatie krijgen, 
zal dit standaard zo ingericht worden. 
Onze race-auto’s zijn op schaal 1:10, 1:8 
of 1:5. Het asfalt van de parkeerplaats is 
in verhouding eigenlijk veel te grof”.  n

Promoevent op de parkeerplaats Atlantis:
30 oktober 2021 van 09:00 tot 15:30 uur
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Geboren in Poort · gefeliciteerd!
Ook geboren in Poort? Stuur foto, voornaam en geboorte datum naar: geboren@almerepoortnieuws.nl  

Onder de inzenders wordt een les babymassage verloot door Poortenaar Sabrina Fotiadis van Ouranios.

g e B o r e n

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

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

16 september 2021
Marly Madelief 

11 september 2021
Indi Mae 

20 juli 2021
Mila Romé 

29 juli 2021
Olivia Charlie Loïsa

14 juli 2021
Liya Alara 

27 juli 2021
Milan

28 augustus 2021
Alexia Patrice 

14 augustus 2021
Sonia

20 augustus 2021
Lily-Mae 

14 september 2021
Dax Benjamin Sid

20 september 2021
Elliot Oliver

20 augustus 2021
Dua Djennah

26 mei 2021
Anyssa Niyara

25 juni 2021
Zayn Marco

11 mei 2021
Yaïnri

7 september 2021
Mylena

7 augustus 2021
Maes Laurens

13 juli 2021
Sofie

9 juli 2021
Evi

8 juli 2021
Leona
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J o n g  t a L e n t

De leukste 
dansschool 
voor kinderen 
in Almere

Nieuw concept 
in Nederland met 
uitgebreid dans-
programma voor 
jong danstalent 
van 2 tot 12 jaar.

Geef je kind nu op 
voor een gratis proefles: 
www.kidsdanceacademy.nl

Kids Dance Academy
Minervasingel 5

1363 ZJ Almere Poort
06 - 556 880 33

Achtjarige Yemayá uit Poort 

danst in Zin in Zappelin

Fenna Ramos op de set bij Zin in Zappelin 
met Yemayá (links) en Kelise (rechts)

Bij de Kids Dance Academy aan de 
Minervasingel leerde Yemayá haar moves

Je bent acht jaar, net gestart in groep 5 en je danst al bij Zin in 

Zappelin op televisie, in reclamespotjes en bent te zien in de 

nieuwe videoclip ‘JUMP’ van de Kids Dance Academy. Yemayá doet 

het allemaal en vertelt graag hoe jij ook een ster kunt worden.

Motivatie
“Ik vind alle dansstijlen leuk. De basis-
houdingen van klassiek ballet lijken 
soms stijf en saai, maar je weet waar je 
het voor doet. Het scheelt ook dat mijn 
moeder, Kelsey Blikslager, de lessen geeft 
bij de Kids Dance Academy, waar ik van 
jongs af aan dans. Zij weet de lessen leuk 
te maken voor kinderen. Ze laat filmpjes 
zien van wat je kunt bereiken als je veel 
oefent, dat motiveert ons. 

Mijn moeder maakt  soms een spelletje 
van de oefening of gebruikt haar fanta-
sie. Bijvoorbeeld als we ons lang moeten 
uitrekken, stellen we ons voor dat we een 
appel moeten plukken uit de boom, en 
deze daarna op de grond neerleggen – 
dan buigen we heel diep. Ook leren we 
dat de mimiek belangrijk is. Als je je ge-
zicht mee laat doen, dan spring je eruit 
bij een auditie. 

Hartendief
Ik heb twee zusjes. De ene zit op hockey 
en de andere op paardrijden. Het is dus 
niet zo dat we allemaal gek op dansen 

zijn. Van de videoclip ‘Hartendief’ van 
Brace was ik helemaal weg, ik danste het 
na. Op tv en op YouTube zag ik ook film-
pjes waarin jonge kinderen dansten en ik 
dacht: Dat wil ik ook! Mijn ouders zijn 
toen uit gaan zoeken hoe je daarbij kunt 
komen. Via een castingbureau kreeg ik 
een paar reclame-opdrachten, voor Bol.
com en Albelli. 

Studio-opnamen
Voor Zin in Zappelin kregen we eerst een 
filmpje opgestuurd waarin de danspas-
sen werden uitgelegd. Vervolgens stu-
deerden we deze bij de Kids Dance Aca-
demy in. De studio-opnamen zijn heel 
gezellig. De uitzending is altijd pas later. 
We doen met zijn drieën een dansje voor, 
dat de kijkers thuis mee kunnen dansen.

Met de Kids Dance Academy hebben we 
zelf een videoclip opgenomen, van ons 
eerste muzieknummer ‘JUMP’. Als loca-
tie gebruikten we het instagram-museum 
‘The Upside Down’ in Amsterdam. Ter 
voorbereiding waren er naast danslessen 
ook workshops voor zang en songwriting. 

Je start met een brainstormsessie. Bij-
voorbeeld een liedje over de zomerva-
kantie, wat komt er allemaal in je op? 
IJsjes eten, strand, zwemmen, chillen... 
Cool Cat heeft de kleding voor onze clip 
gesponsord. In oktober wordt het num-
mer gelanceerd en zal dan op Spotify en 
YouTube te beluisteren en te zien zijn.

De hele wereld rond
Het is mijn wens dat ook arme kinderen 
kunnen genieten van dansen. Het liefst ga 
ik later de hele wereld rond om kinderen 
plezier te laten beleven door te dansen”. 

Ook in Almere zijn gezinnen waarbij 
geen geld is voor danslessen. Gelukkig 
is er voor hen het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Almere. Met de bijdrage kun je 
bij de Kids Dance Academy het hele cur-
susjaar dansen! n
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35 leden van de oogvereniging 

bezoeken De Schone Poort

“In het Cascadepark was een grote party-
tent neergezet, want we konden natuur-
lijk niet met z’n allen tegelijk in de Tiny 
Church. We werden af en toe verrast met 
een behoorlijke regenbui en er stond 
veel wind. Deelnemers kwamen uit het 
hele land, sommigen met eigen vervoer 
of met Valys. Degenen die met openbaar 
vervoer kwamen, werden vanaf station 
Almere Poort door vrijwilligers begeleid.

Koffie en thee stonden klaar met een 
heerlijke traktatie die we ons goed lie-
ten smaken. Voor velen was dit het eer-
ste moment van contact met elkaar na 
anderhalf jaar corona-pauze. We werden 
over drie groepen verdeeld en begonnen 
met het programma. 

tiny Church
Groep één bleef in de Tiny Church en 
kreeg van Pieter een boeiend verhaal 
over zijn werkzaamheden in het verle-
den, zijn technische achtergrond, zijn 
uitzendingen, tot en met de bouw van 
de Tiny Church. Als architect gaf Pieter 
veel technische informatie en uitleg over 
het liturgisch centrum en voorwerpen 
voor de kerkelijke feestdagen, die aan 
de wand hingen. Verder vertelde hij over 

zijn ervaringen met het organiseren van 
activiteiten in deze pioniersgemeente.

Labyrint
De tweede groep ging met Klazien naar 
het Labyrint en kreeg hier uitleg over de 
meditatietuin en tevens symbolische le-
vensweg. Hier spelen alle zintuigen een 
rol, veel geuren en kleuren. We moch-
ten de kruiden en het plukfruit voelen, 
ruiken en proeven. Het pad eindigde in 
het midden met een stiltecentrum – een 
plataan die voor schaduw zorgt over de 
waterpomp en een bank met plaatjes ter 
nagedachtenis aan overleden gemeente-
leden. Hier kunnen bezoekers een wens, 
lied of gedachte op papier zetten en in de 
bus deponeren. Deze wordt wekelijks ge-
leegd en als het kan wordt aan de inhoud 
aandacht gegeven tijdens de bijeenkomst 
in de Tiny Church. Omwonenden wordt 
de gelegenheid geboden kruiden te pluk-
ken voor de maaltijd. 

Activiteiten
Groep drie bleef in de partytent en kreeg 
van predikant Bettie Woord inzicht in 
deze pioniersgemeente, de verschillende 
culturen, de inzet van de SRV-wagen als 

voedselbank voor de versproducten en 
activiteiten rond de feestdagen. Het elke 
keer weer uitproberen van nieuwe acti-
viteiten. Lukt het nu niet, dan misschien 
een andere keer. Alert zijn wat er in het 
stadsdeel gebeurt, soms meeliften met 
activiteiten en natuurlijk zelf initiatief 
nemen. Op deze manier heeft de Schone 
Poort een onmisbare plek verworven in 
Almere Poort.

Weerzien
Na twee wisselingen werd een heerlijke 
lunch geserveerd, vervolgens gingen 
we weer op pad voor de laatste ronde. 
Om half vier kwamen we weer bij elkaar 
en werd geëvalueerd en nog meer bij-
gepraat, want het weerzien van elkaar 
maakte de tongen los. Rond vier uur 
ging iedereen weer huiswaarts.

Met dank aan Pieter, Klazien, Bettie en 
de vele vrijwilligers is deze dag een groot 
succes geweest. Aan deze mooie en zeer 
interessante dag zullen we nog lang met 
veel plezier terugdenken. Ik heb grote 
bewondering voor het pionierswerk in 
Almere Poort!” 

Huidhonger
Bettie legt uit met welke extra obstakels 
mensen met een visuele beperking de af-
gelopen periode te maken hadden. “Deze 
tijd is heel heftig zonder zicht. Hoe houd 
je anderhalve meter, hoe weet je of ie-
mand tegen jou praat vanaf een afstand. 
Geen mensen kunnen voelen, geen han-
den geven, gewoon huidhonger! Juist 
door het fysieke kun je voelen, ofwel 
‘zien’ wie die ander is! Weinig aan bewe-
ging kunnen doen, want wie gaat er in 
coronatijd met je mee? Mensen raakten 
niet uitgepraat over hoe zij de afgelopen 
tijd zijn doorgekomen. Waren net kalfjes 
in de wei! Eindelijk weer even weg, ein-
delijk iets in de agenda”. n

Vrijdag 27 augustus bracht de interessegroep ‘Religie’ van de 

Oogvereniging een bezoek aan De Schone Poort. Een groep van 

35 leden met een visuele beperking en hun begeleiders had voor 

het eerst sinds anderhalf jaar weer een landelijke activiteit op de 

agenda. Deelnemer Jaap van Dam doet graag verslag. 
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W o n e n  i n  p o o r t

Eerste woningen new brooklyn 

worden dit najaar opgeleverd

Sociale huurwoningen
In totaal worden 1450 woningen in New 
Brooklyn gebouwd. Hiervan realiseert De 
Allian tie 422 so ciale huurwoningen. De 
bouw van de wijk is in vier fases opge-
deeld. In de eerste fase worden 168 soci-
ale huurwoningen opgeleverd. De eerste 
20 hiervan zijn in augustus op Woning-
net geadverteerd, en hadden gemiddeld 
146 reacties per woning. Deze eenge-
zinswoningen worden in november 2021 
opgeleverd. Omdat het een woningtype 
betreft met vier slaapkamers, is een mi-

nimale gezinsgrootte van vijf personen 
vereist.

In september werd geadverteerd met 
de 33 appartementen die begin volgend 
jaar worden opgeleverd. Dit betreft zo-
wel een-kamer-studio's alsook twee- en 
drie-kamer-appartementen, maar ook 
vier-kamer-maisonnettes met tuin. Deze 
mix zorgt voor een goede basis van di-
verse doelgroepen die het met elkaar 
moeten gaan maken in de nieuwe wijk.
De volgende bewoners volgen dan pas 
rond de zomer van 2022. 

De bouw van de nieuwe wijk New Brooklyn gaat razendsnel. Op 

19 februari dit jaar werd de eerste heipaal geslagen, en in het 

najaar worden al de eerste woningen opgeleverd. Van de nieuwe 

bewoners wordt wel pioniersgeest gevraagd, want voorlopig 

wordt hier nog wel even gebouwd.

voorzieningen
Voorzieningen zullen nog even op zich 
laten wachten. New Brooklyn is een 
woonwijk waarbij bewoners in eerste in-
stantie gebruik kunnen maken van alle 
gemakken in de nabije omgeving. n

Op 19 februari werd de eerste heipaal 
geslagen van het eerste plandeel
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De zaterdagmarkt bij de Homerusmarkt heeft 
succes te danken aan enthousiaste ondernemers

Op de zaterdagmarkt in  Poort 

vind je alle boodschappen die 

je op een markt kunt verwach-

ten. De nieuwe opstelling ach-

ter de Homerusmarkt maakt 

een bezoek nog leuker.

krakend verse waar
Eerst stonden de kramen van de zater-
dagmarkt verspreid rondom het gebouw. 
Ondernemers staken de koppen bij elkaar 
en bedachten dat de markt-beleving be-
ter zou zijn als de kramen allemaal bij 
elkaar geplaatst zouden worden. Deze 
staan nu in twee rijen, met de fruit- en 
groentekraam van Bas Zijp aan de korte 
zijde. Je loopt nu als het ware door een 
straat met links en rechts kramen en kunt 
zo makkelijk een ronde maken langs kra-
kend verse waar. Heerlijke versgebrande 
noten, kaas, vis, brood, delicatessen, kip, 
bloemen en groente & fruit. Meerdere 
gezellige zitjes en statafels waar je direct 
een hapje van de aanwezige foodtrailers 
kunt nuttigen, maken het compleet. Veel 
buurtbewoners en ook mensen uit ande-
re wijken van Almere hebben de markt 
in hun hart gesloten en als vaste routine 
in hun week opgenomen. 

ontmoetingsplaats
De markt is tot een ontmoetingsplaats 
geworden waar mensen elkaar tegen 
komen en even bijpraten voor ze hun 
weg vervolgen. De ongedwongen sfeer 
maakt het bijna magisch. Welke formule 
heeft de markt in Poort tot een succes 
gemaakt? Volgens Martin van Benny’s 
Chicken ligt het aan de enthousiaste 
ondernemers. “De marktkooplui zijn 
stuk voor stuk vrolijk en behulpzaam, 
het plezier in hun werk straalt er vanaf. 
Verder letten we goed op branchering, 

dat wil zeggen dat er geen twee kramen 
met dezelfde waar op de markt staan. In 
principe zijn we qua food nu compleet. 
Voor non-food zijn er nog mogelijkhe-
den. Maar ik ben trots op wat we samen 
hebben neergezet. Tot slot versterken de 
markt en het winkelaanbod er omheen 
elkaar. De komst van de Plus heeft het 
geheel een boost gegeven, maar ook de 
units in het gebouw van de Homerus-
markt vullen het heel mooi aan”. n

@Markt almerepoort
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Dagboek van de coördinerend 
doktersassistente op het 
Communicatie Centrum

Ik kom het gebouw van de 
Poortkliniek binnen, maar loop 
niet naar de huisartsenpraktijk. 
Mijn werkplek is namelijk een 
aantal etages daarboven, op ons 
Communicatie Centrum. Hier 
komen dagelijks alle telefoontjes 
binnen van jullie als patiënten 

voor geheel Medi-Mere. Het is maandag, topdrukte. 

Per dag werken er tussen de vijf en acht doktersas-
sistenten aan de telefoon die ook in jouw huisartsen-
praktijk te vinden zijn. Assistenten die allemaal zijn 
opgeleid om de juiste vragen te stellen en een inschat-
ting te maken over de ernst van de klacht. En natuur-
lijk hoe dit ingepland moet worden in de agenda van 
de huisarts. Dit heet ‘triage’. Daarnaast werken wij met 
een regie-arts die meeluistert, klaar staat voor vragen 
en adviezen en je eventueel te woord staat.

Dagelijks komen er honderden telefoontjes binnen. De 
drukte aan de telefoon is ongeëvenaard en wij zetten 
alle zeilen bij! Ons nieuwe keuzemenu geeft je ook de 
mogelijkheid om teruggebeld te worden op drie tijd-
stippen op de dag. Wij zullen er alles aan doen om 
ook echt op deze tijden terug te bellen. Ik ben nog niet 
binnen of de ambulance hangt aan de telefoon om te 
overleggen over een patiënt  die thuis onwel is gewor-
den. Wij worden dus niet alleen gebeld door patiën-
ten, maar ook door allerlei andere hulpverleners.

De afgelopen periode maakten we als maatschappij een 
slag in de digitalisering. Ook de huisartsenzorg moest 
hierin mee. Gelukkig boden wij naast Thuisarts.nl
al de optie om je vraag rechtstreeks te stellen aan je 
zorgverlener via Mijn gezondheidsnet (MgN). Je krijgt 
dan binnen drie werkdagen antwoord. Of je kunt bel-
len op het telefonisch spreekuur van 12:00-12:30 uur. 
Via MgN kun je ook je lab- of röntgen-resultaten 
inzien of een afspraak maken voor het spreekuur van 
de huisarts. Een snelle, fijne en betrouwbare manier 
om ons te bereiken. Gelukkig heb ik iets lekkers bij me 
voor mijn collega's en zitten we ook vandaag weer op 
tijd klaar voor al jullie vragen. 

Heidi Splint, Hoofd Communicatie 
Centrum Medi-Mere n

z o r g s c a L a

Beneluxlaan 573-579

1363 BJ Almere Poort

Tel: 036 - 532 99 88

www.poortkliniek.com

Huisartsenpraktijk Medi-Mere 036 - 532 99 88
huisartsen MM Poort:

Sharda Das, 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  036 - 532 11 22
Remco de Winter, fysiotherapeut Patricia Mosmans, fysiotherapeut

Amanda Waltmann, fysiotherapeut 

Diëtisten Simpl. Food 0320 - 23 92 23
Eline Mengede, diëtist Marjolein Bosschieter, diëtist

Kimberly Buis, diëtist

Logopedie Flevoland  036 - 549 93 27
Wieke de Boer, logopedist Lydia Modderman, 

Melissa Smit, logopedist logopedist/stottertherapeut

Cosmetische Kliniek Medi-Mooi 036 - 310 07 00
Sharda Das, huisarts en cosmetisch arts

Verloskunde 06 - 228 692 60
Geboortecentrum Medi-Mere

RondOm Podotherapeuten  088 - 118 05 00
www.podotherapierondom.nl

Hanssen Footcare 033 - 45 60 262
Orthopedisch schoentechnicus

Derma Quality Huidtherapie 06 - 392 071 54
Funda Petek, huidtherapeut

Freezesculpting 06 - 214 727 19
(vetbevriezen dmv Cryolipolyse)

Mentaal Beter 088 - 010 44 80
GZ Psychologen en psychotherapeuten

Prikpost voor Almere Poort 036 - 532 99 88
Medi-Lab

Flevoziekenhuis 036 - 868 88 88
Dermatologie
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Kijk voor het exacte feestprogramma op          PLUS Duin
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Programma openingsweek:
Woensdag 10 november 12.00-17.00 uur 
Kindermiddag
Donderdag 11 en vrijdag 12 november 13.00-19.00 uur 
Rad van Fortuin
Zaterdag 13 november 12.00 -17.00 uur 
Kindermiddag
Zondag 14 november 11.00-14.00 uur
Dansvoorstelling door 
United Dance Almere

Lever ook je Duinmunt in 

voor een gratis ijsje!
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Lever in voor 
een gratis ijsje!

OPENING WOENSDAG 10 NOVEMBER VANAF 8.00 UUR


