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www.almerepoortnieuws.nl

info@almerepoortnieuws.nl
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& INSPIRATIE
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DANSLES

kinderen 4-12 jaarkinderen 4-12 jaar
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1 GRATIS
Proefles Yoga Online

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

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...

Gratis APK 
voor Poortenaren

Nu met warme chocolademelk!

ACTIE!

GELDIG T/M 31 MAART ’22

NEWYORKPIZZA.NL
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pistoletje 
warm vlees 
‘HeerlijKHeiD’
Pistoletje met 
warm vlees, satésaus, 
gebakken uitjes, 
champignons en 
een gebakken ei. 

met deze coupon 
van E 5,55 voor

E 4,55

10% korting op één van onze 
Head Spa treatments naar keuze

Sanne huid en voet verbetering

!NEW BIO PEELING!
NU VAN 075 VOOR 055

Sanne huid en voet verbetering

PLAATSING COUPON

in PoortNieuws 34

E 100

15% korting 
op een 

warme drank 
naar keuze



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

Actie geldig elke ma-wo-do tot 31 maart 2022.

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

Sanne huid en voet verbetering

bio peeling
AlMeRe DUing

el
d

ig
 t

/m
 3

1 
m

aa
rt

 2
02

2

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 dECEmbEr 2021
ToT EN mET 31 mAArT 2022.

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

geldig t/m 31 maart 2022  ·  1 coupon per deelnemer

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 EUROPALAAN

& ALMERE VLAARDINGENSTRAAT
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036 524 63 52
receptie@chifame.nl

Kom naar Koffiepunt 

aan de Homerusmarkt 

voor goede koffie, taart 

(Holtkamp) en meer!

fb: Koffiepunt
insta: Koffiepunt.almere

6 dagen per week geopend!
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in PoortNieuws 34

E 100
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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

Dompel je onder in dit kleurenpalet
Wat is dat met die streepjescode? Bracht PoortNieuws 
niet al genoeg kleur in het Poortse straatbeeld? Het 
zijn de kleuren van de covers van alle 33 edities die de 
afgelopen tien jaar zijn verschenen. Om het jubileum te 
vieren. Door dit nummer verspreid vind je tien speciale 
jubileumpagina’s. Onlangs had ik een oproep geplaatst op 
Facebook met de vraag wie er nog meer ‘iets’ met tien jaar 

had. En daarop kreeg ik... tien leuke reacties. Het resultaat vinden jullie in dit 
magazine. Tien jaar werkzaam, tien jaar getrouwd, tien jaar wonen in Poort, 
tien jaar oud, tien jaar een eigen bedrijf, tien jaar vrijwilligerswerk, tien jaar 
geleden gebouwd. En allemaal nog steeds gelukkig. Dat werkt aanstekelijk. 
Wedden dat je hier blij van wordt? Wees een kameleon en dompel je onder in 
dit kleurenpalet!

Suzan Breedveld, uitgever n

is dat niet

een beetje te

hoog gegrepen?

bouw mee aan de gigagieter
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WE WANT YOU!
PERSONEEL GEZOCHT!

SOLLICITEER VIA WERKENBIJNEWYORKPIZZA.NL
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

kerst Met De schone Poort:

1. Elke zondag komt er een stukje 
kerststal bij in de etalage van 
de Tiny Church, met een QR code 
naar het verhaal op YouTube. 

2. Kerstmarkt op 11 december 
bij de Homerusmarkt.

3. Op 12 en 19 december van 14 
tot 16 uur kunnen kinderen een 
knutseltasje ophalen om van een 
eierdoos een stalletje te maken.

4. Op 24 december van 15 tot 17 
uur mogen kinderen hun stalle-
tjes tentoonstellen in de etalage 
van de Tiny Church. Rondom de 
Tiny Church kom je de herders en 
wijzen tegen. 

5. De grote kerstboom buiten mag 
versierd worden. Buiten staan 
kerstballen klaar om je naam op te 
schrijven op zondag 12, 19 en 26 
december van 14 -16 uur. 
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Vis à Vis Adventures 
presenteert: KRinGLOOP 

eerder maakten we met Vis à Vis Adventures al succesvolle 

ontdekkingsreizen langs de bodem van de oceaan en het uiter

ste puntje van Antarctica. Maar omdat de zeespiegel stijgt, de 

poolkappen smelten en vliegen onder druk staat, biedt Vis à Vis 

Adventures komende winter een ontdekkingsreis aan die een 

stuk dichter bij huis ligt. Dit maakt de reis zeker niet minder 

avontuurlijk!

Ga mee op ontdekkingsreis
Ga mee op ontdekkingsreis langs de won-
derlijke wereld van de kringloopwinkel. 
Deze bijzondere rommelretraite is een 
unieke kans, die wil je absoluut niet laten 
liggen!

De voorstelling KRINGLOOP laat de 
wereld achter ieders favoriete koopjes-
winkel zien, duikt in de hartverwarmende 
verhalen van de locals die de kringloop-
winkel kleur geven en laat de bezoeker 
verdwalen tussen alle spullen en ideeën 
die een tweede kans krijgen.

De reis brengt ons naar kringloopwin-
kel ‘De Hoop’, die momenteel enorme 
sprongen op het gebied van efficiëntie en 
modernisatie doormaakt, en daardoor dé 
perfecte bestemming is. Inbegrepen in de 
reis zit een (h)eerlijke maaltijd naar lo-
kaal, traditioneel recept.

Vis à Vis Adventures is een verzamel-
naam voor de samenwerkingsprojec-
ten met andere jonge theatermakers en 
kunstenaars in de winter. Zij laten zich 
wederzijds inspireren door stijl en kunst-
vorm. De voorstelling vindt plaats in een 
intieme setting, dicht op het publiek, en 
is daarom voor zowel de maker als de be-
zoeker een avontuur.

De voorstellingen vinden plaats op de 
binnenlocatie van Vis à Vis, op het eigen 
terrein naast het Almeerderstrand. n

www.visavis.nl | 036-820 03 33

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!
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heb je altijd al meer willen weten over beeldende kunst en wil je 

het grensgebied tussen woord en beeld verkennen? Meld je dan 

aan voor de Werkplaats op de seizoensacademie in Poort. in januari 

start opnieuw een intensief leertraject en maak je je eigen kunste

naarsboek onder begeleiding van professionele (gast)docenten.

Woord en beeld
Na een succesvolle eerste editie van de 
Werkplaats rondom het thema Woord 
en Beeld, start half januari 2022 weer 
een nieuwe groep. In een kleine groep 
studenten ga je experimenteren op het 
grensgebied tussen Woord en Beeld. 
Gastdocenten tijdens de Werkplaats zijn 
Mart Schalken (woordkunstenaar) en Eve 
Velthuijzen (kostuumontwerper). 

Onder hun bezielende leiding ontdek 
je de woordkunstenaar in jezelf, ga je je 
eigen papier maken en ontdek je hoe je 
op de naaimachine woord en beeld naar 
je eigen hand kunt zetten. Door middel 
van losse opdrachten ga je verschillende 
facetten van het thema onderzoeken. Al 
het gemaakte werk zal naar één eind-
werkstuk leiden; een kunstenaarsboek, 
dat aan het eind met een kleine exposi-
tie in kunstencentrum Pygmalion Poort 
wordt gepresenteerd. 

Verdieping voor iedereen
Lenny Schröder en Mira Ticheler, bei-
den zelf kunstenaar en ervaren vakdo-
centen uit Almere Poort, zagen hoezeer 
er behoefte was aan een plek waar men 
op professionele wijze kennis kan maken 
met de wereld van de Kunsten. Ongeacht 
je achtergrond en ervaring kun je mee-
doen met veelzijdige leertrajecten die 
een aantal weken of maanden duren. 

Vanuit deze gedachte richtten zij in 
2020 de Seizoensacademie op, om zo jon-
gere en oudere studenten korte, inspire-
rende leertrajecten aan te kunnen bieden 
rondom verschillende thema’s. Lenny: 
“We nodigen professionele gastdocenten 
uit vanuit verschillende kunstdiscipli-
nes. Door de onderwerpen vanuit andere 
invalshoeken te bekijken en hiermee te 
experimenteren, ontdekken de studenten 
wat zij zelf belangrijk vinden en hoe zij 
zich hierin kunnen ontwikkelen”. n

De Werkplaats in het kort
•  Een leertraject van 6 weken
•  Inspirerende lessen van professionele 

docenten
•  Ervaring is niet nodig
•  Werken in een kleine groep   

(circa 8 personen)
•  Veel individuele aandacht   

en begeleiding
•  Verdieping en plezier staan centraal 
•   Een ontdekkingsreis naar jezelf   

en de kunsten 
•  10 dagdelen les + eindpresentatie  

voor publiek
•  Basis-lesmateriaal is bij de prijs 

inbegrepen

Verdiep jezelf in de wereld 
van de Kunsten bij de 
Seizoensacademie

De lessen starten medio januari en 
vinden plaats op woensdagavond van 

19:30 tot 22:00 uur en op zaterdag
ochtend van 9:30 tot 12:00 uur. 

pygmalionpoort.nl/onsaanbod/
seizoensacademie
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Zondag 26 september was de slotdag 
van het project ‘De Rode Loper’. De 

kunstenaars hadden al in drie andere 
steden geschilderd en die zondag sloten 
ze aan het Almeerderstrand hun project 
af. Ze schilderden op een 50 meter lange 
rode loper. Die middag vond ook ‘The 
Longest Picnic’ plaats, waarvan de deel-
nemers graag model kwamen staan. 

De Rode Loper is een kunstenaarspro-
ject van Kunstenaars Vereniging Flevo-
land, met steun van de Balkonscène-
regeling 2021 van de Provincie Flevoland. 
Het publiek speelde een belangrijke rol 
bij de totstandkoming van het schilderij. 
Voorbijgangers konden al kijkend even 
model staan. Het is een theatrale manier 
van kunst maken. 

Door de coronacrisis hebben we alle-
maal ervaren dat kunst niet zonder 
toeschouwers kan en dat de toeschou-
wers ook niet zonder kunst kunnen. Nu 
het weer kon, legden de kunstenaars de 
rode loper neer voor het publiek! Niet 
de filmsterren komen op het doek, maar 
het publiek, de gewone mensen. 

De vijf schilders waren Collin de Bruin, 
Marianne Alting Brooijmans, Gonny 
Geurts, Floor Schothorst en Hein Walter. 
Gitta de Ridder zorgde met haar gitaar 
en stem voor de muzikale omlijsting. 

Na afloop werd het lange schilderij in 
vier stukken gesneden. De kunstcentra 
(De Meerpaal, De Agora, De Verbeel-
ding en De Kunstlinie) kregen allemaal 
een deel, dat ze op straat kunnen neer-
leggen nu de zalen weer open zijn. Op 
www.flevokunst.nl vind je een publicatie 
met foto’s van het proces.  n

De Rode Loper
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Bouw mee aan de GigaGieter

Binnenkort start de bouw van een gigantisch community 

art project: de gigagieter. De gigagieter is een object van 

geupcycled afval en wordt ruim tien meter hoog. komend 

voorjaar zal het onthuld worden op de groenstrook tussen het 

Upcyclecentrum en het speciale busstation voor de Floriade.

Slagerij Verhoef  Wereldberoemd in heel Almere 

 

Uw ambachtelijke vleesspecialist van Almere 

 

 

 

· LIVAR Varkensvlees · Scharrel Kip 
· Huisgemaakte Maaltijden & Soepen 

Een ruim assortiment eigengemaakte  
Vleeswaren & Salades 

Al meer dan 40 jaar onze eigen mester  
voor ons Rundvlees! 

www.slagerijverhoef.nl· Kruisstraat 68· Almere Haven· 036-5317948  
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Prijsvraag
De GigaGieter is het winnende ontwerp 
van een uitvraag van het Upcyclecen-
trum in Almere Haven. Met ’s werelds 
grootste tuinbouwtentoonstelling op 
komst wilde het Upcyclecentrum in 2022 
graag de achterzijde van het afvalperron 
verfraaien met een bijzonder object. In 
samenwerking met gemeente Almere is 
een prijsvraag uitgezet. 

Uit in totaal dertien inzendingen koos 
de jury de GigaGieter. Ontwerper van het 
kunstobject is Irma van Zijl, kunstenaar 
en grafisch ontwerper uit Almere. Irma: 
“Twee jaar geleden was ik de passie voor 

mijn werk enigszins verloren. Totdat ik 
startte bij de Seizoensacademie in Poort. 
Daar kwam ik voor het eerst in aanra-
king met het maken van kunstobjecten 
die bestaan uit gerecycled straatafval. Ik 
vond het intens verdrietig dat ik al dat 
plastic zo van straat kon oprapen, maar 
ik zag dat ik als kunstenaar mensen be-
wust kan maken hoe belangrijk het is 
minder afval te produceren”.

Op de Seizoensacademie ontdekte Irma 
dat ze haar conceptuele kwaliteiten als 
ontwerper nog niet kwijt was geraakt en 
besloot ze haar ideeën om te zetten in 
tastbare kunstwerken.

Vervreemding van het doodgewone
Toen Irma de ontwerpwedstrijd voor 
het Upcyclecentrum voorbij zag komen, 
dacht ze meteen ‘Wow, wat gaaf!’ Vooral 
de eis om met gerecycled afval te werken 
sprak haar aan. Daarna deinsde ze terug 
door haar onzekerheid, en gedachten als: 
‘Ik heb nog nooit zoiets groots ontwor-
pen!’, ‘Dat kan ik toch niet?’ en ‘Hoe ga 
ik dat realiseren?’ 

Uiteindelijk besloot ze het ontwerp 
toch te maken en voor verdere realisatie 
over te dragen aan kunstenaarscollectief 
CitySenses. De GigaGieter paste als cir-
culair kunstobject naadloos in hun visie. 
Het team pakte het idee van Irma op en 
zond het met een professionele presen-
tatie en maquette in voor de prijsvraag, 
en met succes!  Irma: “Ik ben zo trots als 
een pauw dat iets dat uit mijn hart is ge-
boren nu daadwerkelijk gerealiseerd en 
straks zo groots mag stralen aan de rand 
van het Floriadeterrein”.

Het idee van de GigaGieter ontstond in 
de tuin van Irma. Het gigantische for-
maat van een doodgewone gieter zorgt 
voor een vervreemdend beeld, omdat de 
GigaGieter straks water over de bomen 
heen lijkt te gieten. De diepere beteke-
nis erachter is dat we allemaal zelf, maar 
vooral ook samen als mensheid, zorg-
vuldig en daadkrachtig voor het behoud 
van onze natuur moeten zorgen. 

Meld je aan en bouw mee
In januari 2022 worden er speciale 
bouwdagen georganiseerd om de Giga-
Gieter vorm te geven. Samen met een 
team van vrijwilligers moet het frame 
bedekt worden met gerecyclede materi-
alen. Lijkt het je leuk om te helpen? Mail 
dan naar info@citysenses.nl, dan ont-
vang je te zijner tijd een uitnodiging. n

Kunstenares Irma van Zijl, ontwerper van de GigaGieter, showt de maquette
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indiase dansschool natya Sudha
biedt nu ook lessen in Poort aan

chrada sheoratan geeft al twintig jaar indiase danslessen. in 

september dit jaar startte zij ook een klas in Almere Poort, waar 

zij sinds 2012 woont. “ik ben heel blij de lessen nu ook dichtbij 

huis aan te bieden. Zo blijf ik zelf in vorm en kan ik de rijke tra

dities van de indiase dans doorgeven aan Almeerders”.

Vanuit Maarssen verhuisde Chrada naar 
een koopwoning in Almere Poort. Haar 
danslessen bleef zij in De Meern en Den 
Haag geven. “Ik was veel onderweg, ik 
heb ook een baan als adviseur bij rijks-
waterstaat in Delft. En voor mijn ont-
wikkeling qua dans was ik regelmatig in 
Londen en twee keer per jaar in India. 
Sinds twee jaar liggen de reizen naar het 
buitenland stil en ook in Nederland heb-
ben we te maken met thuiswerken. Pas 
tijdens wandelingen in de buurt leerde ik 
mijn directe omgeving kennen. Zo ont-
dekte ik hier in Poort de perfecte locaties 
voor het opnemen van dansvideo’s.

in vorm blijven
Natuurlijk heb ik mijn leerlingen online 
lessen aangeboden, maar ik zie toch dat 
hun conditie en motivatie achteruit is 
gegaan. En de specifieke houdingen kan 
ik via een scherm niet goed genoeg cor-
rigeren. Voordeel is dan weer wel dat ik 
meer tijd had voor mijn online-leerlin-
gen in Portugal en Suriname. Zelf miste 

ik ook een stukje training en het huren 
van een spiegelzaal bij United Dance Al-
mere bood uitkomst. 

Dichtbij huis
Iemand vroeg of ik geen lessen in Alme-
re Poort wilde gaan geven en toen ging 
het balletje rollen. Ik deelde mijn flyer 
via Facebook en kreeg de eerste aanmel-
dingen. In september zijn we gestart, dus 
het is nog echt een beginnersgroepje. 
Maar het is zo mooi om te zien dat mijn 
dansstijl hier ook gewaardeerd wordt. 
En om gewoon de straat uit te lopen en 
aan de slag te gaan. Met dit interview 
in PoortNieuws hoop ik meer mensen 
nieuwsgierig te maken en als de groep 
wat groter is, wil ik de lessen bij Pygma-
lion Poort gaan geven”.

inspiratie
Chrada danst al sinds haar zevende. Ze 
begon met ballet maar wisselde al gauw 
naar Indiase dans, om hier nooit meer 
mee te stoppen. “Dans was een interesse 

van mijn moeder. Haar vader, mijn opa, 
in Suriname vond dansen niet netjes. In 
Nederland keken we veel dansvideo’s en 
ik raakte al jong gefascineerd. Wat mij 
aansprak, is de beheersing van lichaams-
beweging, alles lijkt met gemak te gaan. 
Zelf ben ik in Nederland geboren, maar 
mijn afkomst is Hindoestaans Surinaams. 
Hindoestaans zegt alleen iets over de 
streek, rond de rivier de Indus. Daarnaast 
zijn wij, in mijn familie, qua geloof en 
cultuur hindoes. Overigens maakt de af-
komst van de leerlingen geen verschil, 
net zo min als leeftijd. In De Meern heb 
ik leerlingen tussen de vijf jaar en rond 
de zestig jaar, ook jongens.

Dansschool
Om mij als tiener verder te ontwikkelen 
in de Indiase dans, ging ik lessen vol-
gen in Amsterdam. En na de middelbare 
school reisde ik naar India om nog meer 
te leren en cultuur op te snuiven. Iets 
dichterbij, in Londen, is ook een grote 
Indiase gemeenschap waar ik veel ken-
nis heb opgedaan over het lesgeven. Ik 
werk samen met gastdocenten en exa-
minatoren uit Londen. Op mijn negen-
tiende kreeg ik de kans om Natya Sudha, 
de dansschool van mijn eerste juf, over 
te nemen. Natya betekent dans en sudha 
zuiver. 

Je bereikt nooit volmaaktheid in de 
dans. Want hoe meer je weet, hoe meer 
je ziet dat er nog heel veel te weten en te 
leren valt. Net als in het leven: dansen is 
leven en het leven is ook dansen!” n

www.natyasudha.com
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Kapsalon Front Row in Homeruskwartier 
perfecte locatie voor visagie cast Meskina

Vorig jaar zomer waren de opnames voor de bioscoopfilm 

Meskina in volle gang. het interieur van een woning in 

homeruskwartier was speciaal hiervoor gestyled en in de straat 

stond een bus voor de visagie van de acteurs. Maar het oog van 

de crew viel op salon Front row aan de hermesstraat.

Zoelaiga Oemed maakte sinds zeven jaar 
in haar kapsalon in het Homeruskwartier 
al veel klanten gelukkig. Eind augustus 
2020 kreeg zij de vraag van productie-
medewerker Pascal of zij haar salon ter 
beschikking wilde stellen voor de visa-
gisten en de acteurs van Meskina. 

Lichtinval
Zoelaiga: “Ze hadden natuurlijk hun ei-
gen bus, maar zagen dat mijn salon meer 
licht heeft, waardoor zij hun werk beter 
zouden kunnen uitvoeren. Natuurlijk 
heb ik meteen ja gezegd, hartstikke leuk 
om eens van dichtbij mee te maken hoe 
de make-up en het haar van de acteurs 
gestyled worden. Wel moest ik de af-
spraken met mijn klanten, die ik voor die 
zaterdag had staan, afzeggen. Niemand 
vond het erg, iedereen begreep het en 
was al net zo enthousiast als ik!

Top geregeld
Zaterdag om elf uur in de ochtend be-
gonnen ze en tot twaalf uur ’s nachts 

hebben ze doorgewerkt. Het zijn lange 
dagen op de filmset! Het was die dag ook 
nog eens erg slecht weer, de hele dag viel 
de regen met bakken naar beneden. Het 
gras was één grote modderpoel. Maar 
daar zie je in de film niks van terug. De 
scènes die in Almere opgenomen moes-
ten worden, zaten erop. 

Onder een partytent met stoelen en 
tafeltjes werden lunch en diner gege-
ten, een kok uit Rotterdam verzorgde 
het eten. Na afloop werd ook de salon 
piekfijn schoongemaakt, alles was top 
geregeld. 

in de bioscoop
Door corona duurde het wat langer voor 
Meskina in de bioscoop verscheen en 
ik dus toestemming kreeg om dit leuke 
nieuws te vertellen. De film is overigens 
ook te zien via Pathé Thuis en verschijnt 
op 12 december op DVD!”

Meskina is de nieuwe bioscoopfilm 
van de makers van de succesvolle thea-
tervoorstelling Melk & Dadels met onder 

andere Maryam Hassouni, Nasrdin Dchar, 
Soundos el Ahmadi en Bilal Wahib.

Leyla heeft geen man, geen kind, geen 
duidelijk carrièrepad en wordt daarom 
bestempeld als ‘Meskina’; zieligerd. Ze 
probeert tussen de luidruchtige menin-
gen om haar heen haar eigen stem te 
horen en erachter te komen wie ze is, 
wat ze wil en wat haar eigenlijk gelukkig 
maakt. Tijdens deze zoektocht werkt ze 
zich flink in de nesten en belandt ze in 
hilarische en herkenbare situaties. n

foto: Wessel de Groot
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“in het homeruspark was een voetbalveld en een veld met 

bloemen, waar leerlingen hommels vingen om ze van dichtbij 

te bekijken. We hebben live de ontwikkeling van dit gebied 

meegemaakt en als school zijn we daarin meegegroeid”. 

Polderpionier
Cathelijne Doeze Jager, 35 jaar en moe-
der van twee kinderen, groeide op in 
Dronten. “Mijn opa was een echte pol-
derpionier, hij werkte bij rijkswaterstaat. 
In Dronten had je dat dorpsgevoel, van 
‘ons kent ons’. Mijn vader werkte bij de 
Rabobank, maar had eigenlijk ook een 
passie voor onderwijs. Mijn broer, zus en 
ik zijn alledrie het onderwijs in gegaan. 
Met de bus ging ik naar Windesheim in 
Zwolle. Mijn stages liep ik in Dronten 
en daarna begon ik bij Het Kompas in 
Almere Buiten, waar ik vijf jaar gewerkt 
heb als leerkracht van groep 1/2, 6 en 7. 
Ondertussen haalde ik mijn master tot 
gedragsspecialist in het onderwijs. 

Sterrenschool De Ruimte
Fred Molenberg, de toenmalige direc-
teur van Sterrenschool De Ruimte, was 
op zoek naar personeel voor de nieuw te 
starten school. In 2011 zijn we begonnen 
met 23 leerlingen, in twee lokalen van de 
Europaschool. Ik had een combinatieklas 

van groep 4 tot en met 7. Het contact 
met de ouders was goed, we waren echt 
samen in dit project gestapt.

Leerpleinen
Inhoudelijk gaat mijn interesse uit naar 
de talige kant van het onderwijs – lezen, 
taal en spelling. Daarom is het mooi dat 
er vanaf groep 4 wordt gewerkt met vak-
leerkrachten en vanaf groep 5 gewerkt 
kan worden op een leerplein. Ook wer-
ken we met Positive Behavior Support, 
waarbij goed gedrag centraal staat en 
wordt beloond met groeps- en school-
beloningen. Als een olievlek wordt het 
goede gedrag overgenomen! Na het 
eerste jaar verhuisden we naar twee ge-
bouwen aan de Pygmalionstraat, waar 
we uitkeken op ons definitieve school-
gebouw in aanbouw. Zo hebben we bij-
voorbeeld met een brassband het slaan 
van de eerste paal gevierd. Sterrenschool 
De Ruimte heeft nu 400 leerlingen, ver-
deeld over 16 groepen”.

De Kleine Wereld
Cathelijne werd unitleider bovenbouw en 
volgde een schoolleidersopleiding, waar-
na zij adjunct-directeur werd. “Samen 
met Frank Groot ben ik verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderwijs op 
beide Prisma-scholen in Poort. Diverse 
schoolleiderstaken hebben we goed ver-
deeld. Frank is meer het gezicht en aan-
spreekpunt van De Ruimte en ik van De 
Kleine Wereld. Dit bleek een ontzettend 
leuke uitdaging. Sinds mei dit jaar heb-
ben we gewerkt aan rust en stabiliteit in 
de school, een vast team en de inrichting 
van de centrale ruimte, met bijvoorbeeld 
een fijne schoolbibliotheek in de aula.  
Het onderwijs in de zes groepen was ge-
lukkig al dik in orde, dit bevestigde de 
Onderwijsinspectie afgelopen maand.

Vreedzame School
Ook De Kleine Wereld krijgt een nieuw 
schoolgebouw, in de wijk New Brooklyn. 
De verwachting is dat dit in 2024 op-
geleverd zal worden. Hiermee wordt 
tegemoetgekomen aan de behoefte aan 
meer scholen in Poort. De Kleine Wereld 
is een Vreedzame School met de focus 
op goed woordenschatonderwijs en on-
derzoekend en ontwerpend leren. Ik heb 
alle vertrouwen in de toekomst van deze 
mooie school”. n

Cathelijne tien jaar werkzaam bij 
De Ruimte en nu ook De Kleine Wereld
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School voor vwo, havo en vmbo

Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort

www.artecollege.nl, info@artecollege.nl

OPen dAg wOenSdAg 16 feBruAri 2022

Veel buurtbewoners kennen het Arte college inmiddels wel, 

en ook waar wij voor staan. We zijn een school met een sterk 

kunst en cultuurprofiel. Misschien minder bekend is hoe de 

andere schoolvakken bij ons worden vormgegeven. hoe zien 

bijvoorbeeld sportlessen er bij ons  uit? Bij deze het woord aan 

onze collega’s van de vakgroep gym.  

Lessen in het Topsportcentrum
Bjorn Verheul, docent lichamelijke op-
voeding: “Onze gymlessen vinden plaats 
in het Topsportcentrum. Deze lessen 
worden als een blokuur van 120 minu-
ten ingeroosterd. Als vakgroep hebben 
wij een prachtig vakwerkplan, waarbij 
we aandacht schenken aan de volgende 
kernpunten binnen het bewegen:

· bewegen verbeteren 
· bewegen regelen 
· gezond bewegen 
· bewegen beleven. 

We willen ervoor zorgen dat iedere 
leerling met een prettig gevoel naar de 
gymles komt om zichzelf te verbeteren 
op de kernpunten van bewegen. Ook al 
heb je een blessure of kun je langdurig 
niet sporten, dan denken wij in moge-
lijkheden om een leerzame en betekenis-
volle gymles te bieden.

Doordat we een unieke locatie heb-
ben die van alle gemakken is voorzien, 
kunnen we de leerlingen voorzien van 
een divers aanbod. We kunnen de AKT-
ruimtes in het Olympiakwartier benutten, 

hier kunnen wij gerichte lessen turnen en 
zelfverdediging aanbieden. In het Top-
sportcentrum beschikken we over een 
officiële klimwand. In de onderbouw 
maken we de start met boulderen en dit 
wordt voortgezet naar gezekerd klimmen. 

Leerpleinonderwijs in de gymzaal
Hoe geven wij in de gymzaal vorm aan 
het leerpleinonderwijs? De sporthal kan 
verdeeld worden in vier afzonderlijke 
gymzalen, dit houdt in dat we de zalen 
ook kunnen combineren. Hierdoor kun-
nen we samenwerken met andere klas-
sen. De zalen worden zodanig ingericht 
dat er voor iedere leerling op zijn of haar 
niveau een beweegactiviteit mogelijk is. 
Alle docenten op het Arte college hebben 
deze manier van gymmen zelf kunnen 
ervaren. Afgelopen jaar hebben wij tij-
dens een studiedag namelijk gymles aan 
onze eigen collega’s gegeven. 

 
Aan de slag met idoceo
Als vakgroep zijn we een aantal jaar ge-
leden in aanraking gekomen met de app 
Idoceo. Door middel van deze app kun-

nen wij het beweeg- en leerproces van 
leerlingen door middel van ‘rubrics’ in 
kaart brengen. Hiervoor hebben wij ru-
brics ontwikkeld die de leerlingen zelf of 
samen met de docent invullen. Voor de 
sociale leerlijnen gebruiken wij de vol-
gende rubrics:

· het houden aan regels en afspraken
· samenwerken
· werkhouding. 

De digitale wereld
We hebben alle mogelijkheden om te di-
gitaliseren, uiteraard passen we deze ook 
in de gymlessen toe. Zo hebben we een 
digitaal werkboek waarin alle beweeg-
onderdelen terug te vinden zijn op ver-
schillende niveaus. Leerlingen kunnen 
aan de hand van voorbeeldvideo’s hun 
eigen niveau bepalen. 

Om een stap verder te gaan, gebrui-
ken we bij een aantal activiteiten ‘video 
delay’. De iPad met statief wordt gericht 
op een beweegsituatie, bijvoorbeeld salto 
springen. Na het springen kan de leerling 
naar de iPad lopen en zichzelf terugzien. 
Beeld is een sterk communicatiemiddel 
als het gaat om leerhulp. De toepassing 
hiervan kan gericht zijn op de leerling 
zelf (zelfreflectie) of op het geven van 
een tip aan een medeleerling tijdens het 
bekijken van de sprong (leerhulp geven)”.

Arte College n

Hoe zien gymlessen bij een 
cultuurprofielschool er uit?
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De opleiding sport & Bewegen van MBo college Poort heeft in 

samenwerking met gemeente Almere een nieuw AsM PLAYce 

gerealiseerd: hét nieuwe sport en speelveld vanuit het Athletic 

skills Model. Zo’n 25 mbostudenten kunnen nu tegelijk buiten 

sportles krijgen, op een kleurrijk veld dat eindeloos veel 

mogelijkheden biedt. het veld ligt pal naast het college en is 

onlangs feestelijk geopend. 

Sportlessen buiten
Het idee voor het veld ontstond tijdens 
de coronaperiode, toen er voor studen-
ten vooral veel tegenslagen waren. Naast 
projecten als MBOMoves, de opening 
van het Sportlab en het vergoeden van 
de bondsdiploma’s heeft het team nu ook 
deze buitensportfaciliteit gerealiseerd.
Sportdocent Edwin Vermeulen vertelt: 
“Binnen sporten ging erg moeizaam af-
gelopen jaar. Daarnaast vinden stages 
vaak in een buitencontext plaats. Door 
buiten een sportveld te maken, worden 
studenten zoveel mogelijk geïnspireerd 
iets te doen dat lijkt op hun toekomstige 
stage. We kunnen nu het sportonderwijs 
door laten gaan”.

Het Athletic Skills Model is al jaren 
een vast onderdeel van het onderwijs-

programma van Sport & Bewegen. Niet 
alleen is een aantal jaar geleden vlakbij 
de school al een binnenfaciliteit gecre-
eerd, ook kunnen studenten sinds vorig 
jaar kosteloos als keuzedeel de ASM-mo-
dule volgen. Dit komt voort uit een goe-
de samenwerking tussen het college en 
het Almere Kenniscentrum Talent (AKT). 

Sportstudenten worden creatief
De realisatie van de PLAYCE is een 
mooie volgende stap. André Kemper 
van het AKT vertelt: “Het is voor de 
hele sportbranche van enorm belang dat  
studenten toegang hebben tot het ASM-
gedachtegoed. Studenten kunnen brede 
vaardigheden leren op het ASM-veld en 
nemen deze kennis, ervaring en creativi-
teit vervolgens mee op de werkvloer. Op 

deze manier kunnen de Almeerse sport-
studenten bijdragen aan kwalitatief be-
wegen en een gezondere samenleving!"

De PLAYCE: #DesignedbyASM
PLAYCE creëert een nieuwe kijk op 
sport- en speelvoorzieningen: plezier, 
veelzijdigheid en inclusie. Sporters van 
elk niveau en elke leeftijd kunnen elkaar 
hier vinden. Martijn Postuma van ASM 
zegt hierover: “Door sport- en beweeg-
voorzieningen te ontwerpen vanuit het 
Athletic Skills Model ontstaat er letterlijk 
meer ruimte voor meer veelzijdig bewe-
gen”. Steeds meer velden worden gecre-
eerd, in Almere werd bijvoorbeeld al een 
PLAYCE gemaakt bij Almere City FC.  n

Meer weten? Kijk op mbocollegepoort.nl

MBO College Poort blij met 
realisatie nieuw ASM-veld

    SCHRIJF JE IN OP MBOCOLLEGEPOORT.NL 

   OPEN DAG  DO 20 JAN 

                  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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Ontdek je nieuwe werkplek!
go! kinderopvang is voor locatie het Vlaggenschip in Almere 

Poort op zoek naar pedagogisch medewerkers (voor 16 tot 25 uur 

per week) voor de buitenschoolse opvang (Bso). kun jij je vinden 

in de oproep van de kinderen en heb jij de juiste diploma’s om in 

de kinderopvang te mogen werken? Dan komen wij graag met 

jou in contact! Wie weet word jij onze nieuwe collega. 

Dit zoeken de kinderen
Voor verschillende BSO-groepen zijn 
de kinderen op zoek naar een nieuwe 
meester of juf! De kinderen op BSO Het 
Vlaggenschip houden van knutselen, 
theater, spelletjes spelen, sportactivitei-
ten en koken. Vind jij het leuk om met 
deze leeftijdsgroep te werken en kun jij 
een bijdrage leveren aan de geboden 
activiteiten of ben jij een expert op een 
bepaald gebied? Zijn er vakinhoudelijk 
geen geheimen voor jou en weet je wat 
er nodig is om de BSO-kinderen een ge-
weldige tijd te geven, waarbij een veilige 
haven en het stimuleren van ontwikke-
ling hand in hand gaan? Kom dan snel 
een keer bij ons langs!

Dit biedt GO!
Je krijgt bij GO! de mogelijkheid om je 
kennis en ervaring te verdiepen. Dit ge-
beurt op allerlei manieren, denk daarbij 
aan het aansluiten bij werkgroepen en 
het volgen van opleidingen. Daarnaast 
staat GO! altijd open voor nieuwe ideeën. 
Omdat je ook vindt dat ieder kind uniek 
is en de GO! kernwaarde inclusief bij 
jouw visie past, grijp je elke ontwikkel-
kans aan om een nog betere aansluiting 
te kunnen vinden op de behoefte van het 
kind. Tot slot, maar daarmee niet minder 
belangrijk, ben jij iemand die werkple-
zier ook in het wensenpakket heeft!

Bekijk alle vacatures van go! 

in de regio Flevoland op: 

werkenbij.gokinderopvang.nl

Over GO!
Werken in de kinderopvang is uitdagend, 
verantwoordelijk en elke dag anders. De 
kwaliteit van kinderopvang is te danken 
aan de kennis en betrokkenheid van de 
medewerkers. GO! moedigt je daarom 
ook aan het beste in jezelf naar boven 
te halen. Op deze manier bied je samen 
met elkaar professionele en goede kin-
deropvang!

GO! heeft 50 locaties verspreid over 
Flevoland. Er zijn grote en kleine loca-
ties en integrale kindcentra waar inten-
sief wordt samengewerkt met onderwijs 
of speciale vakantielocaties. Geen enkele 
locatie is hetzelfde. GO! onderscheidt 
zich door een sterk pedagogisch beleid 
en een ruim activiteitenaanbod.

Enthousiast?
Sluit de vacature helemaal aan op wat jij 
zoekt, wie je bent en waar je ervaring in 
hebt? Bel of app dan met Tamara Rou-
bos, locatieleider van het Vlaggenschip 
of mail haar je cv. Zij kijkt uit naar je 
reactie! n

Tamara Roubos
locatieleider Het Vlaggenschip
telefoon: 06-286 569 62
e-mail: t.roubos@go-kinderopvang.nl



Zorg jij goed voor jezelf?

Weet je dat stress de 
oorzaak is van 80% 
van alle ziektes? Vraag 
jezelf bij het opstaan: 
‘Hoe gaat het met 
mij?’ Fysiek, maar ook 
mentaal. Je kunt veel 

meer betekenen voor anderen als je zelf 
goed in je vel zit. 

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. 
We hebben te maken met een drukke 
maatschappij, met andere mensen in ons 
leven en met ons eigen ik. Ik geloof wel 
dat een betere wereld bij jezelf begint. 
Sluit je ogen en stel je eens voor dat ie-
dereen om je heen in balans en gelukkig 
is. Dan zouden we elkaar veel meer hel-
pen, meer delen, meer tijd hebben voor 
elkaar, meer liefde tonen... 

Vaak krijg ik over deze onderwerpen 
vragen van klanten, na een yogales of 
zelfs na een beautybehandeling.  

“Gedachten en gevoelens hoe zit het 
hiermee? Ik denk altijd zoveel”. Veel 
denken is normaal. Onze gedachten zijn 
er altijd. Ze hoeven helemaal niet waar 
te zijn, vaak is wat we tegen onszelf zeg-
gen onzin. Sommige situaties zijn niet te 
veranderen, maar je gedachten hierover 
wel! Net als gevoelens. Ze geven een sig-
naal, maar je kunt zelf kiezen welke in-
vulling je daaraan geeft. Als je meer regie 
neemt over je gevoelens en gedachten, 
kun je veel meer sturen op hoe je dingen 
invult en dus ook ervaart.  

“Hoe kan ik zorgen voor een goed wel-
zijn?” Slaap genoeg, beweeg op allerlei 
manieren, gun jezelf eens een gezichts-
behandeling of massage en lach zoveel 
mogelijk!

“Hoe balanceer ik mijn voeding?” Eet 
(in elk geval 80%) gezond: 500 gram 
groente en 2 stukken fruit per dag. Let 
op de e-nummers, maak zoveel mogelijk 
zelf. Gebruik weinig dierlijke producten 
als vlees, zuivel en eieren. Drink genoeg 
thee en water. Let op geraffineerde sui-
kers, vetten en koolhydraten. Geniet ook 
van je eten, geen schuldgevoel of haast. 
Eet meer kwaliteit dan kwantiteit.

Zelfliefde is voor mij de essentie van al-
les. Jezelf accepteren zoals je bent, met 
de dingen die je misschien minder leuk 
vindt aan jezelf. Als je niet oordeelt naar 
jezelf, oordeel je ook niet naar anderen.

  
Amanda de Bruin, Zen Company n

www.zencompany.nl

i n  B a l a n s  i n  p o o r t

16 I POORTNIEUWS

steeds meer dames met coronagerelateerde klachten vinden 

hun weg naar hart for her. in samenwerking met specialisten 

– fysiotherapeuten, diëtisten en artsen – is gekeken hoe de 

training aangepast kan worden zodat dames met langdurige 

klachten ook kunnen sporten bij hart for her.

Sporten na corona bij hart 
for her vrouwen sportschool 

Eigenaresse Annelies Steinmeier ver-
telt: “In principe kan elke dame die al-
leen lichte coronaklachten heeft gehad, 
prima bij hart for her Almere sporten. 
De speciale hydraulische apparatuur is 
gebruiksvriendelijk en veilig voor spie-
ren en gewrichten. We passen de training 
aan; aan conditie, klachten en leeftijd. 
De kleinschaligheid en veiligheid naast 
de persoonlijke begeleiding, juist tijdens 
de pandemie, spreken nieuwe leden aan.”

Speciale aandacht
“Maar”, zegt Annelies, “Er zijn ook da-
mes met milde tot zwaardere restklach-
ten. Deze dames zijn wellicht opgenomen 
in het ziekenhuis, hebben een traject bij 
een longfysiotherapeut gevolgd of heb-
ben het zelf uitgezocht zonder hulp. Ook 
deze vrouwen kunnen terecht bij ons. 
Tijdens de training wordt onder andere 
rekening gehouden met kortademig-
heid, benauwdheid tijdens en na de in-
spanning, een te hoge hartslag, angst, 
vermoeidheid, slechte balans en slechte 
concentratie. We monitoren en evalue-
ren elke keer de fysieke belasting zodat 
er niet over de grenzen van belastbaar-
heid wordt gegaan”.

Mentale klachten
Annelies vervolgt: “Soms hebben deze 
dames ook te maken met mentale klach-
ten. Zo moeten ze bijvoorbeeld accepte-
ren dat ze vergeetachtig zijn of minder 
kunnen dan voorheen, naast het om-
gaan met eventueel onbegrip vanuit de 
omgeving”. Reden voor Annelies om sa-
menwerking te zoeken met coach Astrid 
Spruit van Positieve Kijk.

Astrid vult aan: “Doordat ik zelf coro-
na heb gehad, kan ik me goed verplaat-
sen in de gevoelens van dames die nog 
restklachten hebben van corona. Naast 

fysieke klachten zijn er ook emotionele 
klachten. Denk aan angst, frustratie, 
boosheid of verdriet. Door de huidige 
maatschappij zijn we zo gewend deze 
emoties te onderdrukken, terwijl het er 
gewoon mag zijn. Alleen door het uiten 
van het emotionele kan het verwerkings-
proces beginnen”.

8-weeks programma
hart for her Almere en Positieve Kijk 
bieden samen een 8-weeks trainingspro-
gramma aan voor dames die verder wil-
len werken aan restklachten na corona. 
“We werken aan conditie, spieropbouw 
en  mentale weerbaarheid” 
zegt Annelies. Neem 
voor informatie 
contact op met 
Annelies.  n

hart for her Almere
Freyjaplantsoen 1
1363 WB Almere Poort
Tel: 036-737 01 40 / 06-538 394 51
www.hartforher.nl 
anneliessteinmeier@hartforher.nl

Bij aanmelding 

voor het 8weekse 

programma ontvang je 

gratis Astrids boek 

‘De coronamuur’ t.w.v. 

E 25 met ervaringen 

en handige tips!
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ChiFame: “Wij willen alle vrouwen 

op een natuurlijke en verantwoorde 

manier laten stralen”
Het Beauty Center is prachtig wit geschil-
derd. De groene planten, de luxe, poeder-
roze zitbank en de warme ontvangst met 
smaakvolle kruidenthee zorgen direct 
voor ontspanning en een gevoel van 
natuurlijke rust. Niet alleen Poortenaren 
hebben deze oase ontdekt, ChiFame heeft 
klanten van Groningen tot België. 

Holistische behandelmethode
“Elke vrouw heeft een innerlijke en een ui-
terlijke schoonheid en die willen we naar 
buiten brengen”, vertelt Felicity. “Wan-
neer mensen binnenstappen, voelen ze dat 
meteen. Je komt hier niet alleen om mooi 
te worden, maar evengoed voor rust en 
ontspanning. Het leven is al zo gehaast. 
Bovendien doen we onze behandelingen, 
beauty én hair, vrijwel allemaal op basis 
van biologische en natuurlijke producten. 
Dit is niet alleen het beste voor je huid en 
haar, maar ook voor de natuur”.

Head spa wellness treatment
Trots vertelt Felicity over de nieuwe be-
handeling die ChiFame aanbiedt: de head 
spa wellness treatment. “Met een speciale 
camera kijken we naar de hoofdhuid voor 
een analyse. Immers, gezond haar begint 
bij een gezonde hoofdhuid. Vervolgens 
doet de Spa Mist machine zijn werk. Deze 
machine creëert een mist van  microsco-
pisch kleine waterdeeltjes, waardoor we 
de hoofdhuid en het haar effectiever kun-
nen behandelen. Een ware revolutie in 
ons vakgebied!”

natuurlijke producten van Oway
Ook over de nieuwe productlijn die in 
de salon gebruikt wordt, is Felicity erg 
enthousiast: “Oway is een duurzaam en 
luxe merk dat gebruik maakt van 100% 
biologisch-dynamische planten en essen-
tiële oliën. Deze verzachtende ingrediën-
ten zorgen voor voeding en bescherming 

Zeven jaar geleden startte Felicity in Poort haar eigen salon 

aan huis en na drie jaar was chiFame al toe aan uitbreiding. 

sindsdien vind je het natural Beauty center in een prachtig 

pand aan de hongarijeplaats. samen met haar team richt 

Felicity zich op de zelfbewuste vrouw met een voorkeur voor 

pure schoonheids en haarbehandelingen.

van het haar. Essentiële oliën zorgen 
voor krachtige, gunstige effecten op het 
lichaam en de geest. Wij noemen de be-
handeling een facial voor je haar”. 

DevaCut & RëzoCut
ChiFame is gespecialiseerd in krullend 
haar. “Daarbij gebruiken we onder meer 
de DevaCut-techniek”, vertelt Felicity. 
“We knippen het haar krul voor krul, of 
slag voor slag, totdat het op en top naar 
wens zit”. Doordat het haar droog is tij-
dens het knippen, is de natuurlijke val 
van het haar de basis voor de coupe en is 
veel beter zichtbaar wat het effect is van 
de behandeling. De RëzoCut is een twee-
de droogkniptechniek, waarbij nog meer 
volume in krullen wordt gecreëerd. “Wij 
willen alle vrouwen op een verantwoorde 
en natuurlijke manier laten stralen”. n

www.chifame.nl

v.l.n.r.: Chandrell (krullenspecialiste), 
Marleen (schoonheidsspecialiste), 
Felicity (krullenpecialiste / schoonheids
specialiste), Jennifer (krullenspecialiste)
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A strid Spruit woonde in Zaan-
dam, tot ze op haar achtentwin-
tigste samen ging wonen met 

Peter. “In Diemen hebben we een vrij-
staand huis laten bouwen en dat kon-
den we natuurlijk goed verkopen. Maar 
waar zouden we een nieuw huis kopen? 
Ik wilde echt niet in Almere wonen. Pe-
ter hield echter vol dat ik dit project in 
Boomrijk geweldig zou gaan vinden! 
Twee onder een kap, aan een bosrand, 
drie woonlagen en een vide. Toevallig 
was de optie net vrijgekomen. In af-
wachting van de oplevering hebben we 
een jaar in de Sterduinstraat gehuurd en 
we voelden ons meteen als een vis in het 
water. Onze tijdelijke buren bleken ook 
onze toekomstige buren te zijn, en via 
de Facebookgroep van Boomrijk leerden 
we nog meer leuke buren kennen. Onze 
dochter van zeven gaat naar de Zeera-
ket, die binnenkort naar het nieuwe ge-
bouw in Duin verhuist. Dan hoeven we 
de dreef niet meer over te steken!”

Astrid had een toerisme-opleiding ge-
daan en werkte tien jaar lang bij reisbu-
reaus en op Schiphol. “Ik kwam op een 
punt dat ik het gevoel had stil te staan, 
zocht een nieuwe uitdaging. Peter werk-
te toen nog bij de ING en vroeg of de 
bank niet iets voor mij zou kunnen zijn. 
Ik kon reizen verkopen, dus in principe 
ook andere producten. Ik zat in 2011 
nog in mijn proeftijd toen ik iets mee-
maakte dat mijn leven voorgoed zou 
veranderen. Ik was bij een geldkantoor 
achter de balie aan het werk, toen ik in-
eens geschreeuw hoorde: ‘Ga liggen!’, 
een pistool was op mij gericht... Met een 
stormram werd er op de kluis gebeukt. 
Ik was zo verstijfd van angst dat ik niet 
eens de beveiligingsknop in kon druk-
ken. Het volgende moment zat ik thuis 
op de bank en was mezelf niet meer. Ik 
kreeg psycho- en EMDR-therapie. Moest 
teruggaan naar die plek om te voelen 
dat het nu veilig was. Ik heb coaching 

gezocht om aan mezelf te werken en 
geleerd om beter te kiezen voor mijzelf.

Door die heftige gebeurtenis tien jaar 
terug is iets heel moois ontstaan. Zes jaar 
geleden heb ik mijn eigen bedrijf ‘Posi-
tieve kijk’ opgericht. Ik weet als geen 
ander wat je kunt doen om uit het dal 
te komen. Ik heb het beste gebundeld 
uit alle opleidingen en van alle trauma-
psychologen waar ik van geleerd heb. Ik 
miste de diepere lagen, en was op zoek 
naar iets simpels en effectiefs, zonder 
urenlang te hoeven schrijven of medite-
ren. Het gevoel mag er zijn. Net zoals je 
soms een kind laat huilen of boos zijn, 
om de emoties de vrije loop te laten. In 
jezelf zit een kind dat aandacht nodig 
heeft. Leer omgaan met dat stuk van 
jezelf. Door er bewust van te zijn, kun-
nen we andere keuzes maken. Je bui-
tenwereld is een weerspiegeling van je 
innerlijk. Door positief te denken en de 
onderste lagen aan te kijken, trek je po-
sitieve dingen aan. We kijken teveel naar 
wat we niet willen, kijk naar wat je wél 
wilt! We zitten teveel vast aan overtui-
gingen, soms moet je dingen loslaten 
om een doel te bereiken. Je kunt in ieder 
geval de intentie hebben, en oefeningen 
doen. Het leven is een mooie reis, van 
vallen en opstaan. Je moet alleen één 
keer vaker opstaan dan je valt.

Ik heb een 6-weekse training opgezet 
en ben online coaching gaan doen. Als ik 
werk vanuit huis, heb ik een veel natuur-
lijker time management. Gek genoeg 
heb ik bij een online coaching-sessie de 
discipline om op tijd te stoppen, terwijl 
ik in een behandelruimte de neiging heb 
om uit te lopen. Tien jaar geleden leek 
het mij doodeng om een presentatie te 
houden, en kijk mij nu eens! Nu ga ik 
met het grootste gemak live. Ik heb ge-
leerd mezelf okay te vinden. De sleutel 
zit in zelfliefde en zelfvertrouwen”. n

www.positievekijk.nl

Positieve Kijk
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Tandzorg Op Maat Almere Poort is te 
vinden in Gezondheidscentrum Vizier

het woord ‘wortelkanaalbehandeling’ jaagt veel mensen de 

stuipen op het lijf. het wordt vaak geassocieerd met pijn. ter

wijl de behandeling meestal pijnloos verloopt en juist als doel 

heeft om van de pijn af te komen. Maar hoe gaat dat eigenlijk? 

Een wortelkanaalbehandeling: 
wat is dat nu eigenlijk? 

Het wortelkanaal
Tanden en kiezen bestaan uit een kroon 
en een wortel. De kroon is het deel dat 
boven het tandvlees zichtbaar is. De 
wortel zit daaronder in de kaak veran-
kerd. In iedere wortel zit een holte, het 
wortelkanaal. Deze loopt als een holle 
buis door de wortel heen. Het is gevuld 
met levend weefsel, bestaande uit bind-
weefsel, zenuwvezels en kleine bloedva-

ten. Tanden hebben vaak één kanaal, bij 
kiezen zijn dit er twee, drie of zelfs vier.  

Als een tand of kies wordt bescha-
digd door een gaatje, kunnen er bacte-
riën vanuit de mond in het wortelkanaal 
terechtkomen. Daardoor kan de zenuw 
gaan ontsteken en uiteindelijk afsterven. 
Dit is vaak pijnlijk, maar kan ook zonder 
klachten verlopen. Kenmerken van de 
klachten zijn: continue kiespijn, die kan 
toenemen bij koud of warm of bij kau-
wen en tikken. Neem bij deze klachten 
altijd contact op met een tandarts, die 
kan tijdig ingrijpen of pijnstillers voor-
schrijven. 

De behandeling
Als de tandarts de zenuwontsteking 
heeft vastgesteld, kan een wortelkanaal-
behandeling worden gedaan. De tand of 
kies wordt eerst verdoofd, zo kan de be-
handeling bijna altijd pijnloos verlopen. 
Dan wordt er een klein gaatje gemaakt 
tot het ontstoken wortelkanaal, waarna 
deze van boven tot onder schoon wordt 
gemaakt met een vijltje. Ook wordt het 
kanaal grondig gespoeld met een anti-
bacterieel middel, om zo het ontstoken 
weefsel uit het kanaal te halen. Alles is 
erop gericht de pijn af te laten nemen en 
de tand of kies goed af te sluiten tegen 

bacteriën. Zo kan de ontsteking genezen 
en de hoeft de tand of kies niet getrok-
ken te worden. 

Na de behandeling maakt de tandarts 
een vulling in de kies. De meeste men-
sen hebben na de wortelkanaalbehande-
ling geen pijn. Sommigen kunnen nog 
wat napijn ervaren. Na een jaar maakt de 
tandarts vaak een röntgenfoto ter con-
trole om te zien of de ontsteking goed 
genezen is. Soms is het verstandig een 
kroon op de kies te plaatsen, zodat deze 
minder gevoelig wordt voor breuken. 

Voorkomen
Gelukkig leiden lang niet alle gaatjes 
tot een wortelkanaalbehandeling. Bij de 
controle checkt de tandarts of er gaat-
jes zijn en kunnen deze in een vroege 
fase worden opgespoord en indien no-
dig gevuld. Ook geeft de tandarts vaak 
mondhygiëne instructie, juist om gaatjes 
te voorkomen. Kom daarom regelmatig 
bij de tandarts voor een check!

Jorieke Grooten, tandarts n  

Tandarts Jorieke Grooten
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Poortenaar jerry maakt succes- 

volle start met Coffee Mati

Koffievriend
“Hey fawaka, alles goed?” Jerry is een 
mensen-mens. Enthousiast steekt hij van 
wal: “Ik ben met Coffee Mati gestart om-
dat ik graag in contact kom met men-
sen. Hoe mooi is het, om dit te doen met 
een lekker bakkie koffie of een heerlijke 
thee. Een warm drankje verbindt en men 
wordt hier altijd blij van, toch?”

Mati is vriend of vriendin in het Su-
rinaams, dus eigenlijk is Jerry je koffie-
vriend. In zijn koffietruck bereidt hij met 
veel liefde, passie en plezier de heerlijk-
ste barista-koffies, verrassende theesoor-
ten en zoetigheden om je vingers bij af 
te likken! 

Eksi kuku
Met als favoriet de homemade eksi kuku. 
Jerry legt uit: “Ik wilde in het menu 
graag iets van mijn Surinaams Hindoe-
staanse cultuur terug laten komen. De 
eksi kuku is een luchtige eiercake die je 
op ieder Surinaams feest zult treffen. Ik 
maak ook zelf de Surinaamse stroop, li-
monade”.

Coffee Mati is geboren uit liefde voor 
kwaliteit en smaak. “Als het om koffie-
drinken gaat, ben ik heel kieskeurig. Ik 
denk dat deze kritische blik is ontstaan 
tijdens mijn horeca-opleiding, waar ik 
leerde koken, serveren en proeven. Uiter-
aard valt over de smaak van verse bonen 
niet te twisten, maar persoonlijk kijk ik 
eerst naar de koffiemachine. Voor mij is 
het iedere keer weer genieten wanneer 
ik mijn cappuccino met extra shot – flat 
white – drink bij één van mijn favoriete 
barista-cafés of van mezelf natuurlijk!”

Montenegro
Tijdens een vakantie in Montenegro 
raakte Jerry geïnspireerd door een koffie-
tentje op het strand. “Het was compact 
van opzet, erg gezellig en de koffie was 
heerlijk. Ik vond het alleen wel een risico 
om mijn vaste en superleuke baan als ac-
countmanager op te zeggen. Een eigen 
pand huren was sowieso geen optie, niet 
alleen vanwege de lasten, maar ook de 
vrijheid en vrije tijd die je inlevert. 

De laatste jaren was ik regelmatig aan-
wezig op festivals en ook tijdens events 
van mijn werkgever zag ik steeds vaker 
foodtrucks staan. Ik ben mij toen gaan 
verdiepen in dit fenomeen en kwam tot 
de ontdekking dat er veel meer food-
trucks dan koffietrucks zijn. Qua timing 
past het ook perfect in ons privéleven, 
onze kids zijn nu een stuk ouder”. 

Op de markt in Haven
Doorslaggevend was voor Jerry de ont-
dekking dat je ook parttime een koffie-
truck kunt starten. “Eén dag per week 
heb ik een vaste locatie, op de markt in 
Almere Haven. Je bent daar iedere vrij-
dag van 8 tot 14 uur van harte welkom! 
Daarnaast wil ik mij focussen op speci-
ale gelegenheden. De eerste events heb 
ik al gedraaid en ik heb het best druk met 
offerte-aanvragen!”

Kwaliteit voorop
“Ik heb geïnvesteerd in een prachtige 
trailer met een top-espressomachine en 
dito koffiebonen-maler, dit zijn de ver-
eisten om goede en smaakvolle koffie 
te zetten. Het voelt goed dat ik eindelijk 
klanten van kwalitatieve koffie en thee 
mag voorzien. Zo komt mijn horeca-
diploma toch nog goed van pas”. Jerry 
volgde meerdere trainingen om te leren 
over de herkomst van koffiebonen en 
hoe je het beste koffie kunt zetten. 

Gezond en toch lekker
Daarnaast is zijn partner Amanda een 
vegetarische yogini, die voor goede in-
put heeft gezorgd wat betreft het menu. 
“Denk bijvoorbeeld aan de biologische 
en bijzondere theesoorten, maar ook de 
bites maakt Amanda met veel liefde! 
Omdat wij altijd bezig zijn met voeding 
en sport zijn er ook gezonde items ver-
krijgbaar zoals de spicy gembershots, 
verse jus d’orange en vegan cake”.

De koffietruck draagt bij aan een vro-
lijke en sfeervolle uitstraling en is in te 
huren voor verschillende soorten eve-
nementen, zowel zakelijk als privé. “Odi 
odi oftewel groetjes en tot ziens!” n

www.coffeemati.nl

Jerry Zinhagel uit homeruskwartier speelde al lang met de 

gedachte een koffietent te starten, maar eerst kwamen twee 

dochters. Zijn vrijheid en vrije tijd met zijn gezin zijn hem hei

lig. toen hij bedacht dat hij met een koffietruck naast zijn vaste 

baan aan de slag zou kunnen gaan, werd het concept in snel

treinvaart uitgerold en het staat nu als een bus, eh trailer. 
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Damaira Anijs vertelt enthousiast: “Wij 
geven in het verlengde van onze finan-
ciële en belastingpraktijk ook advisering 
voor financiële strategieën. Dit doen we 
aan de hand van maandelijkse financiële 
rapportages, waarbij de fiscale zaken ook 
uitgebreid aan bod komen”. 

uitbreiding
Fun fact: DNA staat voor Damaira Ni-
cole Anijs en was tot voor kort speciaal 
voor ondernemers in de creatieve sector. 
Met de uitbreiding van het team en een 
nieuwe partner, Umair Shaikh, kwam de 
mogelijkheid tot verbreden. Dit door de 
kennis in de praktijk voor andere bran-
ches naast de creatieve industrie. Da-
maira is met recht trots op deze schaal-
vergroting: “Inmiddels hebben we een 
kleine praktijk met een team van vijf 
mensen. Doordat we zo’n intiem team 

hebben, heeft elke cliënt zijn of haar ei-
gen contactpersoon en kan er laagdrem-
pelig contact gemaakt worden, zelfs via 
whatsapp”. 

Komst naar Poort
Damaira vervolgt: “Wij hebben altijd 
een praktijk gehad in Amsterdam. Vo-
rig jaar kregen we in Almere Poort de 
mogelijkheid een pand te kopen en elke 
ondernemer weet dat eigenaar van je ei-
gen werkplek zijn te allen tijde beter is 
dan huren. We hebben het pand volle-
dig opgeknapt en verbouwd tot twee be-
drijfsunits. Hier hebben we geen moment 
spijt van gehad. Er is in Almere Poort 
een enorme groei qua bewoners en dus 
ook qua ondernemers. Hoe fijn is het om 
je financieel adviseur dichtbij te hebben 
om mee te schakelen en sparren over 
nieuwe investeringsmogelijkheden”. 

Creatieve ondernemers
Graag vertellen de partners van DNA iets 
over hun achtergrond en het palet aan 
ervaring dat zij met zich meebrengen. 
Damaira: “Als fiscalist ben ik gespecia-
liseerd in financiële en juridische dien-
sten, en help ik particulieren en inter-
nationaal opererende vennootschappen 
op de meest efficiënte manier naar het 
volgende niveau. Dit doe ik door com-
plexe fiscale vraagstukken inzichtelijk te 
maken en door samenwerking met een 
effectief internationaal netwerk. 

In de afgelopen twaalf jaar heb ik de 
kans gehad om met veel van de meest 
creatieve ondernemers op nationaal en 
internationaal niveau te werken, waar-
onder kunstenaars en modellen, maar 
ook bedrijven zoals Shell en Forbes. In 
2009 heb ik de studie Internationaal 
Fiscaalrecht afgerond. Het grootste deel 
van mijn ervaring heb ik opgedaan bij 
het internationale belastingadvieskan-
toor Baker & Mckenzie en TMF in Am-
sterdam”. 

naar het volgende niveau
Umair Shaikh vertelt over zichzelf: “Op 
jonge leeftijd ben ik begonnen met on-
dernemen en heb ik voor verschillende – 
deels internationale – bedrijven gewerkt. 
Hierdoor heb ik veel ervaring en kennis 
op kunnen doen. Door deze ervaring en 
mijn ondernemersmentaliteit denk ik al-
tijd met de klanten mee in oplossingen 
en dat brengt de onderneming naar het 
volgende niveau. Verder heb ik een pas-
sie voor bedrijfsprocessen, automatise-
ring en ervoor zorgen dat de onderne-
ming zo efficiënt mogelijk opereert”. 

Een mooie aanvulling
Damaira tot slot: “We zien in Almere 
Poort een grote groei aan ondernemers, 
vermogende particulieren en expats. 
Daarmee groeit ook de behoefte aan een 
financiële en fiscale praktijk die deze 
groep kan bedienen. Doordat wij be-
schikken over de expertise en de ken-
nis door onze corporate ervaring, maar 
aanzienlijk goedkoper zijn, zijn we ervan 
overtuigd een mooie aanvulling in Poort 
te zijn. Eenieder is altijd welkom om 
binnen te lopen of te bellen om even te 
sparren over zijn of haar financiële posi-
tie of gewoon voor informatie”. n

dna.tax | info@dna.tax | 020 261 89 83
Denemarkenstraat 78, Almere Poort

DnA Financial & tax services is een administratie en belasting

advieskantoor in het hart van Almere Poort. De core business 

van DnA is boekhouding, het samenstellen van jaarrekeningen, 

salaris administratie en het opstellen van belastingaangiftes, 

maar ook internationaal fiscaal advies. “Wij gaan een stuk ver

der dan de meeste administratie en belastingadvieskantoren”.

Umair Shaikh en Damaira Anijs zijn de partners van DNA

Financieel adviseurs van DnA 
midden in Poort gevestigd
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Duinhal enthousiast in gebruik genomen

 Duin
Zeeduinweg 706 // Almere // 036-2033013

IN ALMERE-DUIN
JOUWPLUS

Geldig 
op zondag in 

december 

             en januari

4 croissantjes en 
een fl es à 1 liter 
PLUS Vers geperst 
sinaasappelsap

IN ALMERE-DUIN

PLUS Vers geperst 

december 

             en januari

Samen

2.50

Eigenaren Ed en Dennis Slooten staan te 
stralen nu hun idee in de praktijk meteen 
door de eerste bezoekers omarmd wordt. 
Op een heel natuurlijke wijze, alsof het 
nooit anders is geweest, wordt de Duin-
hal in gebruik genomen op de manier die 
zij voor ogen hadden. Een supermarkt 

sinds de opening van de PLUs 

supermarkt in Duin op 13 no

vember komt het idee van de 

Duinhal als ontmoetingsplek 

aan de boulevard prachtig 

uit de verf. samen met het 

to go concept en restaurant 

De Duinkamer wordt in veel 

aspecten aan de vurige wens 

van veel buurtbewoners tege

moetgekomen. 

die niet alleen een plek is voor de da-
gelijkse boodschappen, maar ook voor 
de buurt. Naast de winkel is er ook een 
restaurant en een afhaalbalie voor be-
zoekers van Strandbad Duin. Door de 
ramen boven De Duinkamer kun je een 
glimp opvangen van de kook-bso van 

KinderCentrum Almere. In de supermarkt 
zijn in eerste instantie zo'n 70 medewer-
kers aan de slag gegaan. Ed Slooten gaat 
de supermarkt samen met zijn dochter 
Naomi en zoon Kevin runnen. “We zijn 
heel blij dat we dit stekje ontdekt heb-
ben, want het is echt heel gaaf!”  n  

Parkeer de

eerste 2 uur gratis 

in de Duinhal: pak je 

uitrijkaartje bij de ingang 

en laat het scannen 

bij de kassa!
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Shared dining
Wat mij na binnenkomst direct opvalt, 
is dat het concept mooi is uitgewerkt, 
nergens een muurtje of een dingetje dat 
nog niet af is. Op een muur zijn vrouw 
als een ‘tattoo’ afbeelding geschilderd. 
Graag licht Geert het concept toe. “Men-
sen kunnen hier terecht om een drankje 
te doen, en voor wie iets wil eten hebben 
we ‘shared dining’ – op de kaart staan 
kleine gerechten die zijn te combineren, 
en te delen met je tafelgenoten”. Zeege-
rechten ontbreken uiteraard niet, maar 
ook liefhebbers van vlees, vega en zoet 
komen hier aan hun trekken. De flat aan 
de Zeeduinweg waar de gelegenheid zich 
bevindt, heet San Francisco. De naam 
Pier 39 stamt af van de beroemde Pier 
39 in San Francisco in Amerika. 

Blijheid, vrijheid
Geert groeide op in de Achterhoek, noemt 
zichzelf een echte Zwarte Cross fan, en 
heeft van zijn veertiende tot zijn twee-
entwintigste, naast zijn studies, altijd 

in de horeca gewerkt. “Het begon met 
glazen ophalen en op zaterdagochtend 
de koelingen vullen. Ik volgde een op-
leiding tot gastheer, maar etiquette bleek 
niet mijn ding. Ik was gewend om bier 
te tappen en te ouwehoeren in de kroeg. 
Blijheid, vrijheid. Toen ben ik de theater-
wereld ingerold, en via audiotechniek en 
evenementen-organisatie kwam ik bij de 
televisie terecht. 

Marble Mania
Ik begon als stagiair en uiteindelijk was 
ik productieleider. De laatste productie 
die ik voor de televisie heb gedaan, was 
Marble Mania bij SBS6, waarbij BN’ers 
een potje tegen elkaar knikkeren, met 
commentaar van Jack van Gelder. RTL 
Duitsland heeft het format al gekocht 
voordat het hier was uitgezonden!”

Geweldig terras
Eén keer eerder stond Geert op het punt 
een café te beginnen. “In 2008 wilde ik 
een café in Amsterdam overnemen. Maar 

geert smid woont sinds vierenhalf jaar in Duin en zijn wens 

hier een café restaurant te openen kwam deze herfst uit met 

Pier 39 Bar & kitchen. in de frisse kleuren mintgroen en azuur

blauw, met veel hout en een elf meter lange bar. het is gezellig 

druk, met mensen uit de buurt en bezoekers van verder weg. 

nieuw pareltje in Duin: Pier 39 Bar & Kitchen

Kwaliteit en vers
Geert vertelt over zijn plannen om For-
mule 1 wedstrijden en voetbalwed-
strijden op een scherm te vertonen. En 
waaraan hij veel waarde hecht: “Het 
serveren van goede cocktails, shakes en 
limonades. Met verse sappen bereid, met 
een slowjuicer. Ik ga voor vers en voor 
kwaliteit, elke twee dagen komt er een 
nieuwe levering. Maandelijks een nieuwe 
kaart. Wat goed loopt, is de bao buikspek, 
de gepofte bieten, de risotto, de picanha, 
de eendeborst, de tandoori bospeen... Ja, 
wat niet!” Het feit dat gasten terugko-
men, bewijst dat Geert het goed doet. 

interieur
Het interieur van Pier 39 is door Elles & 
Hellen ontworpen en uitgevoerd, het be-
drijf dat het decor voor de Marble Mania 
knikkerbanen bouwde. “Ik vroeg hen of 
ze het leuk vonden iets te bedenken. Ook 
de vormgever van de menu kaart komt 
uit mijn netwerk. Dat alles compleet en 
op elkaar afgestemd moet zijn – zoals 
ook onze bedrijfskleding – komt door 
mijn achtergrond van productie”. Moeite 
om personeel te vinden had hij eigenlijk 
niet. “Ik heb ervaren mensen in dienst, 
maar durf het ook aan om jongeren in te 
werken”.  n  

toen kwam de kredietcrisis. Nu ben ik 37 
en ik denk: we gaan wel zien waar het 
schip strandt. Ik heb gepitcht voor in de 
Duinhal, maar San Francisco vond ik 
eigenlijk nog geschikter. Als het straks 
weer warmer wordt, gaat ons geweldige 
terras ook van pas komen”. 
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Duinrijk in Kop noord

verwelkomt nieuwe bewoners

Nathalie: “Ik sta al 
sinds mijn acht-
tiende ingeschre-
ven bij Woningnet. 

Met een inschrijf-
duur van negen jaar 

kwam ik nu aan de beurt 
bij de woningen voor starters tot en met 
27 jaar. Heel toevallig komt mijn nicht, 
die even oud is als ik, hier ook wonen in 
Duinrijk. Echt leuk!”

Duinrijk 
Deze 78 woningen zijn de eerste wonin-
gen in het nieuwste deel van Duin, Kop 
Noord. De omliggende woontorens wor-
den in de komende jaren gerealiseerd. 
Duinrijk bestaat uit 78 sociale huurwo-
ningen verdeeld over twee geschakelde 
woongebouwen, een deel met vijf lagen 
en een deel met zeven lagen. Door deze 
afbouwende hoogteverschillen vormt dit 

een overgangsgebied tussen de eenge-
zinswoningen van Boomrijk en de toe-
komstige woontorens aan de kust. 

Duin rijk beschikt over 43 tweeka-
mer- en 35 driekamer-appartementen 
met eigen balkon. De woningen worden 
aangesloten op stadswarmte en voor de 
opwekking van elektriciteit zijn zonne-
panelen geplaatst. Het gebouw is voor-
zien van lift, fietsenstalling en came-
ratoezicht. Naast reguliere huurders en 
starters, worden er ook twintig wonin-
gen verhuurd aan DBA – Expertisecen-
trum Deskundige Begeleiding Autisme. 

DBA
DBA begeleidt jongvolwassenen met au-
tisme. Deze jongeren kunnen zelfstandig 
wonen en krijgen van DBA ambulante 
hulp op maat. DBA richt een woning in 
als huiskamer voor gezamenlijke activi-
teiten. Het is de tweede samenwerking 

eind november ontvingen de 78 nieuwe bewoners van Duinrijk 

de sleutels van hun appartement. nathalie was de allereerste 

bewoner die haar sleutels in ontvangst mocht nemen. Ze is erg 

blij met haar woning: “ik vind het echt een supermooi 

gebouw op een geweldige plek.” 

tussen de Alliantie en DBA. In Almere 
Buiten huurt DBA ook woningen van de 
Alliantie voor de begeleiding van jong-
volwassenen met autisme. 

Camiel (24): “Alhoewel ik in mijn een-
tje zal wonen in het appartement, heb ik 
al wel kennis gemaakt met een aantal 
andere bewoners van het woonproject 
die ook via DBA hier komen te wonen. 
Het lijkt een gezellige groep bewoners te 
zijn die stuk voor stuk enorm enthousi-
ast zijn. Ik denk dat ik voor iedereen van 
het woonproject spreek wanneer ik zeg 
dat we niet kunnen wachten om in Duin 
te komen wonen!” n

De 78 sociale huurwoningen beschikken 
elk over een ruim balkon

Zandpoort

de-alliantie.nl
benopzoek.nl

Verhuur makelaar:  
vanderlinden.nl / 036 53 30 77

Te huur 40 vrije sector 
appartementen,  
gereed 1e kwartaal 2022

Verhuur

 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



Dionysusstraat
Homeruskwartier 63

overleefde de arme ziel niet, maar ze was 
toen nog zwanger van mij! Dus wat deed 
Zeus? Hij redde de foetus die ik toen nog 
was, verborg me in zijn dij en daar kwam 
ik later als baby uit tevoorschijn. 

Mijn opvoeding besteedde Zeus natuur-
lijk weer uit aan enkele nimfen… Toen ik 
god was geworden, heb ik mijn moeder 
uit de onderwereld weggehaald en naar 
de berg Olympos gebracht.

In mijn jeugd was ik een knappe jonge-
ling, soms een beetje meisjesachtig. Later 
kreeg ik een baard en kon je je niet meer 
vergissen. Vaak heb ik een staf in mijn 
hand met een wijnrank eromheen gedra-
peerd, de knop is een granaatappel. 

Ik trouwde met Ariadne, je weet wel, 
die van de draad van Ariadne, waarmee 
Theseus de weg terugvond uit het laby-
rint nadat hij de Minotaurus had ver-
moord. Ik trof haar slapend aan op het 
strand van het eiland Naxos waar Theseus 
haar had achtergelaten, en maakte haar 
wakker. Ferdinand Bol schilderde Ariadne 
en mij als liefdespaar, in opdracht van een 
wijnkoper en zijn vrouw, voor dat schil-
derij moet je naar de Hermitage in Sint 
Petersburg. Wij kregen drie kinderen. Ook 
Ariadne haalde ik naar de godenberg.

Eerder kreeg ik met Afrodite, de godin 
van de liefde, een zoon: Priapos. Ik heb 
wel een beetje medelijden met hem, seks 
en vruchtbaarheid OK, maar hij loopt 
de hele dag met zijn geslachtsdeel recht 
omhoog!

En jij, lezer, of lezeres, heet je toeval-
lig Dennis, Denise of Dion(ne)? Allemaal 
namen die van de mijne zijn afgeleid! Ik 
leef absoluut voort, mij krijg je niet meer 
weg. Dag allemaal, en hef het glas op 
Suzan en haar jubilerende PoortNieuws!

Felix van de Laar n

Feest! PoortNieuws bestaat 10 jaar, dat 
moet gevierd worden! Nou dan moet je 
mij er wel bij hebben, Dionysos, ik ben 
de vrolijkste onder de Griekse goden, 
het feestbeest (de Romeinen noemen 
me Bacchus, die straat met de tuinhuizen 
is verderop). Ik ben de god van de groei 
en de vruchtbaarheid, de zorgeloosheid 
en de vreugde, het enthousiasme – de 
goede dingen des levens zeg maar. Als je 
van oude Nederlandse literatuur houdt, 
lees dan de roman ‘Dionyzos’ die Louis 
Couperus in 1904 over mij schreef.

Ik ben heel trots op mijn belangrijkste 
uitvinding: de wijn, daar hebben nog 
steeds heel veel mensen heel veel plezier 
van. In het begin ging dat nog behoor-
lijk fout. De eerste mensen die dronken 
werden, dachten dat Ikarios, de wijnboer, 
ze vergiftigd had, en ze vermoordden 
hem; diens dochter Erigone, op wie ik 
verliefd was, pleegde zelfmoord. En toen 
volgden er nog meer Atheense meisjes die 
hetzelfde deden. Een drama!  

Ze dichten mij wel liederlijkheid en 
onmatigheid toe, maar geloof me, 
“Geniet, maar drink met mate”, het zou 
mijn lijfspreuk kunnen zijn. Bij goed 
gebruik is wijn gewoon fijn, en bij feesten 
drinken veel mensen een glaasje. Ik had 
een grote schare volgelingen –  saters, 
nimfen, mainaden – types die vooral 
ook vaak feestten! Dagenlang durende 
Dionysische feesten hielden ze, ‘baccha-
nalen aanrichten’, zeggen ze nu nog. Als 
je ze op schilderijen ziet denk je: wat een 
nietsnutten bij elkaar. Sommige van mijn 
aanhangers gingen heel ver, die smeed-
den geheime genootschappen, ze brach-
ten zichzelf in extase, met die lui kon ik 
verder ook niks. 

Omdat de wijnoogst pas in september, 
oktober plaatsvindt, is de herfst ‘mijn’ 
seizoen. Maar de geleerden vragen zich 
af of ik ook aan de wieg sta van carna-
val, het voorjaarsfeest. Je ziet mij wel op 
afbeeldingen met een boot op wielen: 
een carrus navalis – daar zou het woord 
‘carnaval’ vandaan komen. En in Athene 
vierden ze wel een maand lang carnaval. 

Ik was een couveusekindje! Mijn vader 
is Zeus, die ken je nog van de vorige 
PoortNieuws. Op een gegeven moment 
stormde hij onbesuisd met zijn donder en 
bliksem op mijn moeder Semele af. Dat 

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

Bacchus, door Caravaggio, 159697
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Rio de janeiro

in kop Zuid zijn de woonge

bouwen genoemd naar steden 

aan zee, zoals kaapstad, syd

ney en Valencia. De Alliantie is 

gestart met de bouw van het 

stoere gebouw 'rio de Janeiro'.

Rio de Janeiro komt aan de Zeeduinweg 
en wordt een woongebouw met 82 so-
ciale huurwoningen, een kinderdagver-
blijf en parkeerplaatsen. De Duinhal, met 
winkels en andere voorzieningen, ligt er 
vlak naast. Bijzonder is dat de voorkant 
van het gebouw aan de openbare weg 
grenst en de achterkant is verdiept en 
grenst aan het schoolplein van een ba-
sisschool. Het wordt een hoog gebouw 
met dertien bouwlagen, ontworpen door 
De Zwarte Hond. Vanuit een aantal wo-
ningen heb je zelfs zicht op het IJmeer. 

De woningtypes variëren van 2-, 3- en 
4-kamerwoningen, bedoeld voor star-
ters, senioren, gezinnen en reguliere so-
ciale huurders. Parkeren kan in Almere 
Duin niet op straat. Daarom kun je er 
straks een parkeerplaats huren. De bouw 
is door Friso Bouwgroep gestart in juni 
2021. De Alliantie verwacht dat de wo-
ningen medio 2022 klaar zijn. Je kunt 
alleen via WoningNet reageren op de 
woningen, vanaf begin 2022. n

Artist impression: De Zwarte Hond



w e l z i j n

Buurtcentrum Amerika helpt 
jou om samen op pad te gaan

Erop uit
Het is even de knop omzetten. Hoewel 
we van nature meer en meer binnen 
gaan zitten als de winter nadert, is het 
juist goed om af en toe eens lekker bui-
ten te gaan wandelen. En in Almere zijn 
in alle wijken wel leuke routes te vinden. 
En nieuwe dingen te ontdekken. Juist 
leuk nu de natuur zich van een andere 
kant laat zien. 

Naast wandelen is ook fietsen lekker 
en gezond. Wel oppassen voor de blade-
ren die zich soms op fietspaden verza-
melen. Maar het allerspannendst is een 
combinatie van deze twee. Ergens naar-
toe gaan, de fiets veilig parkeren en gaan 
wandelen op een plek waar je eigenlijk 
nog nooit geweest bent. 

En probeer eens mensen uit jouw buurt 
te vinden die dat misschien ook leuk vin-
den. Ga er met z’n tweeën of met meer 
op uit. Vorm een groepje. Juist nu. Wan-
neer de mogelijkheden om elkaar fysiek 
te treffen steeds beperkter worden, biedt 
buiten zijn met elkaar net iets meer mo-
gelijkheden. En het is gezond en erg leuk. 
Zeker nieuwe mensen ontmoeten die net 
zo graag als jij met iemand op pad willen 
gaan of met een aantal anderen. 

Ontmoeten
In de buurtcentra is het nog mogelijk 
elkaar met de geldende beperkingen te 
ontmoeten. En dat is maar goed ook. 
Natuurlijk weten we niet wat er komen 
gaat, maar elke dag samenzijn is er een. 
Echter snap ik heel goed dat daar toch 

het is november en dat betekent dat het einde van het jaar in 

zicht komt. Vooral buiten, blaadjes verdwijnen langzaam, maar 

ook binnen is het anders, met de lampen en verwarming aan. 

We kleden ons op de winter. Wel lekker om die trui weer eens 

uit de kast te mogen halen en aan te trekken. 

een drempel kan zijn. Een drempel, met 
name die eerste stap te nemen om erop 
uit te gaan. En dat geldt voor velen.

Wat zouden we kunnen bijdragen als 
we vanuit buurtcentrum Amerika hier 
een klein duwtje in de rug zouden ge-
ven? Ik denk misschien net genoeg. Juist 
nu is het belangrijk de stap te zetten om 
anderen te ontmoeten. 

Geef je wensen door
Meld je daarom aan en geef je wensen 
door. Misschien kunnen we iemand an-
ders vinden die precies hetzelfde wil, 
maar ook niet weet hoe. Mail het of doe 
een briefje in de brievenbus van het 
buurtcentrum. Vergeet niet je eigen con-
tactgegevens te vermelden, zodat we een 
berichtje terug kunnen sturen. Natuurlijk 
kun je ook een vraag stellen of een ander 
idee naar voren brengen. Altijd fijn om 
te horen. Dus gewoon doen!

John Booi, sociaal beheerder 
buurtcentrum Amerika n

jbooi@deschoor.nl
036-536 92 48 (op maandag en vrijdag)

Op woensdagmiddag 20 oktober zochten veel 
jongeren het hogerop. Als onderdeel van de 
Summer Games in de herfstvakantie hadden 
de buurtsportcoaches van De Schoor deze 
spectaculaire acht meter hoge molenwiek naar 
de Playground Poort gehaald. Aan twee kanten 
tegelijkertijd kon er geklommen worden, 
waarna je je soepel liet abseilen aan de kabel.
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foto: Guido Poorten

Debby Tenniglo kwam tien jaar terug 
in het Homeruskwartier wonen en 

koos er bewust voor om thuisblijfmoe-
der voor haar kinderen te zijn. Totdat 
vijf jaar geleden de zaterdag het moest 
ontgelden, want een scoutingvereniging 
zonder beverleiding, dat kon natuurlijk 
niet! Spijt van haar besluit heeft Debby 
nooit gehad, sterker nog, in haar schuil-
de een ware beverleidster. Ze schreef 
dan ook dit prachtige verslag van het 
lustrumweekend van de vereniging.

“Op 8 oktober 2016 opende Scouting 
Novo Mundo officieel haar deuren. De 
eerste kinderen en kaderleden werden 
geïnstalleerd en Poort was een scouting-
vereniging rijker. Het vijfjarig bestaan 
was zeker een feestje waard, dat we met 
z’n allen op Texel hebben gevierd – hét 
eiland om heerlijk met scouting bezig te 
zijn, te leren en te ontdekken. 

Op vrijdagavond 8 oktober 2021 stap-
ten we op de veerboot naar Texel. Een 
avontuur op zich om in het donker de 
zee over te steken. Bij aankomst in 
groepsaccommodatie De Stolp snel de 
bedden opgemaakt om dan een broodje 
knak te eten en rondom het kampvuur 
liedjes te zingen en spelletjes te doen. 

Zaterdagochtend gingen we na het 
ontbijt naar Ecomare. Wat een leuk en 
interactief museum! Zo kon er gebeld 
worden met een mossel, en met een zee-
meeuw die naar Amsterdam vloog. In 
verschillende aquaria was te zien welke 
vissen en planten hier leven. Buiten be-
zochten we de zeehonden. Na de lunch 
scheen het zonnetje lekker en vermaak-
ten we ons supergoed op het strand. 
’s Avonds hebben we heerlijk gegeten 
– zo fijn, een kookstaf! Het kampvuur 
ging weer aan en natuurlijk klonken er 
al vlug weer allerlei liederen en yells. Er 
waren speciale cakejes voor ons 5-jarig 
bestaan gemaakt en lekker dat die wa-
ren! Een kamp is voor welpen zonder 
weerwolven niet echt kamp en de scouts 
speelden een smokkelspel. 

Zondag bezochten we het Juttersmu-
seum Flora. Wat spoelt er toch allemaal 
aan op het strand? Je kunt het zo gek 
niet bedenken of het was er. Alle jeugd-
leden kregen een speurtocht voor door 
het museum en hebben zoveel gezien. 
Bij terugkomst had de kookstaf tafel-
patat geregeld. Hoe leuk is dat! 

Het was een superleuk en fijn week-
end. Iedereen genoot met volle teugen 
en met een mooie badge ter herinnering 
voor op onze blouse, dromen wij nu al-
weer over het volgende lustrum!” n

Novo Mundo
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Bibliotheek Poort is vernieuwd en dat vieren we! Iedereen 
die tussen 10 december 2021 en 10 januari 2022 een 
Basisabonnement afsluit, krijgt 50% korting!

Neem deze bon mee, ga naar bibliotheek Poort 
en sluit je abonnement af. Vergeet daarbij niet je
legitimatiebewijs mee te nemen.

 

Word nu lid van De Nieuwe Bibliotheek en krijg 
50% korting op een basisabonnement

 www.denieuwebibliotheek.nl

Bibliotheek Poort is weer open!

Annerie Brenninkmeijer, directeur De 
Nieuwe Bibliotheek: “Binnen de geplan-
de termijn en met geringe kosten hebben 
we de bibliotheek in Almere Poort van 
een likje verf en een efficiëntere, gezel-
ligere, inrichting kunnen voorzien. Deze 
andere inrichting heeft ervoor gezorgd 
dat de bibliotheek nu een knusse koffie-

De afgelopen jaren is het aantal bezoekers en uitleningen in de 

bibliotheek in europakwartier flink toegenomen. het was dus 

de hoogste tijd om de oude bibliotheek te transformeren naar 

een bibliotheek die haar bezoekers een meer huiskamerwaardig 

gevoel kon geven. en dat is gelukt! 

hoek met kranten en tijdschriften heeft; 
leuk om samen iets af te spreken of ge-
woon lekker te genieten van de nieuwste 
tijdschriften. 

Alle doelgroepen blij
De jongeren maken we blij met een uit-
breiding van hun collectie en dankzij 

de nieuwe prentenboekbakken ziet de 
jeugdafdeling er ook een stuk vrolijker 
uit. Met een grotere collectie prenten-
boeken kunnen we ook de allerjongste 
Poortenaren zo vroeg mogelijk met de 
wonderlijke wereld van boeken ken-
nis laten maken. Dankzij de verrijdbare 
prentenboekbakken bestaat ook de mo-
gelijkheid om een fijne plek creëren voor 
leuke activiteiten. 

Kers op de taart
Wist je trouwens dat de totale collectie 
met wel 30% is uitgebreid? Ook de werk-
plekken hebben meer privacy gekregen 
zodat je nu ook rustig kunt werken in de 
bibliotheek. De kers op de taart is mis-
schien wel de komst van een multi toe-
pasbare touch-tafel. Deze tafel is vooral 
bruikbaar voor kinderen bij het leren tel-
len en spellen maar heeft ook toepassin-
gen als het gaat om taalondersteuning of 
apps speciaal voor mensen met begin-
nende dementie. 

Openingsfeestje uitgesteld
Het geplande openingsfeestje, op dins-
dag 23 november, kon helaas om coro-
na-redenen, niet doorgaan. Maar wat in 
het vat zit verzuurt niet! Zodra de maat-
regelen het toelaten organiseren we een 
klein heropeningsfeestje. Met dat feestje 
vieren we dan dat we, als bibliotheek, 
nu beter aan de vragen van het groei-
ende aantal inwoners van Almere Poort 
kunnen voldoen. En dat allemaal in een 
bibliotheek met ‘huiskamer van Almere 
Poort’ allure”. n

Enkele reacties van klanten: “Wow! Het lijkt wel of jullie veel groter zijn geworden. 
Fantastisch al die nieuwe boeken! Erg mooi en het ziet er lekker overzichtelijk uit”. 
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Ontmoeten
De oliebollenmiddag draagt hieraan bij. 
Gezellig samen bakken en een oliebolle-
tje eten met andere Poortenaren. Dit jaar 
is het op 19 december van 13 tot 16 uur. 
Deze dag is er nog meer leuks, want voor 
de kinderen hebben we een spetterende 
creatieve activiteit. Kijk op onze website 
of en hoe de oliebollenmiddag doorgaat.
www.stadennatuur.nl/activiteiten. 

Klokhuis 10 jaar
Het zal je niet ontgaan zijn, maar 
dit jaar bestond het Klokhuis 10 
jaar! En wat een bijzonder jaar 
was het. Ondanks alle maatre-
gelen hebben we wel veel leu-
ke activiteiten kunnen orga-
niseren in de grote roze taart. 
Zo hebben we online workshops 
georganiseerd tijdens de lockdown, 
maar ook supertoffe workshops in het 
Klokhuis zelf, zoals kneedzeep maken en 
stopmotion filmpjes maken. Halverwege 
het jaar was er een heuse taartenbak-
wedstrijd om het jubileum te vieren. Kin-
deren tussen de 6 en 14 jaar konden zich 
inschrijven en meedoen aan de bakwed-
strijd. Tycho heeft de bakwedstrijd ge-
wonnen, met een heerlijke mokkataart. 
Het Klokhuis is elke zondag open. De ene 
zondag voor een workshop. De andere 
zondag voor open inloop, zodat je het 
gebouw en de glijbaan kunt ontdekken. 

jeugdontwerpers
Tien jaar geleden is het Klokhuis ge-
opend, ontworpen door architect Jord 
den Hollander en zes kinderen. De kinde-
ren hebben in 2008 meegedaan aan een 
ontwerpwedstrijd van het tv-programma 
Het Klokhuis. De ontwerpen van de kin-
deren zijn door architect Jord in een 
eindontwerp samengebracht. Dit is uit-
eindelijk de grote roze taart geworden 

zoals jullie deze kennen. Om het tienjarig 
bestaan te vieren, hebben we de architect 
en de kinderen, inmiddels volwassen, 
uitgenodigd om samen herinneringen op 
te halen. Op de Facebookpagina van het 
Klokhuis staan alle winnende ontwerpen 
van de kindarchitecten en op onze You-
tube pagina een terugblik op het inter-
view met de jeugdontwerpers.  n

nieuwe traditie geboren: 
de oliebollenmiddag 
in het Klokhuis!

Vorig jaar is stad & natuur in 

het klokhuis gestart met een 

oliebollenmiddag. Beheerder 

roel, de bedenker van deze 

smakelijke middag: “het klok

huis staat midden in Poort en 

is een mooie plek om mensen 

in de buurt te ontmoeten”. 

 De architect en de
jeugdontwerpers van toen

Tycho winnaae 
bakwedstrijd
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Lieke verzorgt al tien jaar de pony’s 
van de ponyweide in Homeruskwartier

a c t i e v e  B e w o n e r

KinderCentrumAlmere was tien jaar ge-
leden nog maar net gestart op de eerste 
locatie, De Boerderij, toen de eigenaren 
Leo en Renate van Belzen in overleg met 
gemeente Almere een ponyweide aanleg-
den op een lege strook grond. Leuk voor 
de kinderen van de opvang en leuk voor 
de hele buurt. Twee leuke shetlanders, 
Lilo en Pebbles, werden aangeschaft en 
het genieten kon beginnen.

“Ik zat in mijn laatste jaar van de ba-
sisschool, De Omnibus in Literatuurwijk. 
Mijn ouders hadden in het Homerus-
kwartier zelf hun IbbA woning gebouwd. 
Ik heb toen in eerste instantie de zater-
dag en de zondag op mij genomen. In-
middels verzorg ik de pony’s al tien jaar! 

Beste maatje
Lilo, de grotere van de twee pony’s, was 
mijn beste maatje, echt mijn lievelings-
pony, maar ze was snel over haar toeren 
wanneer het te druk werd met kinde-
ren. Na een jaar werd ze omgeruild voor 
Romana, een bonte pony met een witte 
vlek op haar kont. We kregen er weleens 
opmerkingen over: ‘Klopt het dat er een 
koe in de wei staat?’ 

Paardensport
Op het Aeres deed ik HGL, dat is een 
versnelde leerweg, waarmee je VMBO 
en MBO samen in zes jaar doet. Op het 
MBO deed ik de richting Paardensport en 
-Houderij. Daarna volgde ik het basisjaar 
van een instructeursopleiding. Ik ben 
bevoegd om paardrijlessen te geven en 
omdat ik veel heb geleerd over anatomie 
en bewegen, kan ik paarden op een ge-
zonde manier trainen. Op manege Pam-
pushout heb ik een eigen paard staan 
waarmee ik vorig jaar een dressuur- en 
springproef zou afleggen, en dat is toen 
helaas van de trailer gevallen. Gelukkig 
wel op wonderbaarlijke wijze hersteld, 
sinds april zijn we weer aan het lopen. 
Maar dit is de reden dat ik de opleiding 
moest staken.

Prioriteiten
Op woensdag en zaterdag geef ik paard-
rijlessen op de manege, ook heb ik daar 

dus mijn eigen paard staan en een paard 
in training. Ik werk verder drie hele da-
gen bij Kiki Nous als groepshulp. Al mijn 
inkomsten geef ik uit aan mijn paarden 
op de manege – stalling, voer, hoefsmit, 
dierenarts... Gelukkig woon ik nog thuis, 
waardoor ik verder weinig lasten heb. 
Soms vragen mensen mij hoe ik dat alle-
maal doe qua tijd. Het is inderdaad veel 
wat ik doe, maar twee uur ‘bankhangen’ 
gaat bij mij naar de paarden, een kwestie 
van prioriteiten stellen.

Volhouders
De pony’s op de ponyweide krijgen drie 
keer per dag hooi, water en verder al-
les wat erbij hoort, stal uitmesten, vegen, 
borstelen en zorgen dat ze voldoende 
beweging krijgen. Mijn ouders en broer 
springen altijd bij wanneer het nodig is. 
Ik krijg veel aanvragen van kinderen uit 
de buurt. Het liefst laat ik ze in de winter 
starten, op zondagmorgen om acht uur, 
dan zie ik meteen of het serieus is, dat 
zijn de volhouders!

Shetlanders hebben maar een kleine 
maag, kunnen niet overgeven als ze iets 
verkeerds hebben gegeten. Ze krijgen 
dan koliekproblemen en worden heel 
ziek. Daarom wil ik bezoekers via deze 
weg nog een keer met klem verzoeken ze 
niets te voeren". n

Buurtbewoonster Lieke was tien jaar toen de pony’s kwamen. 

“ik had toen al een grote interesse voor paarden, bestudeerde 

boeken over anatomie, maakte werkstukken. Maar ik was nog 

verlegen. gelukkig werd mij gevraagd of ik niet wilde helpen 

met de verzorging van de shetlanders”. 
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Vuurwerkangst?
Preventie is de helft gewonnen!

Het einde van het jaar zit er weer aan te 
komen. Voor veel mensen een tijd om met 
plezier naar uit te kijken. Helaas geldt dit 
niet voor al onze huisdieren. Voor veel 
dieren betekent dit een angstige tijd 
met onverwacht geknal en lichtflitsen. 
Rondom Oud en Nieuw zijn er niet alleen 
huisdieren die ‘eventjes’ schrikken van de 
knal van een vuurpijl of een rotje, maar 
ook dieren die daarna nog maanden lang 
moeten herstellen van deze ingrijpende 
periode. 
 Of nog erger, dieren die daarna ineens 
bang zijn voor alle harde geluiden en niet 
meer naar buiten willen.

Tekenen die zouden kunnen wijzen op 
angst, zijn: lage staart, platte oren, zich 
klein maken, wegvluchten, trillen, grote 
pupillen, onrustig heen en weer lopen, 
niet willen eten, hijgen, lippen aflikken, 
gapen, uitschudden, krabben en bijten.

Wanneer je weet dat jouw huisdier last 
heeft van vuurwerkangst, is het aan te 
raden om tijdig na te denken over maat-
regelen om de stress zo laag mogelijk te 
houden. Welke maatregelen zou je kun-
nen nemen?
•  Laat je hond overdag (als het nog rustig 

is) lekker lang uit op een rustige locatie. 
•  Sluit de gordijnen en zet de radio of te-

levisie aan. 
•  Wijs je dier naar zijn plaats of creëer een 

‘veilige’ plaats door een door jou gedra-
gen kledingstuk neer te leggen.

•  Een cd met vuurwerkgeluiden kan ge-
wenning aan het geluid bewerkstelligen 
en kan angstreacties verminderen.

•  Training bij een gedragsspecialist of 
vuurwerkcursus.

•  Verschillende supplementen kunnen 
worden gebruikt voor een geruststel-
lend effect mits hier minimaal twee we-
ken van tevoren mee wordt gestart.

Het zou mooi zijn als deze ondersteu-
nende maatregelen voor alle huisdieren 
voldoende zouden werken. Soms zijn 
deze middelen echter niet afdoende en 
moeten we medicatie geven met een kal-
merende en spierverslappende werking.
Informeer tijdig naar de mogelijkheden! 

Tot ziens op de praktijk, 

Team AniCura Almere n

Vrienden voor het leven

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

Op Werkenrode liep ik stage bij Stich-
ting Hulphond Nederland, waardoor ik 
ontdekte dat een hulphond ook iets voor 
mij zou kunnen zijn. De procedure duurt 
een jaar of twee. Ik kreeg Don, mijn eer-
ste hond, vlak voordat ik op mezelf ging 
wonen. Ik heb Don ruim elf jaar gehad.

Roger lijkt qua karakter erg op Don. 
Een echt duidelijk verschil is dat Roger 
autorijden en auto’s geweldig vindt en 
dat Don juist bang was voor auto’s en 
last van wagenziekte had. Roger komt 
van Geleidehondenschool Herman Jan-
sen. Zij zochten voor mij een hond met 
een soortgelijk karakter als Don.

Roger heeft geleerd voor ADL Hulp-
hond, hij helpt mij bij Activiteiten in het 
Dagelijks Leven en doet dit supergraag! 
Hij helpt mij gevallen voorwerpen op te 
rapen, de was in de wasmachine te doen, 
sokken uit te trekken, voorwerpen aan 
te geven in huis en de koelkast en lades 
open en dicht te doen. Ik ga Roger ook 
nog leren de brievenbus te legen en mis-
schien nog wel meer? Hij voelt het ook 
aan als ik niet lekker in mijn vel zit, kijkt 
mij dan aan of legt zijn kop op schoot.

Wij worden samen gelukkig van een 
fijne boswandeling maken, met een bal 
spelen of lekker knuffelen. Roger wordt 
regelmatig getrimd en geborsteld, dat is 
nodig voor zijn vacht. Het meest bijzon-
dere aan Roger is misschien wel dat hij er 
in feite zelf voor heeft gekozen om mijn 
steun en toeverlaat te zijn. Want ook al 
wordt een hond voor je uitgezocht, hij 
maakt uiteindelijk toch zelf de keuze.

Ik vind het altijd goed en leuk als men-
sen mijn weblog willen volgen!” Dit kan 
via: marizzblogt.wordpress.com. n

naam: Roger (roepnaam: Ro) 

hondenras: goldendoodle

Baasje: Mariska Elfrink

Leeftijd: bijna twee jaar oud

Woont in: Europakwartier

Dol op: baasje helpen, wandelen, 
met de bal spelen, knuffelen, auto’s

Bijzonder: hij heeft er zelf voor ge-
kozen steun en toeverlaat te zijn

Mariska is 32 jaar en woont in maart 
2022 alweer twaalf jaar in Woonmere 
in Poort. “Ik ben opgegroeid in Alme-
re Buiten en zat op de mytylschool De 
Trappenberg in Huizen. Daarna ging ik 
naar Werkenrode in Groesbeek, waar ik 
woontraining kreeg. Ik was er zeker wel 
aan toe om op mijzelf te gaan wonen. 

Mijn beperking heet Celebrale Parese, 
kort uitgelegd betekent dat dat mijn li-
chaam spastisch is vanwege een hersen-
beschadiging en dat ik geen controle heb 
over de spierspanning in mijn lijf. Mijn 
spierspanning is te hoog, wat veel pijn 
en vermoeidheid veroorzaakt. Schrijven 
en creatief bezig zijn vind ik erg leuk.

Almere Poort vind ik een leuke plek om 
te wonen. De mensen die ik tegenkom 
zijn over het algemeen erg vriendelijk 
en schieten mij graag te hulp wanneer 
dit nodig is. Roger heeft inmiddels ook 
veel buurthondjes waar hij mee speelt. 
Wel heb ik liever dat de mensen Roger 
niet aaien of tegen hem praten, zodat hij 
gefocust kan blijven op mij en ik hem 
het beste kan begeleiden.
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Geboren in Poort · gefeliciteerd!

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

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.

2 mei 2021
Max

10 augustus 2021
Izaq Jasrel 

7 juli 2021
Prince 

31 juli 2021
Sophie

12 oktober 2021
Bobby Pieter

15 oktober 2021
Vegas Valentino

28 november 2021
Micah

14 november 2021
Diede Liesl

15 augustus 2021
Rune

6 oktober 2021
Julian

6 oktober 2021
Avéyah Sade

27 september 2021
Yara
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k i n d e r o p v a n g

Frangipani gastouderopvang 
viert tienjarig bestaan

Noreen Iqbal was net getrouwd toen zij 
en haar kersverse man elf jaar geleden 
een huis kochten op de hoek van de 
Loki straat in het Homeruskwartier. “Toen 
we na een jaar de sleutels kregen, was 
ik zeven maanden zwanger. Achter onze 
straat was het nog kaal, de vossen lie-
pen zo de tuin in. Het was heel leuk dat 
PoortNieuws op de mat viel!

Opvang aan huis
Ik ben van huis uit basisschool leerkracht, 
maar dat schooljaar deed ik alleen inval-
werk, omdat ik immers met verlof zou 
gaan. Ik had een bijbaan als opvangme-
dewerker bij Partou in Amsterdam, en 
toen mijn oudste dochter eenmaal gebo-
ren was, bedacht ik een manier om thuis 
te kunnen werken. Gastouderopvang 
in ons splinternieuwe huis, dat zou het 
worden. De benodigde diploma’s had ik 
al, ons huis was er geschikt voor, alles 

nieuw en veilig, ook omdat we zelf een 
baby in huis hadden.  

Ik hoefde alleen nog een naam te be-
denken. Ik dacht aan de kaarsjes in de 
vorm van bloemen, die we meegeno-
men hadden van onze huwelijksreis 
naar Singapore en Maleisië: Frangipani. 
Een gastouderopvang waar kinderen tot 
bloei komen. Ik maakte een flyer en ging 
deze verspreiden. Mijn buurvrouw was 
de eerste die haar kind aanmeldde. Mijn 
dochters hebben elk een BFF overgehou-
den aan de opvangkinderen met wie ze 
samen zijn opgegroeid.

individuele aandacht
Redenen waarom ouders voor een gast-
ouderopvang kiezen, is omdat het hui-
selijker is, en persoonlijker, er is veel 
individuele aandacht. En natuurlijk een 
stukje flexibiliteit – in het begin heb ik 
ook ’s nachts en in het weekend opvang 

aangeboden. Toen mijn 
kinderen naar de Droom-
spiegel gingen, haalde ik 
ze ’s middags op met de op-
vangkindjes in de bolderwagen. Mijn 
schoonouders waren inmiddels ook naar 
Poort verhuisd en mijn schoonmoeder 
had al de benodigde certificaten om te 
kunnen helpen. De opvangkinderen heb-
ben echt een klik met Dada en Dadi.

Onderwijskriebels
Door mijn onderwijskriebels vind ik het 
leuk om ontwikkelingsgericht te werken, 
de opvangkinderen spelenderwijs te la-
ten ontdekken en hun woordenschat uit 
te laten breiden. De leeftijdscategorie heb 
ik aangepast naar 1-4 jaar, zodat ik nog 
meer met thema’s kan werken, knutse-
len en naar buiten gaan. We gaan graag 
naar de bibliotheek, de pony’s, de speel-
tuin of met een picknickkleedje naar het 
bos. Of naar de bakker of IJspressi aan de 
Europalaan. Soms  wat verder weg, zoals 
naar Almere Jungle.

Lokale ondernemers
Toen Frangipani opvang vijf jaar be-
stond, zijn we naar het Nijntje mu-
seum geweest en we hadden een les 
kinder yoga bij Zen Company. Voor het 
tienjarige bestaan zocht ik weer de sa-
menwerking met lokale ondernemers. 
PoortNieuws bood uitkomst. Het was 
een zeer geslaagde middag, waar we nog 
lang van na zullen genieten!” n

op zondag 31 oktober hield Frangipani gastouderopvang een 

jubileumfeestje bij Atelier Ailyne. Met speciale gasten, zoals 

kinderboekenschrijver rob Meulemans, die voorlas uit eigen 

werk. er waren regenboogtaartjes en een kleurwedstrijd met 

mooie prijzen. het was een zeer geslaagde middag!
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g e B i e d s k a n t o o r  p o o r t

Prachtige Poortenaren 2020
in het zonnetje gezet

twee Prachtige Poortenaren zijn deze herfst gehuldigd voor 

hun inzet voor en met bewoners van Almere Poort. Josine 

carton en Paul kösters werden tijdens hun eigen activiteiten 

verrast en in het zonnetje gezet. Van gebiedsmanager Poort 

harald van der kooi kregen ze een oorkonde, bloemen en een 

beeldje gemaakt door Mira ticheler als aandenken.  

josine Carton
De verrassing was groot toen tijdens een 
wekelijkse repetitie van het Almere Poort 
Koor in buurtcentrum De Ruimte op de 
woensdagavond ineens de gebiedsma-
nager en -secretaris Poort met een grote 
bos bloemen binnen kwamen lopen. Een 
stralende Josine Carton werd naar voren 
geroepen – maar liefst twaalf mensen 
hadden haar genomineerd!

Een greep uit de ingezonden berichten 
laat zien hoeveel Josine betekent voor  
Almere Poort. “Met enorme inzet en met 
heel veel energie en enthousiasme heeft 
Josine in 2018 in Poort een zangkoor op-
gericht. In maart 2020 hadden we een 
groep van 38 leden, een dirigent en een 
vaste locatie waar wekelijks gezongen 
werd. In 2019 traden we zelfs een keer 
op. Helaas kwam toen de coronapande-
mie en dat heeft veel veranderd. 

Wij kwamen eens in de buitenlucht 
bijeen in het Cascadepark. Josine kreeg 
het samen met de dirigent voor elkaar 
om te gaan zoom-zingen, zodat de koor-
leden elke woensdagavond vanuit hun 
eigen huis ‘digitaal’ konden oefenen en 
elkaar zien en spreken via zoom. 

En het bleef niet alleen bij zingen. 
Vanuit de koorleden zijn er initiatieven 
gestart om gezamenlijke activiteiten te 
houden. Zo is er een fietsclub, een lees-
club en zijn er koffie-, thee- en lunchmo-
menten gehouden. Ook de heren hielden 
een gezellige praatavond. Van het een 
komt het ander, waarbij verbinden en het 
er voor elkaar zijn uitgangspunten zijn. 
Juist in deze coronatijd zijn de klein-
schalige activiteiten geweldig en een 
uitstekend wapen tegen vereenzaming.

Josine is een verbinder in hart en 
nieren. Als koorleden enkele keren niet 
meegedaan hebben, wegens ziekte of 
andere omstandigheden, belt Josine de-
gene op voor een luisterend oor en me-
deleven. Daar komen mooie gesprekken 
uit voort. Die specifieke aandacht wordt 
door betrokkenen zeer op prijs gesteld. 

Het gros van de leden is 50+ en we zijn 
allemaal in een nieuw stadsdeel komen te 
wonen waar we veelal nog niemand ken-
den. Dan zijn activiteiten als deze extra 

welkom. Josine is het warme hart binnen 
onze vereniging. En nu heb ik het niet 
eens over de verjaardagskaartjes, verras-
singen en iets lekkers dat zij via andere 
koorleden liet bezorgen: het houdt ons 
allemaal bij elkaar, ondanks dat het koor 
nog niet eens zo lang bestaat!”

Paul Kösters
Paul Kösters, die overigens ook in het 
Almere Poort Koor zingt, wisten we bij 
het Labyrint in het Cascadepark te verras-
sen. Op zaterdagochtend is hij hier vaak 
te vinden voor tuinwerkzaamheden. Veel 
Poortenaren kennen Paul via één van de 
initiatieven waar hij een steentje aan bij-
draagt, maar minder bekend is hoevéél 
verschillende activiteiten dit de afgelo-
pen jaren zijn geweest! Hij licht het zelf 
graag toe. 

“Sinds ruim vier jaar woon ik in Zui-
derduin. In afwachting van de oplevering 
van ons huis, was ik al lid geworden van 
de coöperatie Almeerse Wind. Tijdens 
een algemene ledenvergadering nam de 
secretaris afscheid en niemand stak zijn 
vinger op om het stokje over te nemen. Ik 
bedacht dat dit grote project meer body 
nodig had en werd actief als bestuurslid.   
Van beroep was ik veiligheidsadviseur, 
vooral op bouwprojecten zoals aanleg 
van zonneparken. Van oorsprong ben ik 
werktuigkundige en langdurig in de olie- 
en gaswinning actief geweest. Inmiddels 
zijn er twee grote windmolens in Almere 
Pampus in collectief bezit. Om nieuwe 
leden voor Almeerse Wind te winnen, 
heb ik met een energie-fiets op allerlei 
lokale evenementen gestaan, zoals Poort 
met Passie en Festival Poort Sociaal. 
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het liefst zet Diana stobbe 

zelf Poortenaren in het zon

netje, maar na ruim tien jaar 

voor de gemeente Almere 

als gebiedssecretaris Poort te 

hebben gewerkt, blikken we 

graag even samen terug.

Ook bij de Protestantse kerk was ik al 
betrokken en ik ging op zoek naar kerke-
lijke activiteiten in Poort. Het pionieren 
van De Schone Poort trok mij wel aan. 
Op zondagen worden – inmiddels in de 
Tiny Church – geen traditionele dien-
sten, maar kerkcafés gehouden. Iedereen 
kan een keer een dienst samenstellen. 
Zelf bracht ik mijn accordeon mee voor 
één van deze kerkcafés.

De Dag van de Stilte is de zondag dat 
de wintertijd ingaat, dit jaar was dat op 
31 oktober. Het staat los van geloof. In 
Almere Poort heb ik de Stiltewande-
ling geïntroduceerd, in de vorm van een 
stilte meditatie in het Labyrint. Je kunt 
op de hoogte blijven via de website en 
social media (@dagvandestilte).

Bij de VMCA heb ik mij aangemeld 
als maatje en werd ik gekoppeld aan een 
buurtbewoner om eens in de twee weken 
samen te wandelen. Als het wandelen 
niet lukt, spreken we elkaar telefonisch. 

Mijn vrouw en ik zijn gastadres voor 
Vrienden op de Fiets. We bieden tussen 
maart en oktober twintig overnachtin-
gen aan. Hier wordt dankbaar gebruik 
gemaakt door singles en koppels die 
bijvoorbeeld een rondje IJsselmeer of 
een noord-zuid-route fietsen, en straks 
hopelijk voor de Floriade komen. Als ze 
niet onderweg hebben gegeten, voorzien 
we hen graag van advies over de eetgele-
genheden in de buurt. Zelf ondernemen 
we ook fietsvakanties op deze manier.

Ik draag bij aan het groenonderhoud 
van het Labyrint en de Fruittuin in het 
Cascadepark. En ik heb met de bewoners-
vereniging Zuiderduin meermaals zwerf-
afval acties in Duin geïnitieerd. Hiervoor 
kon ik inhaken op landelijke acties van 
Nederland Schoon. De gemeente zorgt 
bij deze projecten altijd voor grijpers, 
hesjes en zakken, en voor de afvoer van 
de volle zakken. 

Ook heb ik mij ingezet voor de bestrij-
ding van de Reuzenberenklauw. Hoewel 
de schermbloemen een imposant beeld 
geven, is het belangrijk de ontkiemende 
plant tijdig te signaleren en te laten ver-
wijderen. Dit omdat het sap van de plant 
schadelijk is voor huid en ogen.

Op 11 november 2019 was ik als soldaat 
en Pieter als Sint Maarten bij de optocht 
bij het Klokhuis. Omdat het hard regende, 
moesten we het paard afzeggen en ston-
den we met z’n allen onder het Klokhuis. 
Dit jaar zou ik op het paard zitten, maar 
ging het helaas weer niet door”. n

Zelf woont Diana in Lelystad, maar na 
bijna elf jaar in Poort te hebben gewerkt, 
is ze verknocht geraakt aan het stadsdeel 
en zijn bewoners.“Hiervoor werkte ik op 
het bestuurssecretariaat bij gemeente 
Almere, dus ik kwam vanuit het pluche 
naar het zand. Ik denk dat ik de leukste 
baan heb binnen de gemeente – ik werk 
tussen de bewoners en met de bewoners, 
allemaal fijne mensen. Als gebiedskan-
toor zijn wij de ogen en oren van de 
wijk, de verbinders tussen het stadhuis 
en het gebied. Wanneer mensen zelf met 
initiatieven komen, is de motivatie en 
het saamhorigheidsgevoel, de binding 
met de buurt, veel groter. En vaak is 
er maar een klein extra zetje nodig om 
iets te realiseren. Daar is het wijkbudget 
voor. En als ik dan de blije gezichten zie 
bij het uitreiken van de Prachtige Poor-
tenaar awards, dan weet ik: dáár doen 
we het voor!

We hebben zoveel hoogtepunten be-
leefd in Poort, dat het moeilijk is om er 
slechts een paar te noemen. Denk aan de 

opening van het Klokhuis door Koningin 
Máxima, de komst van de grote plataan 
bij de Homerusmarkt, het feliciteren van 
de 10.000e bewoner van Poort, Slapen 
bij de Schapen, Natuurlijk Spelen, de 
Achillesstraat, de bewonersinformatie-
avonden en Buurtpreventie. Maar ook de 
kleinere projecten, zoals bijvoorbeeld de 
Kleedjesmarkt, je start met vijf kleedjes 
en het groeit uit tot een traditie. Kinde-
ren die met Sint Maarten met hun lam-
pions in een sliert door het Cascadepark 
lopen, of glunderend met de Paashaas op 
de foto gaan, een sportdag voor jonge-
ren, dat is hartverwarmend!”

In haar vrije tijd sport Diana veel in 
de buitenlucht. “Hardlopen en wielren-
nen in de natuur, dat is echt mijn uit-
laatklep”. Bij lokale evenementen, zoals 
de Duin Triathlon en de 30 van Almere 
kun je haar voorbij zien flitsen. n

www.almere.nl

Diana Stobbe tien jaar 
gebiedssecretaris Poort

Wie is jouw Prachtige Poortenaar 2021?

Almere Poort is een jong stadsdeel, waar velen druk 
bezig zijn. Maar in Poort zijn ook mensen die zich daar
 naast inzetten voor het hele stadsdeel en zijn bewoners.

Mensen die dit niet zien als een verplichting, maar er zelf voor kiezen om iets 
voor een ander of het hele stadsdeel te betekenen. Zij verdienen het om in het 
zonnetje gezet te worden om hiermee te laten weten dat we ontzettend blij 
zijn met al hun inzet! Nomineer jouw ‘Prachtige Poortenaar’ en vertel waarom 
hij of zij deze titel waard is. Wij vragen je je nominatie te mailen aan Diana 
Stobbe (gebiedssecretaris Poort) via dstobbe@almere.nl, uiterlijk op 10 januari. 
De Prachtige Poortenaren 2021 worden in het voorjaar bekend gemaakt.

Doe mee 

en nomineer 

jouw Prachtige 

Poortenaar

2021!
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n i e u w  i n  p o o r t

T ien jaar geleden werd het 
Flapjeshuis aan de Zeussingel ge-
bouwd en vijf jaar geleden nam 

zorg pianist en componist Mark Kirkenier 
er zijn intrek. Beneden richtte hij een 
concertzaal en expositieruimte in. Toen 
door corona de opdrachten terugliepen, 
ging Mark niet bij de pakken neerzitten. 

Hij bouwde een mobiele muziekinstal-
latie om zelfs buiten optredens te kun-
nen geven. Toch was er nog een idee, 
dat hij de afgelopen zomer ten uitvoer 
bracht. Achter zijn Flapjeshuis stond 
namelijk een bijgebouw, uiteraard met 
flapjes. Dit kon makkelijk een Airbnb 
worden. Dat levert zowel extra inkom-

sten als leuke ontmoetingen op. Het 
heeft wat voeten in aarde gehad om het 
bijgebouw bewoonbaar te maken, maar 
het resultaat mag er zijn! PoortNieuws 
mocht Inntermezzo een nachtje testen 
en maakte deze instagramwaardige fo-
toreportage. Je zou toch op slag willen 
dat je toerist was in Almere Poort? n

Inntermezzo
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z o r g s c a l a

schimmelinfectie niet altijd nodig is om 
een afspraak bij de huisarts te maken. In 
het telefoongesprek stellen we precieze 
vragen. Op basis van de antwoorden be-
slissen we over de vervolgstappen: een 
afspraak bij de huisarts, een afspraak op 
het spreekuur van de doktersassistent of 
het uitschrijven van een recept. In dat 
laatste geval kan de patiënt direct starten 
met de behandeling”. 

Het komt geregeld voor dat patiënten 
hun klachten onderschatten. Jolanda: 
“Gelukkig hebben we door onze ruime 
ervaring een goed ‘niet-pluisgevoel’ ont-
wikkeld. Vermoeden we dat een klacht 
zorgelijk is of spoed heeft? Dan plannen 
we nog dezelfde dag een afspraak bij de 
huisarts in”. Sommige patiënten vinden 
het vervelend dat de doktersassistenten 
zoveel vragen stellen (triëren). Jolanda 
legt uit: “Het is belangrijk dat we door-
vragen. Want door triage zorgen we voor 
een goede spreiding op de spreekuren. 
Zodat onze patiënten worden gezien op 
het juiste moment, op de juiste plek én 
bij de juiste zorgverlener”.

Veilige zorg
De eindverantwoordelijkheid ligt altijd 
bij de huisarts. Jolanda: “Binnen ons 
kleine huisartsenteam werken we pret-
tig samen. De doktersassistenten hebben 
veel contact met de huisartsen. Daardoor 
kunnen we alle klachten en onze advie-
zen de hele dag door met hen bespreken: 
geen enkele klacht en geen enkel advies 
blijft liggen tot de volgende werkdag. 
Gelukkig komt het niet vaak voor, maar 
als de huisarts het niet eens is met ons 
advies, dan bellen we de patiënt nog de-

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere Poort
www.gezondheidscentrumvizier.nl
Volg ons op Instagram en Facebook.

Huisartsenpraktijk
036 - 545 43 70
Ons huisartsenteam bestaat uit 
vier huisartsen, doktersassistenten 
en praktijkondersteuners GGZ, 
GGZ-jeugd en somatiek.  

Apotheek
036 - 545 44 10

Fysiotherapie
036 - 545 41 11

Kinderfysiotherapie
036 - 545 48 88 
www.fysiozorggroepalmere.nl

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

Jeugdgezondheidszorg
036 - 545 43 90
www.jgzalmere.nl

Wijkteam
036 - 14 036

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

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

Psychologenpraktijk Almere Poort 
06 - 510 121 20

De doktersassistent vraagt door
Als je naar de huisartsenpraktijk belt, 
stelt de doktersassistent je precieze vra-
gen om de zorgvraag vast te stellen. Dit 
heet triage. Jolanda van Hees is dokters-
assistent in de huisartsenpraktijk van 
gezondheidscentrum Vizier. Enthousiast 
vertelt ze wat triage precies inhoudt. En 
wat voor jou de voordelen hiervan zijn. 

“Als patiënten ons bellen voor een af-
spraak, luisteren we naar de klacht. We 
bekijken of die urgent is, of een aantal 
dagen kan wachten. Voor een patiënt 
met bijvoorbeeld mogelijk pijn van het 
hart, plannen we nog dezelfde dag een 
afspraak bij de huisarts in. Daar staat 
tegenover dat het voor bijvoorbeeld een 

Doktersassistenten onmisbaar 

in onze huisartsenpraktijk

MijnGezondheidsnet
Via MijnGezondheidsnet (MGn) kun 
je 24/7 online vragen stellen aan je 
huisarts of een afspraak maken met 
je huisarts. Ook kun je herhaalre-
cepten aanvragen en onderzoeks-
uitslagen bekijken. Dat kan ook via 
de app MedGemak. Meer informatie 
vind je op: zorggroep-almere.nl/
mijn-gezondheid.

onze doktersassistenten hebben een belangrijke rol in de huis

artsenpraktijk. Zo zijn ze het eerste aanspreekpunt voor onze 

patiënten, aan de telefoon én aan de balie. Verder regelen ze 

de spreekuren voor de huisartsen, geven ze adviezen, weten ze 

wanneer het zorgelijk is en hoe ze moeten handelen bij spoed. 

Jolanda van Hees, coördinerend dokters
assistente gezondheidscentrum Vizier

Huisarts Jeske van Hoek: 
“Dokters  assistenten zijn goud 
waard. Een doktersassistent die 
goed kan triëren is platina waard!”

“Door triage zorgen we ervoor dat 
onze patiënten worden gezien 
op het juiste moment, op de juiste 
plek én bij de juiste zorgverlener”.

Ze draaien ook eigen spreekuren waar ze 
onder meer wonden verzorgen, de bloed-
druk meten of een hartfilmpje, een ECG, 
maken. Onze doktersassistenten zijn 
breed opgeleid, doen veel zelfstandig. En 
altijd in overleg met de huisarts. 

zelfde dag terug. Zo zijn onze patiënten 
verzekerd van veilige zorg”. n
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B u u r t i n i t i a t i e F

Het Poorthuis breidt uit met nummer 13

het begon tien jaar geleden met een plan voor woningen, 

jongerenopvang en een buurthuis. Drie jaar later werd het 

Poorthuis aan het Merlijnplantsoen feestelijk geopend. Mark 

Zeldenrust: “recentelijk huren we naast nummer 17 en 19 ook 

Merlijnplantsoen nummer 13. We zijn dankbaar voor deze kans en 

hopen in deze woning nog meer jongeren een thuis te bieden”. 

Het Poorthuis
Op dit moment zijn er drie gezinnen die 
naast Het Poorthuis wonen, het zijn de 
gezinnen die ook bij de oprichting be-
trokken waren: Van Kampen, Van de 

Kraats en Zeldenrust. Zij noemen zich 
de ‘omwoners’. De omwoners en een 
team van andere vrijwilligers bieden 
coaching-op-maat aan de jongeren die 
in Het Poorthuis wonen. Het Poorthuis 

biedt geen professionele zorg, maar een 
luisterend oor en advies vanuit een goed 
hart. Daarbij kun je denken aan een 
stukje hulp met administratie, het zoeken 
van een opleiding, een klusje uitvoeren, 
een keer mee-eten of samen koken. 

Het Poorthuis is tevens buurtgericht, 
het heeft dan ook een ontmoetingscen-
trum voor de buurt met allerlei acti-
viteiten. Zo zijn er de voedselbank, de 
kledingbeurs, het kinderkookcafé, de 
kidsbios en de pannenkoekenmiddag.

in vogelvlucht
In 2011 was 150.000 Euro opgehaald 
voor de plannen, maar toen kwam de 
kredietcrisis. In overleg met De Alliantie 
kwam er een plan B en in 2013 werd de 
eerste paal geslagen. Een jaar later werd 
het Poorthuis feestelijk geopend! Met 
drie units om jongeren op te vangen, een 
gemeenschappelijke ruimte en drie ge-
zinnen die naast het Poorthuis wonen. In 
2017 werd het Poorthuis uitgebreid met 
een vierde opvangplek. In 2019 vierde 
het Poorthuis zijn vijfjarig bestaan. En 
dit jaar weer een bijzonder moment: de 
woning op nummer 13 wordt erbij ge-
huurd voor twee jonge omwonenden en 
twee extra opvangplekken. n

2011

15
0.0

00 E
uro opgehaald

in gesp
rek m

et D
e Allia

ntie

1e
 paal g

esla
gen va

n plan B

opening va
n het P

oorth
uis

uitb
reiding m

et 4
e opva

ngplek

Poorth
uis 

vie
rt 5

-ja
rig

 besta
an

uitb
reiding m

et n
ummer 1

3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



POORTNIEUWS I 39 

Een ‘silent disease’ 

Tegenover mij zit een 
mevrouw van middel-
bare leeftijd in de stoel 
met keurig gekapte 
haren en een verzorgd 
uiterlijk. Een nieuwe 
patiënt die zich via 
de website heeft in-

geschreven. Ze komt voor een intake en 
geeft aan: “Ik vind het zo vervelend dat 
mijn tandvlees naar boven trekt en mijn 
tanden lijken te verschuiven”. Wat ze 
overigens wel gek vindt, want ze poetst 
elke dag trouw.

Na in de mond gekeken en metingen 
gedaan te hebben, zet ik mevrouw weer 
overeind. Ik moet dit toch even goed uit 
gaan leggen, rustig benaderen en vooral 
vertellen dat het goed is dat ze zo haar 
best doet, maar dat er meer aan de hand 
is. “Heeft u ooit van parodontitis ge-
hoord?” Mevrouw kijkt mij aan en geeft 
aan dat er itis aan het einde van het 
woord staat, dus iets van een ontsteking?

Dat klopt, het is een tandvleesontste-
king die al wat verder gevorderd is. Ik 
begin uit te leggen wat gezonde pockets 
zijn; de ruimte tussen tandvlees en tand 
is niet dieper dan 3 mm. Daarna vertel ik 
iets over gingivitis – hierbij is je tandvlees 
ontstoken; bloeding, tandsteen, pockets 
van 4 à 5 mm. Uiteindelijk leg ik uit wat 
parodontitis is; hierbij is het bot rondom 
je tanden en kiezen aangetast en trekt 
zich terug – pockets zijn dieper dan 6 mm.  

Als ik mevrouw daarna vertel dat ze 
pockets van 8-9 mm heeft, schrikt ze toch 
een beetje, ze heeft geen pijn aan haar 
gebit geeft ze aan. En dat is dus net het 
lastige van deze aandoening, niet voor 
niets wordt parodontitis een silent disease 
genoemd. Symptomen zijn: bloedend en 
verdikt tandvlees, vieze smaak door pus-
afvloed, en migratie van de tanden. Een 
vervelende mondgeur kan aanwezig zijn.  

Gaandeweg in het gesprek geeft me-
vrouw aan toch het een en ander te her-
kennen. Het tandvlees wil weleens bloe-
den na het poetsen. Ze is blij dat ze nu 
weet wat het probleem is, maar ineens 
zie ik ook de schrik in haar ogen, of het 
nog goed komt met haar gebit. “Me-
vrouw, ik heb de afgelopen decennia niet 
anders gedaan dan mensen helpen met 
dit soort problemen. Als u gemotiveerd 
bent en de schouders eronder zet, weet 
ik zeker dat we het vroeg of laat weer 
netjes en gezond gaan krijgen”.

Marwa Ahmad, de Mondzorgpoort n

www.demondzorgpoort.nl

volg mij op insta: @demondzorgpoort

z o r g s c a l aj o n g e  o n d e r n e m e r

Anne maakt halsbanden van 
paracord voor elke hond in Poort!

De elfjarige Anne is een gebo

ren Poortenaar, en zit net als 

haar jongere zusje kiki op de 

Zeeraket. twee jaar terug werd 

het gezin uitgebreid met een 

doodle, Lientje. Door veel bezig 

te zijn met Lientje ontstond een 

mooi business idee.

Vertel! 
Ik wilde graag een halsband voor Lien-
tje maken, heb op YouTube gekeken hoe 
je ze kunt maken van paracord, en ben 
gaan oefenen. Het resultaat werd steeds 
mooier. Toen zei mijn moeder dat ik ze 
wel kon gaan verkopen. Een goed idee!

Loopt het goed?
Vorig jaar zomer heb ik de eerste hals-
band verkocht. Sindsdien volgden er veel 
opdrachten. Maar ik heb ook materialen 
ingekocht. Mijn moeder houdt netjes een 
overzicht van de uitgaven en inkomsten 
bij, zodat ik iets leer van bedrijfsvoering. 
Het begint nu pas winstgevend te zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?
Bij een nieuwe aanvraag meten we uiter-
aard eerst de hals van de hond. Verder 
worden natuurlijk  de kleuren gekozen, 
van het paracord en de sluiting. Dan kan 
er een hanger in zilver of goud bij, en 
desgewenst kunnen er letterkralen inge-
weven worden. De prijs hangt af van de 
maat en de extra’s, en komt tussen de 10 
en 20 Euro uit. Ze zijn wel echt stevig, je 
hebt er lang plezier van.

Hoeveel tijd ben je ermee bezig?
Als ik een opdracht heb, dan ben ik na 
school of in de avond aan het knopen. 
Het duurt ongeveer 5 à 6 uur voordat 
eentje af is. Per week krijg ik er gemid-
deld anderhalf af. Ik trek de knopen heel 
strak aan, dus als ik er lang aan werk, 
krijg ik zere vingers! Toch is het erg leuk 
om te doen.

Hoe weten klanten je te vinden?
Ik heb de halsbanden aan iedereen laten 
zien en de reacties zijn heel positief! Bij 
het uitlaten van Lientje komen we na-
tuurlijk andere honden en baasjes tegen. 
Inmiddels tevreden klanten, zo leuk om 
te zien! Verder vind je mooie product-
foto’s op Instagram. Bij Corrie, de hon-
dentrimster, staan een paar halsbanden 
uitgestald. Laatst ging een getrainde 
hulphond met een nieuwe halsband naar 
zijn nieuwe eigenaar! Bestellen kan via 
Instagram: @dogcollarsbyanne

Is de lokale markt al verzadigd?
Wat dacht je van een bandje met speciale 
kleuren en glitters voor de feestdagen?

Heb je nog tijd voor andere hobby’s?
Ja, ik bak graag en turn fanatiek. En ik 
knuffel natuurlijk veel met mijn eigen 
hond Lientje. n

Marwa: Wist je dat ik ook maandelijks 
blogs schrijf voor de Margriet? Afge
lopen maand heb ik een stuk geschre
ven over parodontitis: 
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Haar tiende verjaardag vierde Tirza 
op 12 oktober met een haaien-

feestje. “Ik ben gek op onderwaterfilms 
sinds ik mij kan herinneren. Ik heb ook 
weleens getrakteerd op popcorn die we 
zeekleuren hadden gegeven en in bakjes 
in de vorm van een vis hadden gedaan”. 

Vanuit de Eilandenbuurt verhuisde 
Tirza naar het nieuwe huis in het Home-
ruskwartier, dat haar ouders hebben la-
ten bouwen. “Eerst was de kapsalon van 
mijn moeder klaar en bracht ze mij al 
naar De Boerderij, het kinderdagverblijf. 
En niet lang daarna konden we over. 

Ik zat op de Columbusschool, maar nu 
zit ik in groep 7 van De Gooische School 
in Laren. Dit omdat de groepen daar 
veel kleiner zijn, met maar 23 leerlingen. 
Wat ik leuk vind aan de Columbusschool, 
is dat het een sport-actieve school is. 
We speelden daar potjes tennis op het 
schoolplein of deden hardloopwedstrijd-
jes. Mijn lievelingsvakken zijn taal, crea 
en gym. Misschien ga ik hierna wel naar 
het Arte College! 

Voor pianoles ga ik naar KAF in de stad. 
Toen ik drie was, begon ik zelf deuntjes 
te spelen en al gauw mocht ik naar 
pianoles. Verder zit ik sinds drie jaar op 
aikido, bij Maarten van Aikidojo Poort. 
Hij geeft de lessen met zoveel passie, net 
als mijn pianoleraar Felix. Woensdag is 
echt een drukke dag, dan heb ik in de 
middag pianoles en in de avond aikido. 
Tussendoor eet ik soep of een broodje.  

Thuis vind ik het leuk om te bakken. 
Soms maak ik cupcakes, pannenkoeken 
of laatst een hele vanilletaart. De recep-
ten zoek ik op via internet. Het is wel 
jammer dat het resultaat er nooit zo 
mooi uitziet als het voorbeeld. 

Voor mij is het hartstikke handig dat 
mijn moeder een eigen zaak heeft vlakbij 
huis. Dan kunnen we elkaar altijd even 
helpen, als er bijvoorbeeld een oorbel 
vastzit in mijn haar, of als mijn moeder 
een pleister nodig heeft. Mijn eigen haar 
heeft ook veel verzorging nodig, dus ik 
zit regelmatig zelf op de stoel. Toen ik 
klein was, zat ik eens tijdens een feestje 
bij Ali B op zijn schouders. Het leek net 
of we familie waren!” n
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In de zaak van
mijn moeder
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update verbreding Hogering Almere 

De werkzaamheden aan de n702 hogering verlopen volgens 

planning. op dit moment ligt er een tijdelijk kruispunt voor ver

keer tussen de hogering en de Pampusdreef (Botterweg), maar 

dat gaat volgend jaar veranderen. 

Werkzaamheden 2021
Het hele jaar is druk gewerkt aan 
de aanleg van de twee tunnelbak-
ken op de kruisingen met de Herman 
Gorterweg/Neonweg (bij Literatuurwijk) 
en de Hollandsedreef/Pampusdreef (bij  
Muziekwijk). Per tunnelbak is 600 meter 
damwand geplaatst en zijn 700 heipa-
len aangebracht. Daarna is er zo’n 7.500 
kuub onderwaterbeton gestort. Met de 
damwanden als ‘muren’ en het onder-
waterbeton als ‘bodem’ is een water-
dichte bak gecreëerd die leeggepompt 
kon worden. Na het leegpompen is een 
grote lege bak overgebleven. Het opbou-
wen kan nu beginnen. Dat betekent dat 
de constructievloer aangebracht wordt 
en later ook de wanden en de liggers van 
het viaduct. De constructievloer vormt 
de fundering waarop het asfalt (in drie 
lagen) wordt aangebracht. Ook worden 
de liggers van de viaducten nog voor 
de zomer aangebracht. Daarmee krijgen 
de tunnelbakken en viaducten in 2022 

daadwerkelijk vorm. Naar verwachting 
gaat de vernieuwde Hogering in februari 
2023 helemaal open voor het verkeer.

Afsluiting Pampusdreef 
(voorheen: Botterweg)
Zodra de tunnelbakken en viaduc-
ten gereed zijn, zal het verkeer op de 
Hogering omgezet worden van de tijde-
lijke weg naar de nieuwe Hogering. Dat 
schept ruimte voor de aannemer om de 
op- en afritten aan te leggen. Dat bete-
kent dat vanaf de zomer het verkeer op 
de Hogering én van en naar de wijken 
te maken krijgt met diverse afsluitin-
gen en omleidingen. Dat betekent onder 
andere dat de Pampusdreef (de voorma-
lige Botterweg) weer een aantal maan-
den dicht gaat voor het verkeer. Naar 
verwachting vindt dit in de tweede helft 
van volgend jaar plaats. Voor verkeer 
tussen Almere Poort en de Muziekwijk 
en/of Almere Stad betekent dit een 
omleiding via de A6. De exacte planning 

en fasering van het werk wordt volgend 
jaar bekend. Houd hiervoor de BouwApp 
in de gaten.  

BouwApp 
Via de BouwApp kunnen geïnteresseer-
den op de hoogte blijven van de voort-
gang van het project Hogering. Ook kan 
de app gebruikt worden om contact op 
te nemen met het projectteam. De app is
gratis te downloaden via de App Store of 
de Google Play Store. Je kunt het project 
‘Hogering Almere’ in de 
zoekbalk invoeren. Of 
scan de QR-code met 
jouw telefoon rechtop 
om de app direct te 
downloaden. n
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Liefde op het eerste gezicht
Nadat Marwa haar studie Mondzorgkun-
de in Groningen had afgerond, besloot 
zij vanuit haar ouderlijk huis in Buiten-
post, Friesland, op kamers te gaan wo-
nen in Almere Muziekwijk. “Tijdens mijn 
werk bij een tandartspraktijk heb ik Ra-
bah ontmoet. Zijn zusje liep daar stage 
en Rabah kwam haar ophalen, waarbij 
we aan elkaar werden voorgesteld. Na 
deze korte ontmoeting zocht Rabah con-
tact en de rest is geschiedenis”.  

Marwa: “Wij zijn heel modern, maar 
samenwonen zonder huwelijk, dat wil-
den we niet. Toen we elkaar een jaar 
kenden, zijn we getrouwd. Onze trouw-
dag was 22 oktober 2011, dus dit jaar 
vierden we ons tienjarig huwelijk. Met-
een na ons trouwen gingen we samen in 

Poort wonen. Nu zou ik hier echt niet 
meer weg willen. Het is hier mooi groen 
en het is fijn dat er veel te doen is voor 
de kinderen, zoals de dansscholen en het 
zwembad”.

neefjes en nichtjes
Rabah was dertien toen hij met zijn 
familie van Irak naar naar Nederland 
kwam. “Ik heb dus mijn hele basisschool 
daar gedaan, in Buhriz, terwijl Marwa 
al sinds haar vijfde in Nederland woont. 
Wij woonden in Barneveld, mijn vader 
was ons vooruitgegaan en na anderhalf 
jaar was de gezinshereniging. Ik kom uit 
een groot gezin, met zes kinderen. In-
middels zijn er al negen kleinkinderen. 
Onze kinderen groeien dus op met neef-
jes en nichtjes relatief in de buurt. 

Arabisch brood uit Almere
Onlangs is de vader van Marwa ook 
in Almere komen wonen. Tijdens het 
interview komt hij een pan traditioneel 
eten brengen – bagila – dat hij zelf heeft 
gekookt. Uit de vriezer tovert Marwa 
heerlijk Arabisch brood, dat zij bij een 
bakker in Almere Buiten inkoopt.

Marwa: “De bruiloft vond plaats in 
Beverwijk. We waren toen 25 en 26 jaar. 
Ik droeg een witte jurk en we hadden een 
enorme bruidstaart, en wel 150 gasten. 
Voorafgaand aan de bruiloft hadden de 
vrouwen een henna-feest in Leeuwarden 
georganiseerd, als vrijgezellenfeest”.

Rabah: “Toen we een jaar in Europa-
kwartier woonden, begonnen we met de 
bouw van ons herenhuis aan de Zeus-
singel in Homeruskwartier. Daar stonden 
toen nog allemaal losse huizen, het was 
nog geen rijtje zoals nu”.

Pittige tante
Marwa: “Twee weken nadat we de sleu-
tel van dit huis kregen, werd Jennah 
geboren, en tweeënhalf jaar later Zayn. 
Jennah lijkt op mij, ze is een pittige tante 
en een kletskous. Zayn is relaxter, net als 
Rabah, die de rustige, stabiele factor in 
het gezin is. Zo blijven we in balans!” 

Beiden gaan naar de Zeeraket. “Een 
school met leuke activiteiten en educa-
tieve uitstapjes. Twee dagen in de week 
gaan ze naar de bso van Kinder Centrum-
Almere, langer wil ik ze niet missen. 
Mijn vrije tijd wil ik zoveel mogelijk met 
mijn mooie gezin doorbrengen”.

Jennah: “Op vrijdag ga ik naar de 
nieuwe kook-bso bovenin de Duinhal, 
daar heb ik zin in!”

Eigen praktijk
Sinds een jaar heeft Marwa haar eigen 
praktijk in Poort: De MondzorgPoort. 
Marwa: “Voor mij is dat echt de kers op 
de taart. Ik ben heel blij met het vertrou-
wen dat mijn eerste cliënten in mij heb-
ben gesteld. Ook heb ik het schrijven ont-
dekt. Ik heb een column in PoortNieuws 
en ik schrijf voor Margriet online”.

Rabah werkt als vermogensadviseur 
bij een bank in Amsterdam. “Wat ik van 
de Nederlandse cultuur kan waarderen, 
is de openheid. Nederlanders zijn heel 
direct, draaien nergens omheen”. n

Tien jaar getrouwd en gelukkig in Poort

Marwa en rabah vierden in oktober hun tienjarige bruiloft. 

Met hun dochter Jennah (7) en zoon Zayn (4) wonen zij in een 

herenhuis aan de Zeussingel in homeruskwartier. twee weken 

voor Jennah’s geboorte kregen ze de sleutel. Vorig jaar opende 

Marwa haar eigen mondhygiënepraktijk.
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Dagboek van een huisarts

Vroeger was alles beter… toch? 
Er was maar één dokter, ‘hij’ 
kende iedereen en je kon altijd 
bij hem terecht in zijn kleine 
praktijk. Je belde hem pas als 
je zelf alles had geprobeerd en 
maar niet beter werd, en je ver-

trouwde op het gegeven advies. Wat hunkeren wij 
allemaal terug naar toen. Geloof het of niet, ik ook.

Maar het lukt niet meer zo. Er zijn te weinig dokters, 
nu een ‘zij’ met eigen gezin, grote praktijken, wetten 
rondom arbeidstijd, administratieve rompslomp, alles-
bepalende verzekeringen. We leven in een 24-uurs-
maatschappij, waar de verwachting is dat alles contro-
leer- en maakbaar is. Je belt direct de huisarts, want 
je wordt ongerust door dokter Google en een afwezige 
‘wijze oma’, die vertelt dat 80% van de kwalen binnen 
twee weken vanzelf overgaat. En je mag en kan uiter-
aard niet ziek zijn, van je werkgever en jezelf.

Ik ben een simpele huisarts, koos ooit voor mijn 
patiënten, niet voor politiek of zakelijkheden. Maar 
zelfs ik zie het grote probleem. En ook al wordt er 
keihard aan gewerkt, op vele fronten, het kost veel 
tijd en een andere manier van denken en werken in 
de zorg. Ook ik, die vaak opziet tegen veranderingen, 
moet eraan geloven. Ik wil toch zo goed als mogelijk 
al mijn patiënten kunnen blijven helpen.

Een van de vele manieren om de zorg te ontlasten, is 
de digitalisering in al zijn facetten. Hoe fijn is het, dat 
het nu mogelijk is dat mijn patiënten mij 24/7 kunnen 
mailen en heel snel antwoord krijgen, waarbij vaak 
blijkt dat het probleem makkelijk van een afstand 
opgelost kan worden. Kan dat niet, dan zijn ze natuur-
lijk nog steeds van harte welkom, gelukkig!

Een andere manier is zelfmanagement. Wij moe-
ten onze patiënten veel beter informeren, waardoor 
ze minder ongerust en vooral zelfredzamer worden. 
Eigenlijk moeten zij zelf worden zoals die ‘wijze 
oma’. Een van de beste informatieve medische sites is 
Thuisarts.nl. Ook is het al lang mogelijk dat patiënten 
met behulp van apparaten en apps zelf thuis allerlei 
metingen kunnen doen, zoals bijvoorbeeld de bloed-
druk meten. Dit is de toekomst. Maar ik hoop ook nog 
heel lang, ouderwets huisarts te kunnen zijn...

Sharda Das, huisarts MediMere Poort 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. Kirsten Weijts, Kim de Beer (stagiaire) 

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

Mentaal Beter 088 - 010 44 80
GZ Psychologen en psychotherapeuten

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



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

uw opticien in poort · DuitSLAnDStrAAt 85 (nAASt De ApotHeeK)

teL. 036 845 67 00

nieuw JAAr, nieuwe StiJL!

optometrie

oogzorg

contactlenzen

Brillen

We willen het jaar 
afsluiten met een 
mooie actie voor 
onze klanten. Nu 
15% korting bij 
aankoop van een 
complete nieuwe 
bril. Zo kunt u fris 
het nieuwe jaar 
ingaan met een 
nieuwe, trendy bril.

WeLkoM in nAArDenVesting

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 maart 2022.

www.sun-select.nl

WINTER

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

BIJ AANSCHAF 3 ROLLUIKEN EN/OF SCREENS GRATIS* 
SOMFY SWITCH

15% korting 
bij aankoop van 

een complete 
nieuwe bril

zorg

vergoedings

check


