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10% 

KORTING
Op een een artikel 
naar keuze*

*  Deze actie is alleen geldig bij GAMMA 
Almere-Poort t/m 31-01-2023.  
Niet geldig op aanbiedingen, opruiming, 
ALTIJD LAAG, OK artikelen, PostNL, 
cadeaukaarten, services en diensten.
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E 2

2 sundae ijsjes 
naar keuze
voor

BinkBoot Private Tours

15% korting op alle tours

gebruik de code: poortnieuws

boeken op www.binkboot.nl

in, om en dóór Almere

Happy
EASTEREASTER

met deze coupon

15% korting
op alle kledingreparaties

Heel 2022 
10% korting voor alle 
inwoners van Poort
tegen inlevering 
van deze coupon



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 30 juni 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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ToT En mET 30 junI 2022.

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

26017 - Coupon Lokale Nieuwsblad.indd   3 15-09-2021   12:44

Happy
EASTEREASTER

LEVER DEZE  
COUPON IN  
BIJ GAMMA  
ALMERE-POORT

Kijk op gamma.nl voor de  
actuele openingstijden.
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BinkBoot Private Tours
voor een onbezorgde dag op het water

privé vaartochten met schipper
van 4 tot 12 personen

www.binkboot.nl · info@binkboot.nl · 06-202 770 76
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Heel 2022 
10% korting voor alle 
inwoners van Poort
tegen inlevering 
van deze coupon



i n f o @ a l m e r e p o o r t n i e u w s . n l

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

Een zonnig begin is het halve werk
Wat een heerlijk zonnig begin van de lente! Vrolijke 
gezichten, mensen gaan erop uit, even een ijsje halen of 
een koffietje doen. Er wordt weer gebootcampt op het 
strand, we kunnen weer uit eten, gaan zwemmen of naar 
een theatervoorstelling. Daarmee is ook de keuzestress weer 
terug! Maar laat dat ons grootste probleem zijn. Hiernaast 
op de pagina zie je ook een overzicht met activiteiten. Dit 

zijn er altijd veel meer dan hierin vermeld staan, omdat dingen niet bij ons 
bekend waren of op korte termijn worden gepland. Of misschien wel wekelijks 
plaatsvinden en hierdoor niet als ‘evenement’ worden bestempeld. Alles bij 
elkaar gonst het dus van de activiteiten en ik hoop dat we deze goede vibe in 
Poort nog heel lang vast kunnen houden!

Suzan Breedveld, uitgever n
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w
w
w
.d

e
b
o
e
r
il
lu

s
t
r
a
t
ie
s
.n

l

E
v

E
n

E
m

E
n

t
E

n
 p

o
o

r
t

  2
0

2
2

a
p

r
il

m
E

i

03 poorthuis: 4+ club & kinderkoken 16:00

05 tiny church: winnaar windmolenproject

08 subsub speelt rouWKost t/m 25 juni

10 poorthuis: 9+ club & kinderkoken 16:00

11  repair café, bc de ruimte 10:00-13:00

17  united dance camp vierhouten t/m 19 juni

19   schaapspoort: sunday Kinder Bijbel club

25  poortBrunch + Festival poort sociaal

 + tomatensoep Festival, zie pag. 42

ju
n

i

01  poorthuis: palmpaasstokken 4+ 16:00 

01  Forever Young, Meet point coffee bar

03  Klokhuis: kaarten maken van papierpulp

04 cultuurfonds on tour bibliotheek poort 

08  poorthuis: palmpaasstokken 9+ 16:00

09  repair café, bc de ruimte 10:00-13:00

10 poort met passie, rondom het Klokhuis

10 palmpaasstokken maken bij tiny church

11 Meditatie tiny church t/m 16 april 19:15

12 Workshop paasschaal Jeniffers Bloemen

13 vis à vis opening Floriade schoonschip

13 aeres MBo online voorlichting 19:00

15  passion in het Labyrint vanaf 10:00

15  paasworkshop Bibliotheek poort 15:00

15  schaapspoort: goede vrijdag 14:55

17   stiltewandeling vanaf Labyrint 6:00

17   paaseieren zoeken in het Labyrint

17  Klokhuis: workshop macramé 13:00

17   schaapspoort: paasviering suikerspinnen

20 2turvenhoog festival almere t/m 24 april

21 vis à vis speelt KringLoop t/m 21 mei

21 strandLaB: Wandelcompositie vesna d.

21 open dag MBo college poort 16:00

22  rupsje nooitgenoeg Bibliotheek poort

23 open dag scouting novo Mundo 10:00

24 open Middag Muzieklessen bij roxi 15:00

26 cultuurfonds on tour digitaal (zie pag. 9)

26 playground meivakantie activiteiten 4+  

28 playground meivakantie ’outdoor’ 10+

01 stress relief programma Zen company

03 voetbaltoernooi playgrnd 6+ (inschrijven)

06 poorthuis: 4+ club & kinderkoken 16:00

08 almere Bootcamp open dag 10:00-12:00

11 poorthuis: Kledingbeurs 12:00 + 12 mei

13 strandLaB Festival, iJmeer t/m 15 mei

13 poorthuis: 9+ club & kinderkoken 16:00

14  repair café, bc de ruimte 10:00-13:00

15   schaapspoort: sunday Kinder Bijbel club

15 strandLaB: Wandelcompositie vesna d.

19 aeres MBo open dag 15:00-17:00

21   Kinderzeilopstapdag sail-today (p. 23)

21   almere poort Koor @Korenfestival edam

27   dutch Water Week, iJmeer t/m 5 juni

27   open Week sail-today t/m 5 juni (p. 22)

POORTNIEUWS I 5 

evenementen vanaf juni 2022 

in almere poort mailen naar: 
redactie@almerepoortnieuws.nl
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KrinGlOOp van vis à vis 
wegens succes verlengd 

Van 21 april t/m 21 mei speelt Vis à Vis extra voorstellingen van 

hun nieuwe binnenproductie KRINGLOOP. Dankzij de positieve 

reacties van bezoekers op de voorstelling en vanwege de 

versoepelingen heeft Vis à Vis besloten om extra voorstellingen 

van KRINGLOOP te spelen. 

De Volkskrant was enthousiast en gaf de 
voorstelling vier sterren. De krant noem-
de KRINGLOOP “een prachtige ode aan de 
duurzame omgang met spullen én men-
sen". Daarnaast had de recensent mooie 
woorden over voor “het waanzinnig in-
ventieve ontwerp van decor en kostuums" 
evenals “de slim verweven levensverha-
len van de getalenteerde spelers". 

Ook de Theaterkrant kwam langs en 
noemde het hele gezelschap “een lust 
voor oog en oor".

Over KrinGlOOp
De voorstelling KRINGLOOP laat de we-
reld achter ieders favoriete koopjeswinkel 
zien. We duiken in de hartverwarmende 
verhalen van de locals die de kringloop 
kleur geven en laten de bezoekers ver-
dwalen tussen alle spullen en ideeën die 
een tweede kans krijgen. KRINGLOOP is 
een twee uur durende theaterbelevenis, 
inclusief maaltijd en muziek, en vindt 
plaats in de warme binnenruimtes van 
Vis à Vis.

KRINGLOOP is het regiedebuut van 
artistiek leider Rutger Buiter. Inspiratie 
voor de voorstelling werd gehaald uit 
de persoonlijke verhalen van de acteurs, 
dansers en muzikanten. 

Vis à Vis speelt de voorstelling KRING-
LOOP nog van 21 april t/m 21 mei, in 
hun binnentheater naast het Almeer-
derstrand. Kaarten en meer informatie 
zijn te verkrijgen via www.visavis.nl. n

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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Poort met Passie is een jaarlijks terugkerend evenement één 

week voor Pasen. Kunstenaars, hobbyisten en ambachts lieden 

kunnen hun passie delen met bewoners van Almere Poort en 

omgeving. Dit jaar vindt de gezellige, creatieve markt plaats op 

zondag 10 april rondom het Klokhuis in het Cascadepark.

Zesde editie
Poort met Passie is vijf jaar geleden 
begonnen op de Homerusmarkt. Toenter-
tijd was het Homerusplein nog een vrij 
kale vlakte met weinig reuring. Verschil-
lende partijen, waaronder De Schone 
Poort, enkele ondernemers van de Home-
rusmarkt, Buurtcentrum De Ruimte, 
Wijkteam Almere Poort, Cultuur scout 
Almere Poort en de Gemeente Almere 
sloegen de handen ineen om een leuk en 
laagdrempelig evenement te organiseren 
voor de buurt. 

Door middel van creativiteit en kunst 
verbinden – zo was de gedachtegang. 
Niet alleen voor de deelnemers, onder-
nemers van de Homerusmarkt maar ook 
de bezoekers. Zo werd Poort met Passie 
geboren. Een markt die vooral om in-
clusiviteit gaat.  Iedereen met een passie 
kan meedoen – van lokale kunstenaar 
tot creatieve hobbyist met een passie.

Na drie succesvolle jaren moest het 
evenement in 2020 helaas geannuleerd 

worden vanwege corona. Een jaar later 
had de organisatie nog steeds te maken 
met maatregelen, maar weer annuleren 
was geen optie. In plaats van een markt 
werd een wandelroute georganiseerd. 
Bezoekers konden op eigen tempo langs 
verschillende locaties, over zes kilome-
ter uitgestrekt, wandelen of fietsen. Het 
evenement werd ook over twee dagen 
gespreid en ondanks regen en wind was 
het gezellig ‘druk’. Zowel deelnemers als 
bezoekers waren blij en verrast erop uit 
te kunnen.

als vanouds
Inmiddels kan de markt weer als van-
ouds georganiseerd worden. Dit jaar 
werd voor het Cascadepark gekozen als 
locatie. De Homerusmarkt bruist inmid-
dels van activiteit, met een weekmarkt 
op zaterdag, de komst van de PLUS, 
de Tiny Houses, de oplevering van de 
omliggende woningen en natuurlijk de 
Homerusmarkt zelf. In het Cascadepark is 
het vooral in het weekend gezellig druk 
met ouders, kinderen en wandelaars. Een 
leuke plek om dit jaar de creatieve markt 
te organiseren. Om precies te zijn tussen 

Kom op zondag 10 april naar 
poort met passie in het park

Creatieve Markt

10 april 2022
van 12 tot 16 uur

in het Cascadepark

het Klokhuis en de Tiny Church, beide 
iconen in het park. 

Dit jaar belooft het weer een veelzij-
dige markt te worden met kunstenaars, 
ambachtelijke producten, een proeverij 
door een cateraar en een aantal work-
shops. Kom je gezellig langs? 

www.facebook.com/poortmetpassie
poortmetpassie@gmail.com
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resetten
Op de achtergrond bleef ik bezig met 
schilderen en tekenen. Opdrachten voor 
vrienden, doeken maken voor mezelf. 
‘Daar moet je iets mee gaan doen’, hoor-
de ik altijd, maar ik koos toch altijd voor 
de zekerheid van mijn werk in de horeca.
Totdat corona zich aandiende, en ik in-
eens een paar maanden thuis zat omdat 
het land op slot ging. Tijd om na te den-
ken, om te resetten. 

luisteren
‘Daar moet je iets mee gaan doen’, hoor-
de ik weer toen ik de verplichte vrije 
tijd thuis gebruikte om opnieuw te gaan 
schilderen. Dit keer besloot ik ernaar te 
luisteren. Hier trok ik de grens, geen ex-
cuses meer. Ik ging er iets mee doen.  Be-
vriende ondernemers ben ik gaan helpen 
met het maken van reclame-uitingen op 
de ramen of op de muren en ik wist dat 
ik dit al veel eerder had moeten doen. 

Het was tijd om mijn levenslange erva-
ring ten gelde te maken. Mike One werd 
een bedrijf!

uitstraling
In mijn stijl schemert mijn voorliefde 
voor strips en graffiti door. Duidelijke 
afbeeldingen. De outline maakt alles af, 
soms rauw en soms grafisch, maar al-
tijd de klare lijn. Muurschilderingen of 
murals kunnen jouw bedrijf of woning 
net die extra uitstraling geven die vertelt 
waar jij voor staat. De strakke, grafische 
stijl geeft een mooi contrast met jouw 
muur, waardoor de afbeelding er vanaf 
spat!  De schilderingen kunnen allemaal 
worden toegespitst op jouw doelen, jouw 
bedrijf of woonomgeving. ‘Out of the 
box' denken is waar ik goed in ben. Geef 
mij aan welke richting we op gaan en ik 
geef je een ontwerp”.  n

www.mikeoneart.com

mike maakt muurschilderingen, 

raamtekeningen en krijtborden

Toen Mike Huliselan uit Homeruskwartier thuis kwam te zitten 

van zijn werk in de horeca, pakte hij de kans om zijn creatieve 

talenten in een bedrijf om te zetten – zo ontstond Mike One. 

“Dit had ik veel eerder moeten doen”.

Striphelden
“Potloden, stiften, kwasten, spuitbussen, 
ik heb altijd getekend. Als jongste kind 
van een creatieve familie werd mijn vrije 
tijd grotendeels ingevuld met het lezen 
en het maken van strips en het nate-
kenen van striphelden. Als middelbare 
scholier verdiende ik wat zakgeld met 
het maken van graffiti op rolluiken voor 
de plaatselijke ondernemers. Later rolde 
ik de horeca in en had ik het geluk dat ik 
mijn creatieve ei kwijt kon in de bars en 
restaurants waar ik werkte. Decors voor 
themafeesten, krijtborden beschrijven, 
muurschilderingen, de menukaart op de 
spiegel, ik deed het allemaal!
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aijda Farag Saad nieuwe 

Cultuurscout almere poort

WE WANT YOU!
PERSONEEL GEZOCHT!

SOLLICITEER VIA WERKENBIJNEWYORKPIZZA.NL
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

Aijda: “Ik ben hosselaar, verbinder met 
veel liefde voor ALLY. Op jonge leeftijd 
begon ik al met het organiseren van ver-
schillende events; van poetry tot kome-
die, van muziek tot art direction en van 
diverse expo's tot festivals. Dit heeft ge-
resulteerd in mijn interesse voor de crea-
tieve industrie”.

Aijda kwam als kind samen met haar 
familie vanuit Amsterdam in Almere 
Haven te wonen. “Ik ben hier fijn opge-
groeid. In Almere is ruimte voor kinde-
ren. Ik was veel te vinden op Jeugdland,  

we hielden kampen en ik fietste vrij door 
de stad. Als jongere ging ik graag met 
vrienden naar de koopavond in het cen-
trum. Het buurtgevoel in De Werven, 
waar ik woonde, was ook heel goed. Er 
waren buurtactiviteiten zoals ‘Creatieve 
Buren’,  en we deden spelletjes op straat. 
Nu wil ik iets teruggeven aan de Almeer-
ders. Poort vind ik een heel leuk stads-
deel – nieuw, jong en in beweging.

Als artiestenmanager in de muziek wil 
ik een brug slaan tussen jonge onderne-
mers en het Cultuurfonds Almere, speci-

Door mijn talenten
en creativiteit
in te zetten 
kan ik steeds 
meer mezelf zijn!”
 Iris - Leerling Arte College HAVO 3

100% jezelf zijn
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WWW.ARTECOLLEGE.NL
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”

Poort met Passie 2021, een mooi voorbeeld van de creativiteit in ons stadsdeel

fiek in Poort. Ik houd van mijn stad ALLY 
en de vibe en potentie die deze stad heeft 
wil ik overbrengen aan de young crea-
tives. Ik denk niet in problemen of bar-
rières, maar in mogelijkheden en precies 
die mogelijkheden wil ik zichtbaar ma-
ken voor de jonge ondernemers van nu. 

Met Cultuurfonds On Tour vind je mij 
op 5 april van 14 tot 17 uur in bibliotheek 
Poort en op 26 april digitaal. Daarnaast 
kun je via mail een afspraak met mij in-
plannen, bij Meet Point Coffee Bar”. n

poort@cultuurfondsalmere.nl 

Sinds begin dit jaar heeft Poort 

een nieuwe cultuurscout. Mira 

Ticheler gaf het stokje door 

aan Aijda Farag Saad, die haar 

ruime ervaring in de muziek-

industrie kan inzetten.
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Drijvend lichtkunstwerk ‘Flarden’ 
met zelfportretten van kinderen

In januari 2022 waren de zelfportretten van 47 kinderen uit 

Poort te zien, door Mira Ticheler verwerkt in het drijvende 

lichtkunstwerk genaamd ‘Flarden’. Het maakte deel uit van de 

expositie ‘Zilver op Water’, met als thema ‘Ode aan het Land-

schap’ bij de Kemphaan. 

In 2020 kregen groepjes bovenbouw-
leerlingen van vier basisscholen in ver-
schillende wijken van Almere Poort een 
serie bijzondere lessen aangeboden. De 
aanleiding hiervoor was een onder-
zoeksvraag vanuit het Centre for Urban 
Studies van de Universiteit van Amster-
dam en de gemeente Almere. Deze werd 
uitgevoerd door Francesca Ranalli, on-
derzoeker bij de UvA. Zij wilde op een 
creatieve manier uitzoeken hoe de kin-
deren in Almere Poort zich voelen in de 
publieke ruimte. Is de opzet geslaagd of 
hebben ze nog specifieke wensen?

Francesca zocht op haar beurt de sa-
menwerking met Mira Ticheler, kunste-
nares en tevens kunstdocent uit Poort. 
Mira vertelt enthousiast: “Bedenk dat we 

inmiddels een schooljaar verder zijn en 
sommige leerlingen al naar de middelba-
re school zijn gegaan. Het was dus echt 
een momentopname, een stukje van hun 
leven dat de kinderen met ons hebben 
gedeeld. Vandaar de naam ‘Flarden’. De 
kinderen begonnen met een wandeling 
door de wijk, en maakten vervolgens in 
de klas maquettes van hun wensen. Deze 
zijn ook aan de gemeente gepresenteerd. 
De ideeën waren uiteenlopend en origi-
neel. Een glijbaan voor grote kinderen 
in het Cascadepark. Een huisdierenhotel. 
Een onderwatermuseum. Een skatebaan. 
Meer groen. Betaalbare huizen. De resul-
taten ontsloten de perceptie van de kin-
deren rondom emotionele veiligheid, het 
gevoel erbij te horen en eigenaarsschap.

Voor het gezamenlijke kunstwerk 
maakten zij silhouetten van zichzelf, met 
behulp van een fotosessie die hieraan 
vooraf ging. Zij gebruikten hiervoor plas-
tic deeltjes in verschillende kleuren, die 
gemaakt waren van gerecycelde came-
ralenzen, patatvorkjes en zo meer. Deze 
werden vervolgens samengesmolten in 
een pers bij The Good Plastic Company in 
Almere Buiten. Het bedrijf sponsorde ons 
volledig met de materialen en het persen. 
Het resultaat is een stevige, weatherproof 
plaat van elk zelfportret. Deze heb ik als 
47 zeilen op een drijvend ‘stuk aardkloot’ 
gezet, een silhouet van Almere Poort. De 
kinderen delen dezelfde basis en gaan nu 
uitvaren, de wereld in. De zeilen kunnen 
draaien en kiezen hun eigen weg”.  n

foto: Marcel Kolder

Mira: “In overleg met de gemeente wordt gekeken 
of het drijvende kunstwerk aan de rand van het 
Cascadepark te water kan worden gelaten, zodat 
de kinderen uit Poort deze zomer hun silhouet op 
de zeilen in hun eigen stadsdeel terug kunnen zien”.
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Carolien uit Duin geeft prenten-
boek uit: Quin zoekt geluk

Op 29 december 2021 verscheen het prentenboek ‘Quin zoekt 

geluk’ door Carolien Siebelink, met illustraties van Anke Bits. 

Eenmaal gesettled in Duin, kreeg Carolien zin om iets nieuws te 

doen, kinderen iets mee te geven dat er in het onderwijs en het 

dagelijks leven soms bij inschiet. “Door mijn boek kun je leren 

dat je invloed hebt op geluk, een positieve mindset stimuleren”. 

“Twee en een half jaar geleden ben ik met 
mijn gezin vanuit Amsterdam Zuid-Oost 
hier naartoe verhuisd. Mijn vriend en ik 
waren verliefd geworden op deze buurt 
en superblij dat we deze woning konden 
krijgen. Het is een mooie gezinswoning, 
niet ver van Amsterdam, en toch mét dat 
vakantiegevoel, door de rust en natuur-
lijk het strand. Onze zoon is nu acht en 
onze dochter vier. De oudste heeft wel 
even moeten wennen.

Schooljuf
Ik groeide op vlakbij Doetinchem, in 
Wehl om precies te zijn. In Groningen 
deed ik de Pabo, en mijn afstudeerstage 
heb ik in Paramaribo gedaan, wat een 
bijzondere ervaring was. Daarna heb ik 
twaalf jaar les gegeven in Holendrecht. 
Vanuit Poort ben ik nog een jaar lang 
op en neer gereisd, het was immers maar 
17 minuten reistijd. Toch ben ik op zoek 
gegaan naar een baan in de buurt, en zo 
kwam ik bij de Aquamarijn in Almere 
Haven terecht. De gemengde popula-
tie in Almere spreekt mij aan. Dit jaar 
geef ik drie dagen in de week les aan een 
groep 5. Het liefst geef ik les aan de bo-
venbouw groepen, omdat de lesstof dan 
meer diepgang biedt. 

positieve mindset
Eenmaal gesettled, kreeg ik zin om iets 
nieuws te doen. Iets met mindfulness en 
positiviteit, geluk overbrengen aan kin-
deren, ook in de klas. Op school gaat het 
minder over talentontwikkeling van de 
kinderen, wat ik jammer vind. Dus ik 
ben gaan schrijven over geluk, op rijm 
en met denkvragen. Zo kun je leren dat 
je invloed hebt op geluk, een positieve 
mindset stimuleren. Door dankbaarheid 
en zelfvertrouwen kun je iets bereiken. 

Een van de vragen is bijvoorbeeld: geef 
jij jezelf weleens een compliment? Door 
middel van dit boek kun je het gesprek 
aangaan met je kind. Het zet je vanzelf 
aan het denken – waar ben ik dan eigen-
lijk dankbaar voor? Vervolgens dagdroom 
je verder over wat je graag zou willen.

avontuur
Op 29 december 2021, op de valreep van 
het oude jaar, verscheen mijn boek. Een 
feestelijk moment om het dan echt ge-
drukt en gebonden in de handen te hou-
den! De vormgeving heb ik samen met 
mijn vriend gedaan, zonder enige erva-
ring. Echt als een avontuur dat we sa-
men zijn aangegaan. Voor de tekeningen 
vond ik in Anke Bits een illustrator met 
een leuke tekenstijl en met wie ik direct 
een klik had. Er was veel contact met de 

drukker. We kozen voor een liggend for-
maat. Verder moest ik natuurlijk beslis-
sen of ik naar een uitgever ga of zelf ga 
uitgeven. Via blogs op internet leerde ik 
bijvoorbeeld hoe ik zelf een ISBN-num-
mer aan kon vragen.

Geen verzendkosten
Het boek kost 17,50 en is te koop via de 
webshop op mijn eigen website. De ver-
zendkosten bedragen 3,50 maar in Poort 
kom ik het graag langsbrengen of je kunt 
het bij mij ophalen. Ik hoop natuurlijk 
dat mijn boek ook op scholen gebruikt 
gaat worden, bij de bibliotheek uitge-
leend kan worden en in boekwinkels 
komt te liggen. In Leiden ligt het in de 
Gelukswinkel”. n

www.carolienschrijft.nl
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In Duin wordt op dit moment gebouwd aan het nieuwe schoolgebouw van IKC de Duinvlinder. 

Woensdag 9 februari was er een feestelijke ceremonie om de start van de bouw te vieren. Onder 

toeziend oog van wethouder Maaike Veeningen, de directie, een aantal ouders en kinderen, 

hebben twee leerlingen van IKC De Duinvlinder de eerste vloerplaat gelegd en hun handen in 

een betonnen plaquette afgedrukt. 

Feestelijke start bouw iKC De Duinvlinder 

IKC staat voor Integraal Kind Centrum.
Het gebouw biedt ruimte aan ongeveer 
400 leerlingen. Daarnaast biedt Kinder-
CentrumAlmere (KCA) buitenschoolse 
opvang aan in het gebouw, voor kinde-
ren van 4 tot 13 jaar. Naast het gebouw 
van IKC de Duinvlinder zal KCA, op de 
begane grond van woontoren Rio de 
Janeiro, tevens kinderopvang aanbieden 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Samen 
met KCA biedt IKC De Duinvlinder zo 
een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar.

Als de bouw voorspoedig verloopt, 
kunnen de leerkrachten en kinderen eind 
2022 intrek nemen in het nieuwe ge-
bouw. n

impressie

De plaquette zal op een later moment 
worden ingemetseld in de muur van het 
gebouw. Het nieuwe gebouw in het cen-
trumgebied van Duin past volledig bij 

het vernieuwende concept van IKC De 
Duinvlinder: unit- en faseonderwijs, 
waardoor ieder kind zich op zijn of haar 
eigen niveau en tempo kan ontwikkelen. 

unieke opvang op sfeervolle locaties  •  www.kindercentrumalmere.nl  •  036-303 50 00

•  bso Handvaardigheid 

& Techniek

• bso Koken & Bakken

• bso Theater

• bso Musical

• bso Dans

• bso (Kleuter)Sport

• bso Zaalvoetbal

• bso Vrijzwemmen 

• bso Outdoor

• 5 dagen zomerkamp
 *opening locatie in Duin (Kop Zuid) eind 2022

kdv / bso De Zeeraket

Muiderzandweg 6, 1361 BS

bso De Hooiberg

Odysseestraat 51, 1363 WR

kdv De Boerderij 

Mercuriusstraat 1, 1363 ZB

kdv / bso De Duinvlinder*

Slowakijehof 1, 1363 BD
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De voetbalvereniging SC Mui-

derberg is opgericht in 1928 

en toegankelijk voor iedereen. 

Op dit moment komt ruim een 

kwart van de 375 clubleden 

uit Almere. Behalve de korte 

afstand en uitstekende bereik-

baarheid is de gemoedelijke 

sfeer op de club doorslagge-

vend voor deze zeer welkome 

Almeerse leden.

Voorzitter Tjeerd Kooij: “Voor veel van 
onze leden uit Almere is SC Muiderberg 
de dichtstbijzijnde club, dit geldt natuur-
lijk in het bijzonder voor Almere Poort. 
Tel daarbij op onze ruime parkeerplaats  
en de laagdrempeligheid”. 

relaxte sfeer
Chrystal, moeder van Shane (11) uit Eu-
ropakwartier: “Op zoek naar een voet-
balclub, voelde ons eerste bezoek aan 
SC Muiderberg meteen goed. Mijn zoon 
voelt zich thuis, welkom en vindt het ge-
zellig. Ook is het voor hem goed op de 
fiets te doen, in ongeveer 25 minuten”. 

Danny Spiekerman, vader van Skylee 
(7) uit Duin: “Als Amsterdammer heb ik 
vroeger zelf tegen SC Muiderberg ge-
voetbald. De club leek mij toen al perfect 
voor mijn toekomstige kinderen – niet al 
te groot, waardoor de sfeer goed is”. 

Maaike, moeder van Roméo (11) uit 
Duin: “Veel vriendjes van mijn zoons 
voetballen bij Muiderberg, dus het onder-
werp voetbal kwam thuis regelmatig ter 
sprake. Nieuwsgierig zijn we toch eens 
gaan kijken. De sfeer is heel relaxed en 
er wordt goed voor de kinderen gezorgd. 
Inmiddels zitten er al vier kinderen uit de 
klas in hetzelfde team. Superleuk!

Extra activiteiten
Naast de trainingen en wedstrijden wor-
den veel extra activiteiten georganiseerd 
zoals een clinic van PSV, zaalvoetbal-
trainingen van een oud-interland en 
keeper trainingen van Telstar. Ook de 

bring your friend evenementen zijn su-
per, zodat kids in de gelegenheid worden 
gesteld hun beste vriend een keer mee 
te nemen. Allemaal vrijblijvend en puur 
voor het plezier van de kinderen”.  

training op techniek
Tjeerd: “Voetbal is en blijft uiteraard de 
belangrijkste pijler van onze club. We 
besteden veel tijd aan het trainen en het 
blijven uitdagen van onze jeugdleden. 

Onder leiding van gecertificeerde trai-
ners leiden wij onze eigen trainers op. In 
onze sportzaal wordt de jeugd getraind 
op techniek onder leiding van een zeer 
ervaren zaalvoetballer. We zijn er trots 
op dat onze jeugdteams de afgelopen ja-

ren gemiddeld anderhalve klasse hoger 
zijn gaan spelen. Daarnaast hebben we 
een flink aantal seniorenteams”.

Gezellige kantine
In de afgelopen periode kreeg de kantine 
een complete make-over, waardoor deze 
nog frisser en gezelliger is geworden. 
Tjeerd: “We doen ons best om de kan-
tine en de sportzaal zo goed mogelijk in 
te zetten. Op de woensdagavond worden 
de kantine en sportzaal gebruikt door de 
dartvereniging en sinds enige tijd hosten 
we ook een boksclub.

Het is uiteraard mogelijk om een proef-
training mee te doen of gewoon een keer 
koffie te komen drinken!” n

poortenaren enthousiast over SC muiderberg

JO12
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maarten Heinsius sensei van aikidojo poort 
behaalt hoogste graad van lesbevoegdheid

Ad Hagenaar, secretaris van Aikidojo 
Poort, schreef een enthousiast stuk hier-
over. “Onze leraar, Maarten Heinsius, 
slaagde voor het examen ‘aikido leraar 
niveau 4’. Dit door de Rijksoverheid en 
NOC*NSF erkende diploma van Aikido-
bond Nederland is de hoogste graad van 
lesbevoegdheid in de aikidosport. Lera-
ren op dit niveau kunnen optreden als 
mentor voor andere aikido-leraren. 

technische benadering
Net als zijn oude meester Erik Louw 
shihan heeft de pas 31-jarige Maarten 
een heel technische benadering van het 
aikido en laat hij ons wekelijks zien dat 
je niet groot en sterk hoeft te zijn om 
aikido op effectieve wijze te beoefenen.

Als leraar blijft Maarten zich ontwik-
kelen. Na ooit geruime tijd in Japan en 
Groot Brittannië gestudeerd te hebben, 

onderneemt hij nog regelmatig studie-
reizen naar het buitenland, om zelf les te 
nemen van grote meesters die hem nog 
kunnen helpen bij de verdere ontwikke-
ling van zijn kwaliteiten als leraar.

In zijn dojo in Almere, Aikidojo Poort, 
geeft Maarten al zes jaar met onvermoei-
baar enthousiasme les aan inmiddels 
zo’n 60 kinderen en volwassenen. Bij de 
kinderen spreekt zijn aanpak enorm aan, 
zodat er tijdens de lessen voortdurend 
een balans is tussen de speelse natuur 
van de kinderen en zijn eis om ‘netjes op 
te letten en goed je best te doen’. Hierbij 
staat veiligheid voortdurend op de eerste 
plaats – wild, onvoorzichtig en ruw ge-
drag wordt niet getolereerd op de mat.

veiligheid op de eerste plaats
Veiligheid en een veilige omgeving voor 
iedereen is een kernwaarde in de dojo 

van Maarten. Geen macho-gedrag, zodat 
ook de dames zonder terughouding kun-
nen deelnemen aan de lessen. Medisch 
geschoold als chiropractor kan onze le-
raar heel goed inschatten wat het mense-
lijk lichaam aan kan en past hij zo nodig 
technieken aan, zodat gewrichten niet 
overbelast worden. 

Bron van inspiratie
Ook bij de les voor volwassenen is het 
enthousiasme van Maarten een bron van 
inspiratie. Je merkt het onmiddellijk als 
hij weer een nieuw idee heeft opgepikt 
of ontwikkeld, want dat wordt dan het 
‘thema’ in de volgende les. Door die 
voortdurende ontwikkeling zijn de les-
sen nooit saai en worden de aikidoka 
in onze dojo steeds uitgedaagd het vol-
gende stapje te zetten of het volgende 
aandachtspunt onder de knie te krijgen.

Maarten heeft er ook voor gezorgd dat 
de leden van de technische staf minimaal 
de opleiding aikido leraar niveau 2 heb-
ben gevolgd, zodat de lessen bij ons al-
tijd onder leiding van een gediplomeerde 
instructeur gegeven worden. Wij kijken 
allemaal alweer uit naar de volgende 
training bij meester Maarten!”  n

www.aikidojopoort.nl

Maarten Heinsius geeft sinds ruim zes jaar aikido lessen in de 

gymzaal bij buurtcentrum De Ruimte, aan drie enthousiaste 

groepen: kinderen vanaf zes jaar, tieners en volwassenen. 

Begin dit jaar is Maarten geslaagd voor het examen ‘aikido-

leraar niveau 4’ en hiermee de hoogst gecertificeerde aikido-

leraar in Almere en omgeving.

Een demonstratie tijdens 
het Kersenbloesemfeest in 
de Regenboogbuurt (2019)
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Er staat iets nieuws te gebeuren bij GO!
Locatie Het Vlaggenschip van GO! Kinderopvang is de afgelopen 

periode achter de schermen druk bezig geweest met het opzetten 

en inrichten van een VE-peuterspeelzaal (Voorschoolse Educatie). 

Binnenkort gaan de deuren open! 

Speciale aandacht voor 
voorschoolse Educatie (vE)
Peuterspeelzaal Het Vlaggenschip is een 
VE-peuterspeelzaal. Op de VE-peuter-
speelzalen bij GO! wordt Voorschoolse 
Educatie geboden. Deze speelzalen heb-
ben een aanbod gericht op ontwikke-
lingsstimulering voor kinderen van twee 
tot vier jaar, vooral gericht op taal- en 
sociaal emotionele ontwikkeling. Met 
vier jaar stroomt het kind door naar 

een basisschool, bij voorkeur met een 
VVE-aanpak in groep 1 en 2. Het to-
tale aanbod voor een kind van twee tot 
zes jaar noemen we Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie (VVE). Het doel hier-
van is om kinderen zonder achterstand 
naar groep 3 te laten gaan. Het aanbod 
krijgt vorm aan de hand van een erkend 
VVE-programma. Op peuterspeelzaal 
Het Vlaggenschip wordt gewerkt met het 
programma Uk & Puk.  

Kinderen met een VVE-indicatie ko-
men vanaf de leeftijd van 2,5 jaar voor 
zestien uur per week naar peuterspeel-
zaal Het Vlaggenschip, verdeeld over 
vier dagdelen van vier uur. De peuter-
speelzaal is maandag tot en met vrij-
dag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. De 
VVE-indicatie voor een kind wordt af-
gegeven door het consultatiebureau. Als 
er geen VVE-indicatie is afgegeven, dan 
kan de peuter maximaal twee dagdelen 
geplaatst worden. 

Wie ben ik
De twee gediplomeerde medewerkers 
kunnen niet wachten om met de kinde-
ren te starten. Ze kijken ernaar uit om 

Wil je meer weten 

of je kind aanmelden? 

Kijk dan op de website: 

www.go-kinderopvang.nl/

locaties/het-vlaggenschip

Het Vlaggenschip

David Livingstonestraat 121

Almere Poort

036 - 202 23 18

kinderen en hun ouders te ontvangen op 
de nieuwe peuterspeelzaal. Het is voor 
iedereen nieuw en best een beetje span-
nend, daarom wordt er gestart met het 
thema ‘Wie ben ik’. Binnen dit thema is 
er voor de kinderen ruimte om elkaar 
en de pedagogisch medewerkers te leren 
kennen. Daarnaast wordt er natuurlijk 
veel plezier gemaakt!

Compleet aanbod
Met de komst van de peuterspeelzaal 
biedt GO! bij Het Vlaggenschip alle op-
vangsoorten voor kinderen van 0 tot 12 
jaar onder één dak: kinderdagopvang, 
VE-peuterspeelzaal en naschoolse op-
vang. Dat komt de groei en ontwikkeling 
van de kinderen ten goede. n



meer connectie en minder stress

Door allerdaagse druk-
te en stress verlies je 
elkaar nog weleens uit 
het oog. Als je een re-
latie met elkaar hebt, 
mondt dit soms uit 
in een disconnectie. 

Je bent elkaar even kwijt. Het is tijd om 
weer met elkaar te connecten. 

De Heart ❤ Connection workshop kan 
ervoor zorgen dat er meer verbinding 
ontstaat. De workshop in maart, gege-
ven door Nathalie van voetreflexpraktijk  
Nathalie Jansen en Amanda de Bruin Ser-
bula van Zen Company, was fantastisch. 
Er waren drie mooie stellen aanwezig en 
hieronder vind je twee mooie reviews. 

Man: “Ik vond het bijzonder om eens 
uit mijn comfortzone te stappen en heel 
fijn om echt intens aandacht te hebben 
voor elkaar en elkaar te ‘voelen’”. 

Vrouw: “Wij vonden het fijn om even 
stil te staan bij het zachtere, liefdevolle 
bestaan met elkaar. In ons volle gezinsle-
ven gaat veel op de automatische piloot 
en gericht op praktische afstemming. De 
verbinding die ik voelde tijdens de work-
shop en elkaar mogen dragen (waarbij de 
een de ander opvangt) vond ik een bij-
zondere intieme ervaring”. 

Op 1 mei is er weer een Stress Relief 
programma gegeven door yogini Aman-
da en haar zus, en ook yogini, Angelina. 
In dit programma geven we tips en oefe-
ningen om met stress om te gaan. Zelfs 
klanten met burnout-klachten hebben 
hier veel aan gehad. Enkele reviews:

Vrouw: “Ik vond de workshop heel 
waardevol. Informatief maar ook prak-
tisch en ontspannend. De hele dag voel-
de ik me ontspannen en door de tips kan 
ik nu wat makkelijker afstand nemen in 
voor mij stressvolle situaties. Ik wil er ze-
ker verder mee. Jullie deden het ook heel 
leuk, persoonlijk en niet zweverig”.

Man: “Bedankt voor de mooie och-
tend. Toen ik binnenkwam voelde ik al 
een relaxte sfeer. Een goede verdeling in 
stukje theorie en oefeningen. Openheid, 
oprechtheid en jullie passie waren te voe-
len. Zeer nuttige workshop, en makkelijk  
toe te passen in het dagelijkse leven”.

Wil je meedoen met één van boven-
staande workshops? Stuur ons een tekst-
bericht via 06-526 257 33 ;-)

  
Amanda de Bruin, Zen Company n

www.zencompany.nl

i n  B a L a n s  i n  p o o r t
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in contact met jezelf door 

shiatsu therapie bij Focus on Ki

Fleur van de Water woont met 

haar gezin in Duin, waar zij 

ook haar praktijk heeft voor 

shiatsu en massagetherapie. 

Door toeval ontdekte zij de 

kracht van shiatsu toen zij na 

een turbulent leven zelf in een 

burnout was geraakt. Dit in-

trigeerde haar zodanig dat zij 

zelf de opleiding ging volgen.

“We leven in een maatschappij waar 
productiviteit als een groot goed wordt 
beschouwd. Maar wanneer de boog altijd 
gespannen staat en er geen balans is, zal 
dit effect hebben op de gezondheid. Er is 
niks mis met productiviteit, mits er ook 
een een tegenstelling is, namelijk rust 
en reflectie. Weer even aarden en ruimte 
creëren, want hierdoor ontstaat balans. 
Het is mijn passie om het proces van ba-
lans in lichaam en geest te bevorderen 
en hiermee bij te dragen aan het licha-
melijk en geestelijk welzijn.   

Ik spreek uit ervaring. Zelf ben ik lang 
een ‘harde werker’ geweest. Op mijn elf-
de jaar begon ik aan de Nationale Bal-
letacademie en op mijn twintigste stu-
deerde ik af aan de Hogeschool voor de 
Kunsten. Daarna stroomde ik door naar 
grote theaterproducties. Ik werkte non 
stop en stond altijd ‘aan’ In die tijd over-
leed ook mijn moeder plotseling, maar ik 
ging gewoon door en stond na een week 
weer op de planken.

Tegen de tijd dat ik dertig was, kreeg ik 
klachten, maar die wuifde ik weg, want 
daar ‘had ik geen tijd voor’. Het was puur 
toeval dat ik bij een shiatsu massage the-
rapeut terecht kwam. En niet veel later 
kreeg ik de diagnose burn-out.

Nu, zoveel jaren later, ben ik zelf shi-
atsu massage therapeut en begeleid ik 
mensen. Via mijn behandelingen maak 
ik mensen bewust van patronen en emo-
ties en breng ik ze in contact met zich-
zelf. Los van dat stemmetje in je hoofd 
dat vaak de boventoon voert. ‘The issue 

is in the tissue’, want ieder mens slaat 
onbewust veel op in z’n lichaam. Door 
op zoek te gaan naar waar het stagneert 
en de energie-flow te stimuleren, komen 
lichaam en geest weer in balans.       

Ik hoor vaak van mijn cliënten dat ze 
zich na mijn behandeling pas realise-
ren hoe moe ze eigenlijk zijn en hoeveel 
spanning ze eigenlijk vasthouden. Ik 
werk met cliënten die klachten hebben 
op het gebied van vermoeidheid, stress 
en burn-out, allerlei soorten pijnklach-
ten, slapeloosheid, energieproblematiek 
en onverwerkte emoties. 

Shiatsu is een manuele behandelme-
thode vanuit een holistisch perspec-
tief: lichaam en geest worden als een 
geheel benaderd. Door op zoek te gaan 
naar waar het stagneert in het lichaam 
en ruimte te maken, zal Ki – lichaams-
energie – weer gaan stromen. Hierdoor 
krijgt het lichaam de mogelijkheid om 
te regenereren. Met de duimen, hand-
palmen, vingers en het lichaamsgewicht 
wordt druk uitgeoefend op het lichaam 
om eventuele blokkades op te heffen, 
energie flow te stimuleren, het immuun-
systeem te boosten en gezondheid te on-
dersteunen en bevorderen”.   n

www.focusonki.nl
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Front Row
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Kapsalon Front Row is sinds acht jaar te vinden aan de Hermes-

straat in het Homeruskwartier. Kapper Zoelaiga Oemed mag 

zich met 25 jaar ervaring beroepen op werk waarvoor zij er-

kend wordt, ook buiten Almere. 

Kapsalon Front row sinds 

8 jaar in Homeruskwartier

Zoelaiga heeft tijdens haar carrière een 
keur aan klanten met representatieve 
functies in haar stoel mogen verwelko-
men en verzorgen. Ook voor evenemen-
ten als de Miljonair Fair en Pink Ribbon. 
Bij Coiffure Award heeft ze haar vaar-
digheden mogen meten aan kappers uit 
het hele land. 

advies op maat
Het gebouw van de kapsalon in Almere 
Poort is vormgegeven volgens dezelfde 
filosofie van bewustwording. Een bezoek 
aan de salon brengt het woord tot de 
daad; in de voorste rij, op de beste plek. 
Zoelaiga: “Bij Front Row is het het idee 
dat een klant zich thuisvoelt. Je krijgt per-

soonlijke aandacht bij de behandelingen, 
en wordt voorzien van advies op maat. 

Ik zie mijn salon als een plek waar de 
klant tot zichzelf komt, tot de persoon-
lijkheid die deze nog niet had ontmoet...” 

In een ontspannen sfeer mogen haar 
klanten de passie voor haarverzorging 
ervaren. Bij Front Row wordt meer ge-
daan dan alleen knippen. Er worden 
condities gecreëerd die de klant helpen 
het kapsel zelfstandig in vorm te hou-
den. Zoelaiga voert ook specialistische 
behandelingen uit, zoals het aanbrengen 
van extensions.
 
Duurzame haarbehandelingen
Front Row werkt met verschillende pro-
ducten, afgestemd op persoonlijke wen-
sen van de klant en beoogde resultaten 
van de kapper. Inmiddels heeft de sa-
lon een nieuwe lijn erbij: Roze Avenue. 
Duurzame schoonheid in een roze fles, 
maatschappelijk verantwoord, en be-
taalbare luxe. “Mijn klanten zijn lyrisch 
daarover, met name de dry shampoo en 
de fiber mousse zijn zeer in trek bij de 
dames. Roze Avenue kent een uitgebreid 
assortiment. De kleuringen hebben een 
natuurgetrouwe uitwerking en niet van 
oorspronkelijk te onderscheiden”. 

achtjarig bestaan
Kapsalon Front Row bestaat per 18 mei 
2022 acht jaar. Graag grijpt zij de ge-
legenheid aan jou uit te nodigen kennis 
te maken met kappersdiensten van onge-
kend hoge kwaliteit. Front Row daagt de 
klant uit, haar zelf te ontdekken. Kijken 
in de spiegel bij Front Row geeft je een 
glimp van de ziel. Zoelaiga behandelt 
haar van allerlei aard, ook ’s zondags.  n
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Op een zonnige dag in maart 

was er een verhuislift tegen 

de gevel en bedrijvigheid te 

zien op een dak bovenop drie 

woonlagen in Homeruskwar-

tier. De bewoner wilde graag 

een sedumdak als een duur-

zame manier om te isoleren. 

Het Almeerse bedrijf Babylon 

Daken had in de herfst al het 

dak van de buren vergroend, 

wat er mooi groen bij lag. 

almeers bedrijf vergroent daken van poort
In mei 2019 richtte Eduard Beekhuizen 
zijn bedrijf Babylon Daken op, de naam 
geïnspireerd door de hangende tuinen 
van Babylon, met als doel onbenutte da-
ken om te toveren tot een dak met meer-
waarde. “We zijn dus een vrij jong, maar 
zeer ambitieus en specialistisch bedrijf. 
Onze werknemers hebben ruime ervaring 
op het gebied van verduurzaming, ver-
groening en dak-aanleg.

Duurzaamheid
Al sinds mijn jonge tienerjaren ben ik 
bezig met duurzaamheid – het planten 
van eigen voedsel in de tuin, sorteren 
van afval voor recycling en niet meer 
gebruiken dan je zelf nodig hebt. Op 
jonge leeftijd ben ik in de tuinen en in 
de bouw terechtgekomen en hier heb 
ik vooral geleerd hoe het beter kan. Er 

wordt veel langs elkaar gewerkt, specia-
lismen zijn niet op elkaar afgestemd en 
er zijn veel faalkosten. 

Dat moet anders
Na een lange tijd van brainstormen, 
partners zoeken en vooral veel leren, 
proberen en doen, ontstond het concept 
voor Babylon Daken. Wat ons uniek 
maakt, is dat wij expert zijn op elk on-
derdeel van het dak. Hierdoor sluiten alle 
onderdelen, van de constructie, de isola-
tie tot de dakbedekking perfect op elkaar 
aan. Deze complete aanpak voorkomt 
problemen in de toekomst en ontzorgt 
klanten, doordat slechts één partij zich 
bezighoudt met het gehele pakket.

Het meest voorkomende type groen-
dak is een sedumdak. Dit bestaat uit 
verschillende kleine vetplantjes, met uit-

eenlopende bloeitijden. Daarnaast zijn 
er nog veel meer mogelijkheden, zoals 
een bloemendak, een grasdak of zelfs 
een compleet dakpark. Een groendak 
is op bijna ieder dak mogelijk, zelfs op 
schuine daken. Wel is het erg belangrijk 
dat de kwaliteit van het onderliggende 
dak systeem voldoende is. 

voordelen
Een groot voordeel van een groendak is 
de langere levensduur van de dakbedek-
king, het dak kan tot wel twee keer zo 
lang meegaan. Verder zorgt een groen-
dak voor het bufferen van regenwater, 
een toename van de biodiversiteit en het 
heeft een verkoelend effect in de zomer. 
Groene daken zijn ook in staat om het 
rendement van zonnepanelen te verho-
gen en bieden een groen uitzicht”. n  
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Tandzorg Op Maat Almere Poort is te 
vinden in Gezondheidscentrum Vizier

Veel mensen zien hun gebit als hun visitekaartje. Maar bij een 

mooi gebit hoort ook gezond tandvlees! Tandvleesontsteking 

komt, in meer of mindere mate, veel voor. Het vormt een onge-

veer net zo grote bedreiging voor het gebit als gaatjes. En dat 

terwijl tandvleesontsteking meestal geen pijn doet. Wat nu? 

Ontstoken tandvlees: 
hoe erg is dat eigenlijk? 

Gezond tandvlees
Tussen de tand en het tand-
vlees is een smalle, ondiepe 
ruimte: de pocket. De tand-
arts meet deze ruimte op 
met een instrument: een 
pocketsonde. Gezond tand-

vlees is roze en ligt strak om de tanden. 
Hier is de pocket maximaal 3 millimeter 
diep.

Hoe ontstaat tandvleesontsteking?
In de mond bevinden zich veel bacteriën, 
zowel goede als slechte. Deze bacteriën 
vormen dagelijks een wittig laagje op 
het oppervlak van de tanden en kiezen: 
tandplak. Als de tandplak zich hecht aan 
de tand, is het nog zacht en daardoor 
makkelijk te verwijderen met de tanden-
borstel, stoker of rager. Als tandplak lan-
ger blijft zitten, kan het verkalken. Dan 
noemen we het tandsteen. Tandsteen is 
een hard laagje en kun je niet zelf ver-
wijderen. Dit kan de tandarts of mond-

hygiënist met speciale instrumenten. 
Als tandplaque en tandsteen niet goed 

verwijderd worden, neemt de hoeveelheid 
bacteriën in de mond fors toe. Deze bac-
teriën veroorzaken tandvleesontsteking. 
Het tandvlees is dan rood, gezwollen en 
bloedt makkelijk bij aanraking. Ook kan 
de diepte van de pocket toenemen naar 4 
of 5 millimeter. Als dit op tijd behandeld 
wordt, kan het tandvlees weer helemaal 
herstellen. De behandeling bestaat al-
tijd uit een combinatie van professionele 
gebitsreiniging in de praktijk en een in-
structie voor een goede mondhygiëne. 

parodontitis
Als de ontsteking niet op 
tijd wordt behandeld, kan 
dit overgaan in een hefti-
gere vorm van tandvlees-
ontsteking: parodontitis. 
Bij parodontitis is ook het 

kaakbot betrokken. Door de continue 
ontstekingsreactie gaat het lichaam het 

eigen kaakbot en vezels afbreken. Hier-
door worden de pockets dieper, soms wel 
tot 10 millimeter. Hierdoor kunnen tand-
plak en tandsteen zich in de pocket vor-
men, waar ze niet meer bereikbaar zijn 
voor de tandenborstel. Daardoor breidt 
de ontsteking zich steeds verder uit en 
gaat er nog meer kaakbot verloren. Paro-
dontitis doet zelden pijn en kan daarom 
lang onopgemerkt blijven. Het botverlies 
kan zo ver doorgaan, dat ze tanden en 
kiezen los kunnen gaan staan en niet 
meer te redden zijn.

Behandeling
Een goede behandeling van parodontitis 
is erg belangrijk voor het behoud van de 
tanden en kiezen. De tandarts of mond-
hygiënist reinigt alle pockets heel goed 
en geeft mondhygiëne instructie op maat 
om zo de hoeveelheid tandplak fors te 
verminderen. Deze behandeling is niet 
eenmalig. Bot dat eenmaal weg is, kan 
helaas niet meer teruggroeien. Maar de 
ontsteking kan met deze behandeling 
wel gestopt worden.

voorkomen?  
• Poets 2 keer per dag 2 minuten en 
reinig dagelijks tussen de tanden met 
stokers of ragers.
• Bezoek regelmatig een tandarts of 
mondhygiënist voor een controle. 

Jorieke Grooten, tandarts n  
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www.justincarservice.nl 

Gebruik hiervoor de coupon
uit dit blad. Tot snel!

Op reis met de auto? 
Laat hem eerst nakijken!

Actie voorjaarscheck
E 9,95

Meet Point Coffee Bar · Beneluxlaan 614 · 1363 BJ Almere Poort

@meetpointcoffeebar

Koffiespecialiteiten

luxe broodjes

Homemade taarten

Friday nightS

feestjes & Verhuur

jouw plek in almere poort

alliantie heet eerste bewoners 
‘new Brooklyn’ welkom

Familie Vyent kon niet wachten: “Alle 
dozen staan al ingepakt. Liever vandaag 
dan morgen verhuizen”. Mevrouw Vyent 
keek erg uit naar hun nieuwe woning. 
“We gaan een enorme stap op vooruit, 
zoveel ruimte en vier slaapkamers! Ik zit 
nog op een roze wolk, onze jongste is net 
vijf maanden geworden. Ik voel me echt 
gezegend. 

We woonden hiervoor in Amsterdam, 
maar mijn zus woont al een paar jaar in 
Poort. Eerst zag ik dat niet zitten, maar 
nu kijk ik er anders naar. We hebben nu 

Op 15 december ontvingen de eerste huurders de sleutels van 

hun nieuwe woning in New Brooklyn. Daarmee zijn zij de eerste 

bewoners van de gloednieuwe wijk waar de komende jaren in 

totaal ruim 1500 woningen worden gebouwd. 

vier kinderen. Almere Poort is perfect, 
ruimte, groen en het is heel sociaal. We 
hebben er echt ontzettend veel zin in!” 
Pionieren anno 2022: “Ik zie niet op te-
gen alle bouwwerkzaamheden in de wijk. 
Het hoort erbij. We zitten aan de buiten-
kant, vlakbij het parkeerterrein en het 
tunneltje, en onze straat is al bijna af”.    

New Brooklyn is een nieuwe wijk in 
Europakwartier Oost, de straatnamen 
verwijzen naar Oost-Europese landen.  
In totaal komen er ruim 1500 wonin-
gen, waarvan 33% sociale huur, 33% 
vrije sector huur en 33% koopwoningen. 
De Alliantie realiseert alle 500 sociale 

huurwoningen. Het gaat om een goede 
mix van verschillende woningtypen, van 
studio’s tot grote vierlaagse eengezins-
woningen. De gemeente biedt ook kavels 
aan voor zelfbouw. De koop wordt gere-
aliseerd door Heijmans. 

New Brooklyn is divers en stedelijk. 
De architectuur is geïnspireerd op New 
Brooklyn, zoals de kleuren van de gevels, 
het metselwerk en de detaillering. Verder 
krijgt de wijk een groen verhoogde brink 
met grote bomen waar ontmoeten cen-
traal staat. Op straat wordt eenzijdig ge-
parkeerd en de overige parkeerplaatsen 
zijn aan de buitenzijde van de wijk. n
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Het fullservice makelaarskantoor Smink Taxatie en Makelaardij is gespecialiseerd in de verkoop, aankoop en taxatie 

van jouw woning. Een oriën terend aankoop- en/of verkoop- adviesgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Heb 

je bijvoorbeeld voor de financiering een gevalideerd taxatierapport nodig, dan zorgen zij ervoor dat je deze 48 

uur na opname van de woning in je mailbox ontvangt. Smink Taxatie en Makelaardij is aangesloten bij de NVM, de 

grootste branche-vereniging voor makelaars en taxateurs in Nederland.

Smink taxatie en makelaardij: d é betrokken 
nvm makelaar en taxateur in almere poort

Daniëlle Smink, makelaar en taxateur, 
woont zelf met veel plezier in Duin en 
kent het gebied op haar duimpje. “Het 
is voor mij altijd al een droom geweest 
om op een dag mijn eigen makelaars- en 
taxatiekantoor te hebben. Na vele jaren 
gewerkt te hebben voor de grotere gere-
nommeerde kantoren in Amsterdam en 
Almere was het tijd om de stap te maken. 
Begin dit jaar ben ik gestart met Smink 
Taxatie en Makelaardij.

Ik vind het belangrijk dat ik in mijn 
vak persoonlijk en betrokken ben. Achter 
elke verkoop, aankoop of taxatie zit een 
verhaal. Soms zijn dit leuke verhalen, 
maar soms is de reden van bijvoorbeeld 
een verkoop minder leuk. Ik vind het fijn 
dat ik in mijn adviserende rol mijn klan-

ten zorgeloos door het proces heen kan 
begeleiden. Het is mooi om te zien hoe 
snel je een persoonlijke band opbouwt, 
in de periode dat je intensief samenwerkt 
met je klant. Dit geeft mij enorm veel 
waardering voor het werk wat ik doe”.

Smink Taxatie en Makelaardij staat 
voor eerlijk advies met een persoonlijke 
benadering. Zij zijn betrokken en gaan 
altijd voor het beste resultaat. 

Wil je meer informatie over het kan-
toor, neem dan een kijkje op de website 
of bel gerust om kennis te maken. Volg 
hen op Instagram (@sminkmakelaardij) 
en Facebook (Smink Taxatie en Make-
laardij) als je als eerste op de hoogte wilt 
zijn van het nieuwe aanbod, nieuwtjes of 
leuke acties! n  
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Spinera Classic 9’10 sup 
VANAF 289,-

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

VOOR BOTEN, VOOR BUITEN
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Dutch Water Week van 27 mei 
tot 5 juni op het ijmeer

Vanuit Almere zal een koppeling ge-
maakt worden met de Floriade en wordt 
de XL-versie van Optimist on Tour geor-
ganiseerd. Ook bij Sail Today is er veel 
zelf te beleven. Het is ook de ambitie om 
beurzen en andere evenementen op en 
aan het water  aan de Dutch Water Week 
te koppelen, evenals publiekstrekkers in 
extreme watersporten. De Dutch Water 
Week belooft een groot en divers water-
sportevenement te worden.

allianz regatta
De Allianz Regatta bestaat uit een World 
Cup en een Open Nederlands Kampioen-
schap. In de World Cup, onderdeel van 
de Hempel World Cup Series, nemen de 
beste zeilers ter wereld het tegen elkaar 
op in de tien olympische klassen, onder 
welke de nieuwe kite- en windfoiling-
klassen. In het Open Nederlandse Kam-
pioenschap wordt gestreden om het NK 
in enkele niet-olympische klassen.

De Hempel World Cup Series is een se-
rie van zeilwedstrijden in de olympische 
klassen voor de wereldtop in het zeilen. 

De Allianz Regatta maakt onderdeel uit 
van de Hempel World Cup Series. Bijna 
300 zeilers uit 47 verschillende landen 
varen in de editie van dit jaar. 

Optimist on tour
Optimist on Tour is een rondreizend wa-
tersportevenement van het Watersport-
verbond waarbij kinderen gratis kunnen 
kennismaken met de watersport. Onder 
begeleiding van gecertificeerde en en-
thousiaste instructeurs varen kinderen 
hun eerste mijlen in een Optimist.

proef pampus
Proef Pampus is een meerdaags culinair 
en cultureel festival. Naast lekker eten 
en drinken zijn er andere leuke activi-
teiten. Zo is er live muziek, kunnen kin-
deren hutten en boten bouwen, staan er 
gezellige marktkraampjes en is er zelfs 
een heuse circustent. Dit zonder voorbij 
te gaan aan de museale functie van Pam-
pus: het museum is gewoon geopend. 
Het eiland Pampus ligt midden in het 
wedstrijdgebied van de Allianz Regatta. 
De 1200 bezoekers die Proef Pampus da-
gelijks trekt, zitten bovenop de wedstrijd.

Watersportcenter Sail-today
Tijdens de Dutch Water Week zal het 
‘open week’ zijn bij watersportcenter 
Sail-Today op het catamaranstrand in 
Poort. Tegen een gereduceerd tarief kun 
je meevaren op een catamaran. Of een 
introductieles catamaranzeilen, windsur-
fen of suppen volgen. Kinderen krijgen 
extra korting. Boekingen hiervoor kun je 
maken via www.sail-today.nl n  

Met de Dutch Water Week komt er een nieuw watersporteve-

nement naar Nederland. Het evenement vindt plaats in de wa-

teren voor Almere, Lelystad en Amsterdam. De kern van het 

evenement is de Allianz Regatta. Er worden demonstraties van 

nieuwe urban watersporten georganiseerd en er zal voldoende 

gelegenheid zijn om zelf te sporten.

foto: Sander van der Borch



POORTNIEUWS I 23 

d u i n  &  s t r a n d

Bij Sail -today op het catamaran-
strand valt veel te watersporten!

Roeland: “Het IJmeer is nog net zo mooi, 
en we vinden het leuk onze buren weg-
wijs te maken in de watersportwereld. 
Het kan wel verslavend zijn, die zonson-
dergangen vanaf het water”.

Het geheim van suppen
Carola kan dit beamen: “Het beoefenen 
van een watersport is ook nog eens ont-
zettend gezond. Je verzamelt een flinke 
portie vitamine D en frisse lucht, en je 
lijf maakt adrenaline en serotonine aan”. 
Carola geeft sinds zeven jaar sup-lessen 
bij Sail-Today. “Ik leer volwassenen en 
kinderen graag de suptechniek en daar-
naast organiseer ik de ‘Sunsetsup’ en 
andere originele suptours. Suppen is 
relaxed en laagdrempelig. Met suppen 
maak je een goede beweging, je traint al 
je spieren en ontdekt je eigen stabiliteit. 
Het geheim van suppen... even op je sup 
gaan zitten en genieten. Naast trainen 
is het ook ontspanning en gezelligheid. 
Even tijd voor jezelf. Fun time!”

Euforie bij windsurfen
Vincent is windsurfinstructeur bij Sail-
Today. “Ik geef lessen aan verschillende 
doelgroepen – kinderen en volwassenen, 

beginners en gevorderden. De lessen heb 
je nodig, denk aan veiligheid, en weten 
hoe je weer terug moet komen. Het eufo-
rische gevoel dat je ervaart als het surfen 
ineens lukt...”

nieuw: wingfoilen 
Vanaf mei 2022 biedt 
Sail-Today in samen-
werking met WingX-
perience deze nieuwe, 
te gekke watersport 
aan. Boek jouw lessen 
voor aankomend seizoen 
op www.wingxperience.com

Sail-today doet meer! 
Het is niet alleen windsurfen en suppen 
bij Sail-Today. Ook kitesurfen is een op-
tie en... op een catamaran strand kun je 
uiteraard ook catamaranzeilen. Op 21 
mei is de jaarlijkse Kinderzeilopstapdag. 
Kinderen van 7 tot 14 jaar kunnen een 
hele dag vijf verschillende watersporten 
beoefenen: zeilen, windsurfen, kitesur-
fen, catamaranzeilen en suppen. Naast 
professionele instructies wordt er na-
tuurlijk veel plezier gemaakt. Bijzonder 
leuk zijn ook de watersportweken voor 
kinderen in de zomervakantie. Deze zijn 
erg populair, maar er is nog plek. Meld je 
kinderen snel aan via de site! n

Watersportcenter Sail-Today, gelegen op het catamaranstrand, 

was er al voordat Almere Poort werd gebouwd. Sail-Today kan 

inmiddels bouwen op zeventien jaar watersport-ervaring. Voor 

het komende seizoen staan weer de leukste watersportlessen 

voor kinderen en volwassenen op het programma.

AGENDA

21 mei · Kinderzeilopstapdag

27 mei - 5 juni · Open Week

juli + aug · Watersportweken

reserveren: www.sail-today.nl



d u i n  &  s t r a n d

StrandLAB gaat het voorjaar in met een mooi programma waar onder meer ook Poortenaar en 

spokenwordartiest Sandy Bosmans en DUIN-bewoners Su Bray en Marije Leek aan bijdragen. Ook 

dit jaar werken verschillende kunstenaars weer volop aan nieuwe ideeën in Atelier StrandLAB, die 

ze uittesten op het Almeerderstrand. De makers laten zich inspireren door het IJmeer, het strand, de 

duinen, de nieuwe skyline en door strandbezoekers en bewoners uit Poort. 

Festival. Haar verblijf bij ons is name-
lijk onderdeel van een samenwerking 
tussen StrandLAB en Oerol. Sinds haar 
afstuderen in 2011 aan de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten is Sofie 
freelance scenograaf en theatermaker en 
ontwikkelt ze eigen installatiewerk. Vorig 
jaar was haar werk onder meer te beleven 
tijdens Over het IJ Festival.  

Buitenklanken en strand-
concerten met noortje Braat
De wind, vogelgeluiden, het stromende 
water, de ruisende bomen: hoe inspireren 
deze geluiden tot een muzikaal repertoire? 
In april verruilt Noortje Braat Oosterwold 
eventjes voor het Almeerderstrand en 
wordt Atelier StrandLAB haar buiten-
klankatelier. Noortje is maker en uit-
voerder van muziek, teksten en heden-
daags muziektheater. Ze heeft een manier 
gevonden om gelijktijdig te kunnen 
zingen én vioolspelen met behulp van de 
Lichtenberger Methode in de Almeerse 
studio van Marzieh Reyhani. Deze 
methode laat je op een andere manier 
luisteren naar je omgeving. Tijdens 
haar residentie wil Noortje zich hier 
graag verder in verdiepen en nieuwe 
muziek ontwikkelen. Het resultaat kun 

je horen tijdens haar strandconcerten op 
StrandLAB Festival aan het IJmeer.

test de wandelcompositie 
van vesna Dragojevic
Sinds november werkt Almeerse soci-
aal ontwerper Vesna Dragojevic regel-
matig in het atelier. Ook zij laat zich 
inspireren door de geluiden van het 
Almeerderstrand en de omgeving en 
ontwikkelt een wandelcompositie. Op 
21 april heb je de kans om haar werk te 
testen en op 15 mei sluit Vesna haar resi-
dentie af tijdens StrandLAB Festival aan 
het IJmeer. Je kunt dan haar complete 
compositie beluisteren terwijl je wandelt 
over het Almeerderstrand.

StrandlaB op de Floriade
Ga je de Floriade bezoeken? Neem dan 
een kijkje bij de geluidskunstinstallatie 
van Bouke Groen die hij speciaal voor de 
Floriade ontwikkelde in een gezamen-
lijke kunstresidentie van StrandLAB, 
Oerol, Floriade en Urban Greeners. En 
houd de expedities Almere Oogst in de 
gaten van Nieuwe Helden, die op de 
Floriade in het biobased paviljoen de 
resultaten presenteren van hun onder-
zoek bij StrandLAB. n

Het voorjaar bij StrandlaB 

StrandlaB Festival aan het ijmeer
Zet het met grote letters in je agenda: 
van 13 tot en met 15 mei ben je welkom 
bij StrandLAB Festival aan het IJmeer. 
Ben je een liefhebber van kunst, water 
en natuur? Kom dan genieten van een 
kleinschalig maar divers programma op 
het Almeerderstrand. We kunnen al een 
tipje van de sluier oplichten. We stellen 
het IJmeer centraal met theater, muzi-
kale routes, performance, persoonlijke 
verhalen, luisterwandelingen, buitencol-
leges, kunstinstallaties en nog veel meer. 
Voor jong en oud is er wat te doen. Een 
deel van het programma vindt plaats in 
samenwerking met Stad & Natuur, Oerol 
en Erfgoedhuis Almere. 

verborgen landschappen met 
Sofie Doeland en Oerol
Aankomende lente werkt theatermaker 
en scenograaf Sofie Doeland in Atelier 
StrandLAB. Ze is gefascineerd door ver-
geten en verborgen landschappen en laat 
jou deze ontdekken in nieuwe vergezich-
ten. Ze werkt aan een installatie die het 
landschap van het Almeerderstrand en 
Terschelling onder de loep neemt. Een 
voorproefje van wat ze later op Oerol 
toont, kun je ontdekken tijdens StrandLAB 
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Bezoekers wandelen samen met archeo-
loog Yftinus van Popta langs het IJmeer.

Wil je meedoen? Leuk! Kijk op 

www.strandlab-almere.nl voor de 

laatste informatie en aanmelden.

met programmamakers uit poort, nieuwe artists 

in residence en het allereerste StrandlaB Festival
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h e t  F L e v o - L a n d s c h a p

Als inwoner van Flevoland sta je er waarschijnlijk niet elke dag 

bij stil, maar bijna alles in ons Flevolandse leven draait om water! 

Zo wonen we letterlijk vier tot vijf meter onder de zeespiegel en 

houden we droge voeten dankzij vaarten, sloten en tochten en 

de hoge dijken en grote gemalen die onze provincie omringen. 

Flevoland is de voormalige bodem van 
de Zuiderzee, een groot gebied dat nog 
niet zo heel lang geleden werd leegge-
pompt om plaats te maken voor groot-
schalige landbouw en stedelijke ontwik-
keling. Nieuw land, door mensenhanden 
veroverd op de natuur! Maar die bijzon-
dere situatie brengt wel uitdagingen met 
zich mee op het gebied van waterpeil, 
waterkwaliteit en natuurbeheer.

Waterpeil
In Flevoland wordt het waterpeil kunst-
matig beheerd. Dat is een compromis, 
want landbouw en stedelijk gebied 
vragen om een lager waterpeil, terwijl 
de Flevolandse natuur vooral nat moet 
blijven om gezond te zijn. En dat is een 
probleem, want door het lage waterpeil 
in de polder droogt de voormalige zee-
bodem steeds meer uit, waardoor de bo-
dem inklinkt. We zakken als provincie 
langzaam maar zeker naar beneden en 
dat brengt problemen met zich mee in 
de vorm van verzakkende bebouwing, 

krimpscheuren in de bodem en afnemend 
en verarmend bodemleven. Niet alleen 
natuurgebieden, maar ook agrariërs in 
Flevoland ondervinden steeds meer pro-
blemen door droogte. Vroeger hadden zij 
vooral last van een te vochtige bodem, 
nu beregenen ze vaak al vroeg in het 
voorjaar tot laat in het seizoen om hun 
gewassen succesvol te kunnen zaaien, 
laten kiemen, laten groeien én oogsten.

Waterkwaliteit
Ook de waterkwaliteit in Flevoland staat 
onder druk. Er komen pesticiden uit de 
landbouw, stikstof uit de lucht en medi-
cijnresten van bewoners in het water te-
recht. Door bodemdaling neemt boven-
dien de druk van opwellend zout water 
(zogenaamde 'zoute kwel') toe. In steeds 
meer gedeelten van de provincie hebben 
agrariërs en natuurgebieden in droge tij-
den last van dit zoute water. Daarnaast 
zorgt een opwarmend klimaat voor een 
stijging van de watertemperatuur. Deze 
mix van invloeden vermindert de water-

kwaliteit en leidt in bepaalde gevallen tot 
zuurstoftekorten in het water, vissterfte, 
botulisme, blauwalg en explosieve groei 
van waterplanten.

Waterrijke natuur
Als voormalige Zuiderzeebodem is het 
logisch dat ook de Flevolandse natuur 
een sterke relatie heeft met water. An-
ders dan in de rest van Nederland – waar 
natuur vaak alleen voorkomt op arme, 
schrale zandgronden die ongeschikt zijn 
voor landbouw – bestaat onze natuur uit 
moerassen, natte graslanden en vochtige 
bossen op heel vruchtbare kleigrond. En 
dat maakt de Flevolandse natuurgebie-
den uniek. Als natuurbeheerder van deze 
gebieden heeft Het Flevo-landschap veel 
te maken met water. We beheren en be-
schermen meer dan dertig natuurgebie-
den in de gehele provincie, waaronder 
de Lepelaarplassen, de Pampushout en 
diverse kleine waterrijke gebieden tussen 
Almere en Zeewolde. In deze gebieden 
bewaken we niet alleen de waterkwali-
teit, maar ook het waterpeil en werken 
we elke dag aan het geschikt houden van 
natuurgebieden voor de plant- en dier-
soorten die er leven. Denk aan otters, be-
vers, zeearenden en allerlei soorten wa-
tervogels en vissen, maar ook ontelbare 
kleinere organismen die van groot be-
langrijk zijn voor een gezonde kringloop. 

Extra aandacht voor water
Gezond en voldoende water is een voor-
waarde voor gezonde, robuuste en veer-
krachtige natuur. Om die reden besteden 
we in 2022 op social media, in onze 
nieuwsbrief en in ons magazine extra 
veel aandacht aan alles wat met gezond 
water, waterkwaliteit, waterstand en wa-
terbeheer te maken heeft. Volg je ons? 
En bezoek je onze gebieden voor een 
wandeling of fietstocht om te genieten 
van de Flevolandse waterrijke natuur? Je 
bent van harte welkom!

Het Flevo-landschap n

Het Flevo-landschap zet 
water centraal in 2022

Natte-graslanden Lepelaarplassen

Ernst Dirksen Fotografie
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a c t i e v e  B e W o n e r s

O p vrijdag 18 maart ontvingen maar 
liefst veertien Poortenaren een 
Growing Green Speld van Team 

Growing Green Cities, uitgereikt door wet-
houder Jan Hoek. “Deze speld geven we op 
weg naar Floriade graag aan mensen die zich 
inzetten voor een groen en gezond Almere. 
En dat doen jullie als vrijwilligers voor de 
groene initiatieven in Almere Poort, waar-
onder het Labyrint naast de Tiny Church, de 
Voedselbanktuin bij de Homerusmarkt en 
de Fruitboomgaard in het Cascadepark ze-
ker! Dit was de laatste spelduitreiking voor 
de opening van Floriade Expo 2022. We wil-
len met de Groene Speld laten zien hoeveel 
er gebeurt in Almere op het gebied van 
energie, groen, gezondheid en voedsel en 
Almeerders bedanken voor hun bijdrage. 
Regelmatig nodigen we spelddragers uit 
voor netwerkbijeenkomsten, excursies en 
deelname aan festivals in de stad. Daarnaast 
publiceren wij diverse interviews met speld-
dragers op groenengezond.almere.nl”. De 
trotse nieuwe spelddragers uit Poort zijn: 
Annelies Steinmeier, Arie Akkerman, Crolus 
Beroeatwarin, Esther Blankenzee, Hessel 
Hakvoort, Janny Heeren, Jeanne Marie de 
Haan, Jesper Bouland, Klazien Sijp, Paul 
Kösters, Pieter ter Veen, Ria Harte, Sagita 
Pribadi en Simone van de Hel. Meer groene 
vingers zijn altijd welkom! n

Hessel Hakvoort is één van 
de vaste vrijwilligers die zich 
inzetten voor het onderhoud 
van onder meer de VLA-tuin 
bij de Homerusmarkt.
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Het vernieuwde huisdieren 

zorgplan van aniCura – aniplan®!

AniPlan® is het vernieuwde en simpele 
zorgplan voor jouw huisdier. Met een 
zorgplan krijgt jouw dier de beste zorg en 
jij als baasje een mooie korting.

Elk plan voor honden of katten bevat:
• jaarlijkse gezondheidscontrole
• jaarlijkse basisvaccinaties
• ontwormingsproducten 
• producten tegen vlooien en teken 
• gewichtscontrole
• 10% korting op voeding
Met AniPlan ben je bovendien voordeli-
ger uit, want op alle producten en dien-
sten binnen AniPlan krijg je minstens 20% 
korting. En met een maandelijks vast be-
drag betaal je deze kosten gespreid over 
12 maanden. 

Voor de allerkleinsten
Om de allerkleinsten de beste start van 
hun leven te geven hebben we speciale 
pakketten voor puppy’s en kittens, met 
onder andere een extra vaccinatie en ge-
zondheidcontroles.

Voordelen van AniPlan
•  gemak: met handige herinneringen ver-

geet je nooit meer je dier te ontvlooien 
en te ontwormen  

•  beste zorg en producten om jouw dier 
gezond te houden 

•  lagere kosten voor behandelingen  
door op tijd ontdekken van ziektes 

•  voordeliger tarief voor diensten en 
producten en gespreid betalen 

•  advies en begeleiding van jouw 
vertrouw de dierenarts 

Geen verzekering 
AniPlan is geen huisdierverzekering. Een 
verzekering dekt alleen zorgkosten bij 
ziekte en ongelukken, niet de belangrijke 
zorg om jouw dier gezond te houden. 
AniPlan is dus een aanvulling op een ver-
zekering. 

Meer weten over AniPlan?
Wil je meer weten over AniPlan, of advies 
wat het beste is voor jouw dier? Neem ge-
rust contact op met ons en wij vertellen je 
er graag meer over.

Team AniCura Almere n

vrienden voor het leven

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

dagopvang en hydrotherapie voor hon-
den werd gegeven. Hier heb ik veel ge-
leerd. In oktober 2020 kwamen we naar 
Nederland omdat Roland in behandeling 
was bij een speciale Nederlandse onco-
loog. In Europakwartier vonden we een 
appartement waar ook de honden wel-
kom waren. Sterker nog, we startten met 
oppas- en uitlaatservice. Sinds april 2021 
hebben we officieel ons eigen bedrijf: 
Gerda’s Honden Service. We lieten een 
prachtig logo tekenen, met Muffin en 
Malna erin. Veel van onze klanten zijn 
zelf expats en vinden het fijn om Engels 
te spreken. We runnen ook een Face-
bookgroep ‘Hongaarse hondenbezitters 
in Nederland’, met meer dan 600 leden! 
Uiteraard hebben we ook een band met 
de buurt, via PoortNieuws ontdekten we 
bijvoorbeeld de handgemaakte halsban-
den van Anne. Het liefst zouden we een 
stukje land hebben, om ons meer bezig 
te kunnen houden met de hondensport".

Roland: “We lopen 20 kilometer per 
dag met onze eigen honden en die van 
onze klanten. We kennen de hele omge-
ving, waarbij het Almeerderstrand onze 
favoriet is. Per persoon mag er met vijf 
honden worden gelopen. Het is een bont 
gezelschap! Voorheen werkte ik in de 
bouw en in de horeca. Nu houd ik van 
mijn werk. De sfeer is hartelijk, blij en 
dankbaar. Dit werk geeft veel voldoening, 
omdat we resultaten zien. De honden so-
cialiseren, leren van andere honden. Ook 
angstige, getraumatiseerde en agressieve 
honden. Het aanpassingsvermogen van 
honden is bewonderenswaardig. Ons ad-
vies: check waar de passie van je hond 
ligt – speuren, jagen, trainen...” n

Naam: Muffin (wit) en Malna (bruin) 

Hondenras: Franse bulldog

Baasjes: Gerda en Roland

Leeftijd: vijf jaar oud

Woont in: Europakwartier

Dol op:  slapen, werken, Malna is 
ook gek op stokken en graven

Bijzonder: Muffin is een therapie-
hond. Malna (Hongaars voor ‘fram-
boos’) apporteert bij het zwemmen!

Gerda: “We woonden aan de rand van 
Boedapest. Malna kwam bij ons toen ze 
acht weken oud was. Muffin was an-
derhalf jaar toen ze bij ons kwam, maar 
toevallig zijn ze in dezelfde maand ge-
boren. Muffin kwam via een organisatie 
die nieuwe baasjes zoekt voor honden 
uit probleemsituaties. Muffin is doof en 
was verwaarloosd. Gelukkig hebben we 
haar weer fit en happy kunnen maken.  
Sterker nog, ze bleek therapeutische ei-
genschappen te hebben. Dat merkten we 
toen mijn oma zich door haar weer din-
gen kon herinneren. Vroeger had ik grote 
honden, zoals Duitse herders, tot we ver-
liefd werden op dit ras. Ze zijn vrolijk, 
enthousiast en vriendelijk. Toch moet je 
je niet laten verleiden door het schat-
tige uiterlijk – een hond heeft een goede 
match en opvoeding nodig, en ook een 
volwassen hond kun je door trainingen 
stimuleren.

In Hongarije volgde ik de opleiding 
voor hondentrainer en werkte ik bijna 
een jaar bij een hondenzwembad, waar 
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De lang ingeburgerde Poortenaar weet het – begin maart opent 

IJspressi aan de Europalaan weer de deuren, met ambachtelijk 

ijs uit eigen ijsmakerij. Weer of geen weer, Inge en Martijn 

hebben er altijd zin in! Overigens werd het een zonovergoten 

maart. Dat zomerse gevoel houden we voorlopig vast.

vakantiegevoel bij ijspressi

bachtelijk werk en mensen blij maken”. 
De twee vullen elkaar fantastisch aan. 
Martijn leeft zich uit op de perfecte sma-
ken, terwijl Inge ijstaarten bedenkt. En 
de mooie tekeningen op de muur zijn 
gemaakt door Naomi, die ook ijs bereidt. 
Een stukje wand is vrijgehouden voor 
smaak-suggesties van klanten. Kom jij 
hier ook je idee opschrijven?

Spekkoek-ijs
Nieuw is het spekkoek-ijs, een samen-
werking met Ibu Spekkoek, een andere 
lokale ondernemer. Martijn: “Die col-
labs zijn zo leuk, ze dagen mij uit om de 
smaakbeleving zo te maken als het origi-
nele product. Je kunt overigens overal ijs 
van maken. Zo maken we ook weleens 
groente-ijs. Wie zegt dat ijs niet gezond 
kan zijn? Een van mijn persoonlijke fa-
vorieten is drop-ijs, al wil ik dat voor de 
afwisseling nog weleens van een andere 
soort drop maken, en er zijn fans die dat 
direct opmerken”.

Chocolade ijsharten
Nieuwe ontwikkelingen zijn er genoeg 
dit seizoen. Denk aan de chocolade ijs-
harten op een stokje. En de nieuwe ijs-
taarten-webshop op www.ijspressi.nl. De 
heerlijke ijskof fie is terug, gemaakt met 

iedereen vrolijk
Geen klant is hetzelfde. De een staat ver-
lekkerd te twijfelen bij de vitrine, en de 
ander heeft de bestelling via de website 
al ingevoerd. Voor de ene het uitstapje 
van de dag, voor de ander even pauze 
tussen de bedrijven door. Maar iedereen 
wordt vrolijk van een ijsje! En dat is pre-
cies wat Martijn en Inge zo leuk vinden 
aan hun bedrijf. 

Inge: “We zijn beiden universitair ge-
schoold, maar er gaat niets boven am-

echte espresso en verse melk of een ve-
gan variant.  

Inge: “Weet je wat het mooie is? IJs is 
voor iedereen. Zelfs al zit een vakantie 
er niet in, dan kan een ijsje er meestal 
nog wel vanaf. Bij ons is het hele jaar 
door een relaxte vakantiesfeer. We heb-
ben ook veel keus in vegan ijs, suikervrij 
ijs, ijs op yoghurtbasis...”

Zelf ijsjes trakteren 
De roze en de blauwe ijskar voor 100 
ijsjes kunnen ook deze zomer weer door 
Poortenaren worden gespot op verjaar-
dagen en bruiloften. Daarnaast wordt  
een nieuw model verhuurd, speciaal voor 
foodtrucks en kleine evenementen. n

GEEF EEN IJSTAART WEG
IJspressi gaat een ijstaart wegge-
ven. Jij kunt iemand opgeven die 
volgens jou  een ijstaart verdient. 
Stuur tot 15 mei een mailtje naar 
almere-poort@ijspressi.nl waarin 
je vertelt wat jouw genomineerde 
voor moois heeft gedaan om de 
buurt op te vrolijken, voor iemand 
te zorgen of misschien om vrijwil-
lig anderen te redden. De winnaar 
gaat op de foto!
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De term vrijwilligerswerk kan zwaar, en als een grote verant-

woordelijkheid, overkomen terwijl dat helemaal niet zo hoeft 

te zijn. Je vrijwillig inzetten als maatje betekent veel voor een 

ander. Met een klein gebaar kun je al een groot verschil maken. 

Asha en Sheila delen hun verhaal.

Een klein gebaar met een groot gevolg

De match tussen hulpvrager en vrijwilli-
ger wordt op basis van gemeenschappe-
lijke interesses, leeftijd en andere voor-
keuren gemaakt. Dit zorgt ervoor dat er 
een fijne band opgebouwd kan worden. 

Even voorstellen
“Ik ben Sheila en door mijn angststoornis 
vind ik het moeilijk om alleen te zijn”. De 
46-jarige Poortbewoonster is eerder al in 
contact geweest met een ander maatje, 
en heeft nu alweer bijna een jaar contact 
met haar nieuwe maatje Asha.

Asha is het 61-jarige maatje van Shei-
la. Asha is moeder van twee kinderen en 
oma van een kleinzoon. “Ik wilde eigen-
lijk een maatje van mijn eigen leeftijd, 
maar Asha is heel jong van geest. Dat 
zeiden ze ook al hoor, bij de VMCA. Dus 
het klikt heel goed”, aldus Sheila. 

“Ik doe al heel lang vrijwilligerswerk 
bij de VMCA, maar wel met een pauze 
tussendoor. Toen werd het allemaal wat 
te veel en paste het niet goed meer in 
mijn leven. Later, toen ik weer wat meer 
rust en ruimte in mijn leven had, heb ik 
het vrijwilligerswerk weer opgepakt”, 
vertelt Asha. De vrouwen spreken eens 
in de twee weken samen af en gaan dan 
wandelen.

Om naar uit te kijken
Wat levert het contact jullie beiden op?
De beide vrouwen vertellen samen over 

hun contact. Sheila vertelt wat het con-
tact met Asha haar oplevert: “Ik kijk al-
tijd uit naar mijn afspraken met Asha. De 
afspraken brengen regelmaat en struc-
tuur in mijn leven en dat is heel belang-
rijk als je een angststoornis hebt. Het is 
iets om je aan vast te houden en dat vind 
ik fijn. Ik vind wandelen ontzettend leuk 
maar ik zou nooit alleen gaan. Dat is 
minder leuk en dat durf ik ook niet. Maar 
samen is het gezellig. We kletsen onder-
weg veel en komen op plekken waar ik 
anders nooit zou komen.” 

voldoening
Ook Asha ervaart voordelen van de vrij-
willige inzet die zij levert door maatje 
te zijn: “Ik ben gek op wandelen, maar 
langer dan een uur alleen wandelen vind 
ik niet leuk. Samen wandelen we altijd 
ongeveer twee uur. Daarnaast vind ik het 
fijn dat ik iemand kan helpen. Dat ik zie 
dat mijn aanwezigheid een ander goed 
doet vind ik heel mooi. Dat geeft mij een 
gevoel van voldoening”.

Dubbel voordeel
Wat zou je een ander mee willen geven 
over vrijwillige inzet?
De reactie van Sheila en Asha is una-
niem: het belang van vrijwillige inzet 
als maatje is groot, en de voordelen zijn 
tweeledig. Je haalt er allebei iets uit. 
“Soms lukt het even niet en heb je niet 

de mensen om je heen die je kunnen hel-
pen. Dan is het heel fijn om een maatje 
te hebben, want die helpt je dan wel”. 

Contact
Heeft het verhaal van Asha en Sheila je 
geïnspireerd en lijkt het je leuk om ook 
op regelmatige basis met iemand af te 
spreken voor een wandeling, kopje kof-
fie of voor een andere leuke activiteit? 
Neem dan contact op met Margreet van 
Kolck, coördinator Vriendschap op Maat, 
via e-mail of telefoon (zie gegevens hier-
onder). n

Margreet van Kolck
coördinator Vriendschap op Maat
06-381 887 63
m.vankolck@vmca.nl

Sheila en Asha tijdens een wandeling 
in de Pampushout
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W o n e n  i n  p o o r t

Circulair en in hout ontworpen 

woongebouw Homeruskwartier

Alle 103 woningen worden samenge-
steld uit circulaire houten woningmo-
dules van ‘geWOONhout’. Door toepas-
sing van de houten woningmodules 
wordt de bouwtijd aanzienlijk korter, is 
de fundering lichter en is minder ener-
gie nodig voor productie, transport en 
verwerking. De modules worden snel en 
efficiënt in elkaar gemonteerd, zodat er 
minder overlast is voor de omgeving en 
de CO2 uitstoot sterk wordt gereduceerd. 
Dit woongebouw is voor de Alliantie een 

Aan de Odysseestraat in Homeruskwartier centrum ontwikkelt 

de Alliantie het duurzame nieuwbouwproject Xylino. Dit gebouw 

bestaat uit 430 circulaire houten modules die uiteindelijk een 

woongebouw met 53 sociale en 40 middensegment huurapparte-

menten en 10 middensegment eengezinswoningen opleveren.

mooie stap naar verduurzaming van de 
eigen woningvoorraad.

Sommige appartementen – 2 tot 4 ka-
mers – hebben een eigen buitenruimte, 
ook is er een gemeenschappelijke bin-
nentuin. Onder de woningen komt een 
parkeergarage met 47 parkeerplekken. 

Voor toekomstige bewoners biedt hout 
diverse voordelen. Hout zorgt voor een 
prettig en gezond binnenklimaat, het 
voelt warm aan en draagt bij aan de 
reductie van stress. Hout heeft een po-

sitieve impact op de gezondheid en het 
wooncomfort. Daarnaast heeft hout een 
natuurlijk mechanisme voor de regulatie 
van de interne vochtbalans van de wo-
ningen.

Dit project wordt ontwikkeld samen 
met Synchroon, Koopmans Brouwgroep 
BV en Arons en Gelauff Architecten. De 
verwachting is dat de woningen in 2024 
opgeleverd worden. Via de website van 
de Alliantie kun je op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen. n

www.de-alliantie.nl

impressie: Arons en Gelauff Architecten
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Schenkers makelaardij breidt team uit 
op nieuwe locatie in Europakwartier

2021 was een bijzonder jaar, waarin Schenkers Makelaardij zich 

goed heeft weten neer te zetten als lokaal makelaarskantoor. 

En zelfs al een keer is verhuisd. Van de gezellige locatie aan de 

Homerusmarkt naar het Europakwartier, waar zij midden in de 

woonwijk een prachtig ingericht kantoor hebben gerealiseerd. 

Lisa Schenkers vertelt enthousiast: “Door 
onze centrale ligging zijn wij goed op 
de hoogte van alles wat er speelt in en 
rondom dit bruisende en meest popu-
laire stadsdeel van Almere. Ook het jaar 
2022 is voor ons positief gestart, met een 
mooie uitbreiding van ons team. Met de 
komst van onze nieuwe makelaar Iris 
Kools hebben we een nieuwe dosis aan 
kennis en dynamiek weten toe te voegen 
aan ons team”. 

Iris Kools (31) groeide op in Leeuwar-
den en rondde haar studie bedrijfskunde 
af in Boston in de VS. “Bij grote bedrij-
ven deed ik mijn eerste werkervaringen 
op, maar de sfeer was mij te formeel. 
Vervolgens kwam ik in Amsterdam bij 
de afdeling vastgoed van de gemeente te 
werken. Het samenwerken met taxateurs 
vond ik zo leuk, dat ik de opleiding voor 
makelaar ben gaan doen. Na enkele ja-
ren als makelaar bij een taxatiebureau in 
Amsterdam te hebben gewerkt, vertelde 
Lisa mij tijdens een lunch dat zij uit wil-
de breiden. Er was een instant klik en in 

januari ben ik hier gestart. Ik weet veel 
van taxaties, heb een uitgebreid netwerk 
en ben goed in marketing. Opdrachten 
nemen wij samen aan, zodat onze klan-

ten met ons allebei vertrouwd zijn. Dat 
deze werkwijze succes heeft, merken we 
door de leuke reacties van klanten”.

Lisa vervolgt: “Op de huidige markt 
merken wij dat er vooral een flinke door-
stroom is vanuit Amsterdam en ook bin-
nen Almere Poort. Wat we veel zien, is 
dat jonge koppels uit hun appartemen-
ten groeien en graag willen doorstro-
men naar een eengezinswoning binnen 
Poort. De vraag is nog altijd groter dan 
het aanbod. Hierdoor blijven de huizen-
prijzen met name in Poort stijgen. Uit de 
vastgoedstatistieken blijkt dat Almere 
de meest verhitte huizenmarkt heeft van 
Noord-Oost en Midden Nederland”. Voor 
een gesprek over begeleiding of advies 
bij dit doorstroomproces kun je ook te-
recht bij Schenkers Makelaardij. 

“Wij leggen je graag onder het genot 
van een kop koffie onze ver- en aan-
koopdiensten uit. En over koffie gespro-
ken... Bewoners en bezoekers van Almere 
Poort kunnen ons voortaan ook bewon-
deren op de superleuke koffiebekers van 
Koffiepunt. Omdat wij onze klanten als 
nieuwe bewoners van Almere Poort ook 
graag willen laten kennismaken met de 
lokale hotspots, geven wij bij elke aan- 
en/of verkoop onze klanten een tegoed-
bon voor twee overheerlijke bakkies bij 
onze favoriete hotspot: Koffiepunt”. n

Wil jij ook gebruik maken van de diensten bij Schenkers, dan komt dit leuke, 
enthousiaste en superhippe makelaarsduo je met alle liefde helpen!
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K u n s t  e n  c u L t u u r

ROUWKOST is een voorstelling over verlies, rouw, dood, iden-

titeit en verbinding. Gespeeld door Theatergroep SubSub van 

8 t/m 25 juni in de Voetnoot. SubSub is een jongeren-theater-

groep. De voorstelling is geschikt voor publiek vanaf 12 jaar.

theatergroep SubSub speelt 
voorstelling rOuWKOSt

Mensen mogen pas doodgaan als ze 
een ‘mooi’ leven achter de rug hebben. 
Anders voelt het oneerlijk en onterecht. 
Toch verliezen elk jaar meer dan 6000 
kinderen één of beide ouders aan de 
dood. Daarnaast overlijden er ook broers, 
zussen en andere dierbaren. De dood is 
onlosmakelijk met het leven verbonden. 
Zoals er geen geluk is, zonder ongeluk, 
en geen goed, zonder kwaad. Bestaat er 
ook geen leven, zonder dood. 

Ondanks dat, is er in onze cultuur wei-
nig aandacht voor de dood en hoe daar 
mee om te gaan. In onze nieuwste voor-
stelling ROUWKOST nemen we je mee in 
het rouwproces van twee jongeren, Mitch 
en Aïsha, broer en zus, die hun moeder 
verliezen en daarmee een stukje van 
zichzelf. Er is te zien hoe Mitch en Aïsha 
elkaar steeds minder begrijpen omdat ze 
beide op een totaal andere manier met de 
dood van hun moeder omgaan.

Aïsha valt in een zwart gat en zondert 
zich af. Mitch daarentegen grijpt juist 
alle kansen aan om de deur uit te gaan 
en verliest zich in ‘leuke’ dingen doen, 
uitgaan, drank en seks. Ze raken steeds 
verder verwijderd van elkaar.

ROUWKOST wordt gespeeld door Thea-
tergroep SubSub vanaf 8 t/m 25 juni in 
de Voetnoot in Almere stad, tegenover 
de entree van het stadhuis. Kaartverkoop 
vanaf 8 mei op www.subsub.nl.  nfoto: Claudia Kamergorodski

Ben jij op zoek naar een ruimte?

- Workshops en trainingen
- Repetities en lessen
- Zakelijke bijeenkomsten
- Kinderfeestjes

www.pygmalion-poort.nl

Bij ons kan je vaste en losse 
ruimtes huren voor:
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J o n g e r e n

De stem van Almeerse jongeren op een creatieve manier laten 

horen, dat is wat Gerrieke Proper, student Ruimtelijke Ontwik-

keling, voor ogen had. Afgelopen vrijdag resulteerde dat in een 

ware modeshow van kleding met zelfontworpen logo’s en be-

drukkingen in Het Klokhuis in Almere Poort.

modeshow met een boodschap 

als afsluiter van de minor 

urban innovation

planologie
Op het eerste gezicht geen voor de hand 
liggende combinatie: een toekomstig 
planologe die een modeshow organi-
seert. Gerrieke: “In mijn studie leer je om 
de stad op zo’n manier in te richten dat 
mensen samen komen en samen leven. Je 
probeert bij te dragen aan sociale cohesie. 
Een planoloog denkt bijvoorbeeld goed 
na over de inrichting van een plein. Het 
gaat daarbij dus over het verbinden van 
mensen en van diverse groepen in de sa-
menleving. Dat was ook het doel van dit 
project dat ik in mijn minor heb gedaan”.

Stem van jongeren
“Ik vind jongeren een belangrijke groep in 
de stad. Zij zijn de toekomst. Als jongeren 
zich fijn voelen in hun stad en in hun om-
geving, dan heeft dat veel invloed op hun 
verdere leven. Hoe ze zich ontwikkelen 

wordt mede bepaald door of ze zich kun-
nen uiten en of ze zichzelf ergens in kwijt 
kunnen. Via jongerenwerkers van De 
Schoor kwam ik in contact met een groep 
jongeren die wekelijks samenkomt in het 
Klokhuis. Toen ik ze vroeg hoe ze hun 
stem zouden willen laten horen en zich-
zelf aan de wijk zouden willen laten zien, 
kwamen ze zelf met het idee om zich via 
hun kleding te uiten. Ze zijn logo’s gaan 
ontwerpen, we hebben deze op kleding la-
ten bedrukken en dat hebben ze vandaag 
gepresenteerd tijdens de modeshow”.

vertrouwen
Dat het minorproject een groot succes 
is, blijkt wel uit alle positieve reacties: 
“Heel erg bedankt”, “Ja, we mailen!” en 
“Goed gedaan, mooi hoor” klinkt het na 
afloop van de modeshow. Ook wil Jonge-
renwerk Almere het project een vervolg 

gaan geven. Gerrieke: “Sommige jonge-
ren waren in het begin wat sceptisch en 
wantrouwend. Ze vroegen zich af of we 
het wel écht van de grond zouden krij-
gen. Gaandeweg kregen ze vertrouwen 
en werden ze steeds enthousiaster. Zo 
heeft één jongen ontdekt dat hij tekenen 
en ontwerpen echt heel leuk vindt. En ze 
zijn allemaal heel erg blij met de kleding 
die ze mogen houden!”

minor urban innovation
Gerrieke: “In deze minor bij Hogeschool 
Windesheim Almere krijg je de vrijheid 
zelf een project te kiezen en de invulling 
ervan te bepalen. En, belangrijker nog, je 
kunt met je project een verschil maken 
en een positieve bijdrage leveren!”

Ook nu zijn studenten aan het werk in 
Poort, op de vrijdagmiddag in buurtcen-
trum De Ruimte kun je erbij zijn.  n



34 I POORTNIEUWS

J o n g e r e n W e r K

S inds 1 februari dit jaar is Martijn Drieman 
de nieuwe aanvulling van het team jon-
gerenwerkers vanuit De Schoor in Poort. 

Charly Olf is al elf jaar het vaste gezicht – welke 
jongere kent hem niet, van de Playground, het 
zaalvoetbal en -basketbal of de vrijdagmiddag 
in het Klokhuis. Maar ons stadsdeel is flink ge-
groeid en hulp van collega’s is meer dan wel-
kom. Martijn brengt met zijn 48 jaar een hoop 
ervaring met zich mee. Zeventien jaar lang was 
hij jongerenwerker in Ouder-Amstel. Zes jaar 
terug kwam hij met zijn gezin vanuit Ouder-
kerk aan de Amstel in Europakwartier te wo-
nen. “Ik heb er geen moment spijt van gehad, 
maar het heen en weer reizen voor mijn werk 
begon me toch een beetje op te breken. Nu 
doe ik ’s ochtends mijn jas aan, stap de deur uit 

en ik ben op mijn werk! Met mijn jongste heb 
ik nog met aandacht het Klokhuis bekeken. En 
nu heb ik gewoon de sleutel! Ik ben blij dat we 
deze ruimte kunnen gebruiken als jongeren-
honk op de vrijdagmiddag. Op andere momen-
ten zijn we in de wijken te vinden. We komen 
de jongeren vanzelf tegen. Maar we zijn geen 
handhaving, we maken gewoon een praatje 
met ze. We monitoren natuurlijk wel waar aan-
dachtspunten zijn. We bieden activiteiten aan, 
maar vinden het ook erg leuk als jongeren zelf 
met een idee komen. Dan kunnen we samen 
kijken wat er mogelijk is en hoe we dit kunnen 
organiseren. Als ze daar zelf een actieve rol in 
spelen, is het meer hun eigen ding!” n

Jongerenwerkers Charly 
en Martijn: er komt 
een mooi seizoen aan!
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dicijnen klaarstaan, ontvang je een sms 
van ons. En is het lastig voor je om de 
medicijnen op te halen? Dan brengen we 
de medicijnen bij je thuis. 

medicijnen thuisbezorgen 
Lukt het je op werkdagen overdag niet 
om je medicijnen op te halen in de apo-
theek? De bezorgers van Packbirds bren-
gen je medicijnen op werkdagen thuis, 
tussen 14.00 en 20.00 uur. Bij het aan-
vragen van de medicijnen kun je aange-
ven dat je de medicijnen thuis wilt laten 
bezorgen. Het kan zijn dat je bepaalde 
medicijnen zelf moet betalen. De reke-
ning hiervan ontvang je van Infomedics. 
Je kunt niet (meer) aan de deur betalen.

medicijnkluis 
Via onze medicijnkluis kun je zeven da-
gen per week, 24 uur per dag herhaal-
medicatie ophalen: gemakkelijk, snel en 
veilig. Meer informatie hierover met een 
instructiefilmpje vind je op onze web-
site: zorggroep-almere.nl/medicijnkluis. 

Eerstvolgende werkdag 

Kies bij het doen van de bestelling voor 
de optie ‘medicijnkluis’ als afhaalpunt. 
Wij leggen je medicijnen dan klaar in 

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
voor afspraken/vragen:
088 - 002 99 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

Het maakt niet uit wie je huisarts is, op 
werkdagen kun je bij ons altijd terecht. 
Ook bewaken we je medicatie, zodat je 
de medicijnen die we je meegeven veilig 
kunt innemen. Wij kijken of deze me-
dicijnen passen bij je eventuele andere 
(recept)medicijnen. Daarnaast ben je bij 
ons aan het goede adres voor medicijnen 
die je zonder recept kunt kopen. Vanaf 
april 2022 breiden we dit assortiment 
aanzienlijk uit. 

Herhaalservice
Gebruik je medicijnen voor lange(re) 
tijd? Die hoef je niet iedere keer opnieuw 
te bestellen. Wij houden het gebruik 
voor je bij. Zodra je weer nieuwe me-
dicijnen nodig hebt, zetten wij ze voor 
je klaar. Heb je interesse? Dan kun je je 
eenmalig aanmelden in onze apotheek of 
via zorggroep-almere.nl/herhaalservice.

Geef je e-mailadres en 

06-nummer aan ons door 

Het is belangrijk dat we het juiste 
e-mailadres en 06-nummer hebben. 
Want voordat we de medicijnen klaar-
zetten, ontvang je van ons een sms of 
e-mail. Dan kun je nog eventuele wij-
zingen aan ons doorgeven. Zodra je me-

apotheek vizier: d é apotheek voor 

alle bewoners van poort & Duin

Heb je het nieuwe, enthousiaste team van onze apotheek al 

ontmoet? Sinds het vierde kwartaal van 2021 werken Ivy Matai 

en Sjieuwkje van der Wijk, beiden apotheker, en Lesley, Rahel, 

Michelle, Hozan en Talitha, apothekersassistenten, met veel 

plezier samen in apotheek Vizier.

Van links naar rechts: Lesley, Rahel, Michelle, Ivy, Hozan, Talitha, Amir (stagiair)

de medicijnkluis. Vraag je op werkdagen 
voor 12 uur een herhaalrecept aan? Dan 
ligt de bestelling de eerstvolgende werk-
dag klaar in de medicijnkluis. Wil je de 
medicijnkluis gebruiken? Geef je 06 aan 
ons door via zorggroep-almere.nl/sms. 
Zodra de bestelling klaarligt in de kluis, 
ontvang je van ons een sms.

meer informatie 
Neem eens een kijkje op onze website 
apotheekvizier.nl. Of kom met je vragen 
langs in de apotheek. Onze apothekers-
assistenten helpen je graag verder.  n
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Scouting Novo Mundo is een gezellige zaterdagfamilie te vinden in Almere Poort. Onze vrijwilligers 

staan iedere zaterdag klaar om met onze jeugdleden te spelen en te ravotten. Dit doen we uiteraard 

op zijn ‘scoutings’. Creatief en actief bezig zijn in de buitenlucht, zonder dat je ook maar ergens 

voor hoeft te schamen. Zeg nou zelf, wat is er fijner dan dat?! 

persoonlijke groei
Tussen het spelen door leren onze jeugd-
leden ook veel. Van ouders krijgen we 
vaak te horen dat de jeugdleden bij scou-
ting andere dingen leren dan op school. 
Caithlin, leiding bij de welpen (jeugdle-
den 7 t/m 11) vertelt: “Scouting is top, 
omdat ik altijd mezelf heb kunnen zijn 
binnen scouting. Ik heb vrienden voor 

het leven gemaakt, supergave ervaringen 
opgedaan, en bovenal een tweede fami-
lie gevonden. 

Je leert niet alleen hoe je knopen moet 
leggen of een kampvuur maakt, maar ik 
heb zowel als jeugdlid alsook als vrijwil-
liger vooral veel over mezelf geleerd. Iets 
wat ik nooit had verwacht. Scouting ver-
schilt zo erg van een ‘normale’ sportclub, 
omdat je hier ook echt een persoonlijke 
groei doormaakt. Zowel op leiderschaps-
gebied, als op persoonlijke gebied. Bui-
ten dat kun je binnen een scoutingver-
eniging ook écht iets betekenen”.

met een lach naar huis
Scouting is een plek waar iedere volwas-
sene weer kind mag zijn en iedereen ge-
lijk is. Zoals een van onze vrijwilligers 
terug geeft: “Het warme welkom toen ik 
ooit als jeugdlid begon, wil ik ook aan 
kinderen kunnen geven. Naast het ken-
nis overbrengen, geeft het zo veel vol-

doening om een kind met een lach naar 
huis te zien gaan’’.

Open dag 23 april
Scouting Novo Mundo is voor alle 
jeugdleden en vrijwilligers een hechte, 
gezellige en vooral warme zaterdagfa-
milie. Wij zouden graag elke Poortenaar 
onze familiebanden willen laten voelen 
op onze open dag. 

Graag nodigen wij je dan ook uit om 
op zaterdag 23 april 2022 tussen 10:00 
en 13:00 uur langs te komen. Wij zijn te 
vinden bij onze container in het Casca-
depark, te herkennen aan de wapperende 
vlag en de groep enthousiaste kinderen 
en vrijwilligers op het veld. Wij zorgen 
voor de koffie en hopen je als lid van 
onze familie te mogen begroeten. Zet je 
het vast in je agenda? n

www.scoutingnovomundo.nl
www.facebook.nl/scoutingnovomundo

Scouting novo mundo zoekt vrijwilligers!
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hebt voor de buurt of een buurtactiviteit. 
Een veilig thuis, mogen meedoen, leef-
baarheid en ontmoeting zijn daarbij de 
kernwoorden”. 

Steffie nieuwenkamp              
“Ik werk sinds 1 fe-
bruari als cliëntonder-
steuner van MEE in 
het wijkteam Almere 
Poort. Ik ondersteun 
bewoners met een be-
perking die een beroep 
willen doen op cliënt ondersteuning. Dit 
doe ik door met de inwoner mee te den-
ken, te helpen om inzicht te krijgen in 
zijn of haar situatie en daarbij geef ik zo 
nodig informatie en advies. Dit kan gaan 
om vragen op allerlei levensgebieden: 
wonen, inkomen, werk, dagbesteding, 
sport, vervoer, opvoeding of zorg”. 

mirjam van der linde    
“Vanaf 1 maart werk 
ik binnen het wijkteam 
Poort als vrijwilligers-
coördinator. Ik werk 
al ruim twaalf jaar als 
projectcoördinator bij 
de VMCA. Het wer-

ken met vrijwilligers geeft mij enorm 
veel energie. Het is mooi om te zien dat 
er zoveel bewoners in Almere zijn die 
graag iets voor een ander of voor een 
organisatie willen betekenen. Ook bij het 
wijkteam zijn vrijwilligers actief die het 
hart op de juiste plek hebben. Als VMCA 
wijkwerker richt ik mij met name op vrij-
willigers en mantelzorgers. Heb jij zin 
om vrijwilligerswerk te gaan doen, maar 
weet je nog niet precies wat, dan denk 
ik graag met je mee. Ben je belast met 
extra zorgtaken voor iemand in je omge-
ving, dan kan een beetje ondersteuning 
in deze rol soms helpend zijn. Laat het 
mij weten, dan kijk ik graag met je mee 
welke mogelijkheden daarvoor zijn”.  

Het wijkteam is er voor Almeerders die hulp of ondersteuning 

nodig hebben. De wijkwerkers weten veel van zorg en welzijn 

en brengen bewoners bij elkaar. Het wijkteam Poort is het 

aanspreekpunt bij jou in de buurt voor al je vragen op het gebied 

van zorg, welzijn, meedoen, opvoeden, ondersteuning en hulp.

Contact met Wijkteam Poort 

Locatie: Buurtcentrum De Ruimte, 
Nimfenplein 1 (Homeruskwartier)

Bereikbaar via: 14036, info@almere.nl
wijkteams.almere.nl

Spreekuur wijkteam
Dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur

Koffie-uurtje
Woensdag van 10:30 tot 12:00 uur

SAMen DOen
administratief spreekuur
Donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

Het wijkteam is er voor jou

In het wijkteam Poort zijn recent drie 
nieuwe medewerkers gestart die druk 
bezig zijn met de voortzetting van de 
bestaande en het opstarten van nieuwe 
activiteiten. Jouw suggesties en hulp zijn 
altijd welkom. Misschien heb je de nieu-
we gezichten binnen het wijkteam Poort 
al ontmoet en anders hopen zij je bin-
nenkort te zien! Op deze pagina stellen 
zij zich aan je voor.

Hans van Hinte               
“Sinds 1 december ben 
ik een van de wijkwer-
kers van het wijkteam 
vanuit De Schoor met 
het specialisme op-
bouwwerk. Ik heb ruim 
twintig jaar ervaring 

als sociaal werker in de wijk, dit werk 
deed ik op verschillende locaties in re-
gio midden Nederland. Daarvoor werkte 
ik, met evenveel plezier, zo’n twintig jaar 
bij de televisie. Ook daarbij haalde ik de 
meeste voldoening uit het werken met 
mensen en het verbinden van mensen.

Graag werk ik samen met jou aan een 
wijk waar plaats is voor iedereen. Je kunt 
bij mij terecht met allerlei (persoonlijke) 
hulpvragen. Ook wanneer je een idee 

Altijd gezellig, het wekelijkse koffie-
uurtje op de woensdag in buurtcentrum 
De Ruimte

janine Steba    
“Sinds najaar 2020 ben ik werkzaam 
als WMO-consulent bij Wijkteam Poort. 
Hiervoor heb ik bij andere gemeentes ge-
werkt, ook als WMO-consulent met spe-
cialisme hulp bij het huishouden en mo-
biliteit. Het geeft mij een goed gevoel om 
anderen te kunnen ondersteunen bij hun 
hulpvraag. In goed overleg, met weder-
zijds respect, waardering en luisterende 
oren kunnen we in een gesprek samen 
bekijken wat er vanuit eigen kracht on-
dernomen kan worden. En uiteraard  kij-
ken we ook naar andere mogelijkheden. 
Almere is een stad met potentie en dat 
komt vanuit en vooral door de bewoners. 
Als je vragen hebt; ik sta open voor een 
mooi gesprek. Tot ziens”.

Het maatschappelijk werk
Je kunt een beroep op het maatschappe-
lijk werk doen als je vragen hebt met be-
trekking tot je gezin of relatie, en huise-
lijk geweld. Je kunt je ook aanmelden als 
je moeilijk rond kunt komen of proble-
men op je werk ondervindt of ten aan-
zien van je gezondheid. Misschien loop 
je vast in de hoeveelheid aan wetten en 
regels en organisaties. Het maatschap-
pelijk werk wil je ondersteunen zodat je 
weer grip krijgt op je situatie en je weer 
prettig kunt functioneren. In een volgen-
de PoortNieuws zal het maatschappelijk 
werk zich uitgebreider voorstellen.

Wijkteam Poort n

Contact met Hans van Hinte:
· op het spreekuur
· hvhinte@almere.nl
· 06-131 719 84
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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

4 januari 2022
Nina Fleur

2 februari 2022
Luna

4 januari 2022
James Matthew

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.

13 december 2021
Adam Sayyad

19 februari 2022
Louise

28 februari 2022
Kyro

25 februari 2022
Oscar

10 maart 2022
Lennon Finnley

14 maart 2022
Davi

2 maart 2022
Jurre

9 december 2021
Len

22 december 2021
Aubyn Lun | Lilou Rae

15 november 2021
Rosie Mary Elisabeth

18 oktober 2021
Samritika Rani
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K u n s t  e n  c u L t u u r

(Oostenrijk, 1981) houdt ervan om poë-
zie te scheppen uit het onzichtbare, het 
alledaagse, het zintuiglijke, het absolute 
minimum. Vaak creëert ze hieruit een 
ietwat droomachtige wereld waar je als 
toeschouwer graag in wilt kruipen. 
Voor wie: iedereen van 2 jaar en ouder
Kosten: s<>,. 5 per persoon

Boom!
Boom! is een spannende meedoe- en 
ontdekkingstocht in de openlucht met 
dans, live muziek en acrobatiek. Terwijl 
je wandelt over het Almeerderstrand kom 
je verhalen tegen die samen het verhaal 
van de boom, van zaadje tot plant, ver-
tellen. Extra leuk: je mag zelf ook mee-
doen. Zoek cadeautjes voor de boom, 
maak een terrarium, punnik een ‘schim-
meldraden’-armbandje in hippe kleuren 
en neem de natuur onder de loep. 
Voor wie: iedereen van 4 jaar en ouder
Kosten: s 7,50 per persoon

Choreograaf, danser en decorontwer-
per Andreas Denk maakt met zijn plan d- 
professioneel danstheater voor de jeugd 
en voor volwassenen. In hun werk biedt 
plan d- letterlijk en figuurlijk een ruimte 
waarin men vrij is zijn of haar eigen per-
soonlijke verhaal te maken. En je zo op 
een andere manier te laten kijken naar 
de wereld waarin wij leven.

In samenwerking met Kunstlinie pre-
senteert 2turvenhoog op 23 en 24 april 
ook een uitgebreid programma van 
voorstellingen en kunstinstallaties in 
Kunstlinie. Ga voor meer informatie en 
tickets naar www.2turvenhoog.nl. n

Kom meedoen en ontdekken 
bij 2turvenhoog festival

Van 20 t/m 24 april is het weer tijd voor 2turvenhoog festival: 

dans, muziek, theater en beeldende kunst voor jonge kinderen 

(0 t/m 6 jaar) en volwassenen. De 23e editie in Almere vindt dit 

jaar plaats in Kunstlinie, Corrosia Theater, Expo & Film, Kunst is 

Leuk én bij StrandLAB op het Almeerderstrand. 

Het festival presenteert een mix van 
zinnenprikkelende, bijzondere en ook 
nieuwe voorstellingen uit Nederland en 
andere Europese landen. Het program-
ma bestaat uit  theater, dans, muziek, 
mime en objecttheater, maar ook proe-
ven, workshops en kunstinstallaties die 
speciaal voor het festival worden ge-
maakt. 2turvenhoog festival is er voor 
de kleinsten, de allerkleinsten, de aller-
allerkleinsten, voor volwassenen, enfin…
voor iedereen! Mis het niet!

2turvenhoog festival 
op het almeerderstrand
Kom op 23 en 24 april naar StrandLAB 
(naast Poortdok) voor een fijne dag op 
het Almeerderstrand. Ontdek de kleuren 
en geluiden van de natuur in het Binnen-
woud Natuur-Kleur-Lab van Profound 
Play | Jasmin Hasler. Of doe mee met de 
danswandeling Boom! van Plan d-. 

muzikaal natuur-Kleur-lab
Je kent vast wel bomen en planten vanaf 
de buitenkant. Maar welke kleuren of 
geluiden zitten er diep in planten en bo-

men verstopt? Welke kleur schuilt in ei-
kenbast? En hoe klinkt brandnetel? 

Kom langs bij het muzikale Natuur-
Kleur-Lab van Binnenwoud en ontdek 
zelf de kleuren en geluiden van de na-
tuur. Theatermaakster Jasmin Hasler 

Het Natuur-Kleur-Lab van Binnenwoud
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n i e u W  i n  p o o r t

Wethouders slaan ‘eerste bal’ bij start nieuwbouw 

tennis- en padelvereniging Het nieuwe land

Regina Tang, voorzitter van Het Nieuwe 
Land, sprak de toegestroomde leden, 
betrokkenen en belangstellenden toe. 
“Ik sta hier vandaag voor jullie met een 
ongelofelijk trots gevoel. Kijk waar we 
staan, Het Nieuwe Land, het doet haar 
naam eer aan! Wederom op nieuw land, 
dit keer in het mooie stadsdeel Poort.

Dezelfde missie
Na decennialang succes op ons park in 
Stedenwijk, met in de hoogtij dagen 600 
leden, waarvan ruim 200 jeugdleden, 
staan we nu hier met dezelfde missie:  de 
tennissport in Almere verder  vormgege-
ven, en padel nog verder neer te zetten 
in Almere. Het opleiden van jeugdleden 
tot zeer goede sporters. Verbindingen te 
leggen tussen buurtbewoners. En een ge-
zellige basis te bieden om te sporten en 
te ontspannen. 

Tien jaar geleden zagen we dat de inte-
resse in tennis afnam, we een terugloop 
in leden kregen en daarmee het moeilijk 
werd om als vereniging op lange termijn 
gezond te blijven. Dit was niet alleen bij 
ons te zien, maar bij de meeste tennis-
verenigingen in Almere. Ook de gemeen-
te zag dit gebeuren en met de ontwikke-

Na 42 jaar verhuist tennis- en padelvereniging Het Nieuwe Land 

van Stedenwijk naar de Elektronweg in Almere Poort. Op 10 

februari 2022 werd samen met wethouders Maaike Veeningen 

en Julius Lindenbergh de eerste bal geslagen. Hiermee werd 

de start van de bouw van het nieuwe park ingeluid. Naar ver-

wachting kan het al deze zomer in gebruik worden genomen.
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Castorstraat
Homeruskwartier 63

Polluxstraat
Homeruskwartier 63

heb een oogje op Hilaera. Alleen zijn ze 
beloofd aan onze neven Idas en Lynkeus 
– ook al een tweeling”. “Dan ontvoeren 
we ze toch?” 

“Aj, nu hebben we ze, en we hebben alle-
bei een zoon. Maar kunnen we Idas en 
Lynkeus vertrouwen?” “Zij willen samen 
met ons vee gaan roven, toch?” “Mooi 
project”. (…) “Gelukt! Nu hebben we een 
hele kudde, hoe gaan we die verdelen?” 
“Idas stelt voor: wie het eerst een half 
geroosterd kalf heeft opgegeten, krijgt 
alles: zij of wij”. “Doen we!” “O verdo-
rie, zij winnen! Nu hebben we nog niks”. 
“Onze tijd komt nog wel!”

“Hé Pollux, Idas en Lynkeus komen bij ons 
op bezoek in Sparta, Helena is thuis, Paris 
komt ook, zullen we ertussenuit knijpen 
en die kudde van hun terugstelen?” (…) 
“Pollux, help, Lynkeus heeft me gezien, 
wegwezen!”

[Dat loopt dus helemaal niet goed af. 
Idas doodt Castor, Pollux doodt Lynkeus. 
Vader Zeus grijpt in, en doodt Idas met 
zijn bliksemschicht]. “En jou, Pollux, neem 
ik op onder de onsterfelijken”. “Pa, ik 
wil alleen samen met Castor onsterfelijk 
zijn”. “Nou, dan wisselen jullie maar, de 
ene dag ben jij onsterfelijk en zit je op 
de Olympus, terwijl Castor in de donkere 
onderwereld kreunt, en de volgende dag 
andersom”. “Da’s een faire deal, Pa”.

[Ondertussen grijpen Helena en Paris, 
alleen thuis achtergebleven, hun kans. 
Hoewel ze al getrouwd is met koning 
Menelaos – die ook even de hort op is 
– gaat Helena met Paris mee naar Troje, 
want ze is smoorverliefd op hem. Zo 
begint de Trojaanse oorlog]. 

Felix van de Laar n

“Hé, wie ben jij? Je lijkt op mij!” “Zie je 
dat zonder spiegel? Ik ben Pollux, de zoon 
van Zeus en Leda”. “Aangenaam, ik ben 
Castor, de zoon van Leda en Tyndareos”. 
“Volgens onze moeder zijn we op dezelfde 
dag geboren.” “Dan zijn we tweelingen”. 
“Zo heet dat normaal, ja. Alleen zijn wij 
weer een uitzondering, want we hebben 
verschillende vaders, andere tweelingen 
niet”. “Ook niet als ze twee-eiig zijn?” 
“Nee man, ei is vrouwelijk, zaad is manne-
lijk, heb je niet opgelet bij biologie ofzo?”

“OK. Mijn vader is een mens, net als onze 
moeder. Maar de jouwe is een god. Wat 
betekent dat voor ons?” “Voorlopig niks. 
We kunnen samen kattekwaad uithalen 
en later zinvolle dingen doen”. 

“Laten we leren paardrijden”. “Dat kan ik 
nog veel beter dan jij, ha!” “We zijn alle-
bei goed, Castor. De Romeinen hebben 
met onze hulp in 499 voor Christus de slag 
bij Regillius gewonnen. Sindsdien staat 
er een tempel voor ons op het Forum 
Romanum, en zijn wij de beschermers van 
de ruiterij”.

“Wist je dat we ook de beschermers van 
de zeelieden zijn?” “Nogal wiedes. Aan 
ons hebben ze ’s nachts het meeste hou-
vast. In het sterrenbeeld Tweelingen 
geven wij het meeste licht. Gemini”. 

“Theseus heeft onze zus Helena ont-
voerd, zullen we die terughalen?” “Een 
geschaakte zus, dat is onze eer te na”. “En 
dan ontvoeren wij Aithra, de moeder van 
Theseus. Koekje van eigen deeg!” 

“Zeg, ik heb wel zin om mee op expeditie 
te gaan met Jason en de Argonauten, op 
zoek naar het Gulden Vlies. Avontuur!” 
“Iets van de wereld zien!” “Ik ben bang dat 
je ook moet boksen, dat kun jij nou weer 
goed, Pollux, want koning Amykos heeft 
tot nog toe iedereen knockout geslagen 
die erlangs wilde”. “Jippie, je hebt hem 
verslagen, Pollux! De Argonauten kunnen 
verder!”

“Ik kan niet meer slapen, Castor. Die 
knappe tweelingdochters van Leukippos 
spoken door mijn hoofd, ik ben verliefd, 
op Phoebe!” “Dat komt goed uit, ik 

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

Pollux en Castor, 18e eeuw, Zwitserland
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lingen van Almere was er een wens om 
de bestaande tennisverenigingen beter 
over de stad te gaan verdelen. 

investering
Vier jaar geleden waren we zover dat 
de leden zich achter de plannen voor de 
verhuizing naar Poort hadden geschaard 
en er ook een locatie beschikbaar was. 
De gemeente, Het Nieuwe Land, de firma 
Bun en andere stakeholders zagen de 
plannen allemaal zitten, maar de reali-
satie had nogal wat voeten in de aarde. 

Met de start van de dit nieuwe park 
begint een volgende fase voor de vereni-
ging. Als Het Nieuwe Land doen we een 
investering van bijna 2 miljoen euro in 
het nieuwe park. We kunnen dit alleen 
doen in de overtuiging dat we een hoop 
nieuwe leden mogen verwelkomen en 
dat de inwoners van Poort, Duin, Litera-
tuurwijk en overige delen graag bij ons 
komen tennissen en padellen! 

Duurzaam park
Te beginnen met de bouw van een nieuw 
en duurzaam park: een clubhuis uitge-
voerd in hout-skeletbouw, goed geïso-
leerd, maar toch met een open uiterlijk. 
Alle verlichting wordt met LED-verlich-
ting uitgevoerd en er komen ruim 80 
zonnepanelen op het dak te liggen. 

We willen een inclusieve vereniging 
worden, waar voor iedereen ruimte is 
om te sporten in een veilige omgeving. 
En we willen een open vereniging zijn, 
waar nieuwe leden worden opgevangen, 
begeleid en opgenomen.

We gaan hier vijf smashcourt tennis-
banen en drie padelbanen neerleggen.
Maken hier weer een fantastische plek 
van, met veel sportiviteit, gezelligheid en 
saamhorigheid. Daarnaast willen ons in-
zetten om maatschappelijk betrokken te 
zijn en de diverse mogelijkheden bieden 
voor verschillende doelgroepen. 

Open toernooi en jubileum
In de laatste week van juli zal ons HNL 
Open 2022 Tennis- en Padeltoernooi zijn, 
met onze hoofdsponsoren HRMeesters & 
Idos Open, inschrijven is al mogelijk via 
toernooi.nl. Daarop volgend willen we 
een groot feest organiseren om alsnog 
ons 40-jarige jubileum, en tegelijktertijd 
de start van onze vereniging het Nieuwe 
Land in Almere Poort te markeren en bij 
iedereen bekend te maken. Houd onze 
website goed in de gaten!” n

www.hetnieuweland.nl
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Zaterdag 25 juni 
Poort Sociaal 

toMatenSoeP FeStival

Poort
Brunch

poortenaren meld je aan voor de gratis

zaterdag 25 juni 10 uur
europalaan

Er is plaats voor 500 personen. 
Aanmelden verplicht via: 

www.poortsociaal.nl

Gemeente Almere ° ondernemers uit Poort ° leerlingen MBO College Poort

euroPalaan alMere Poort

fotografie: Fred Rotgans

12:00 - 17:00 uur Informatiemarkt 
Braderie* | Kidsground sport en spel 
Gevarieerd podiumprogramma
Foodcourt | Muziekoptredens
17:00 - 19:00 uur Afterparty met 
livemuziek op het foodplein
www.poortsocIAAl.nl

proGrAMMA
Inloop vanaf 10:00
poortBrunch
[aanmelden: zie onder]
10:30 opening

* Aanmeldingsformulier voor 
 standhouders is te vinden
 op www.poortsociaal.nl
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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

Dagboek van assistenten

Ik loop het gebouw van Medi-Mere 
binnen, vandaag zit ik op het com-
municatiecentrum. Wellicht herken 
je mij van mijn riedeltje aan de tele-
foon; “Goedemorgen, Medi-Mere met 
Rosaline, stagiaire”. Het woordje sta-

giaire mag ik sinds februari achterwege laten, omdat 
ik mijn diploma heb behaald! 

Morgen zit ik op de praktijk. De agenda van de behan-
delkamer staat al redelijk vol. Zo komt er iemand voor 
het meten van de bloeddruk en staan er al verschil-
lende injecties ingepland, zoals de vitamine B12, en 
een hb-bepaling. Daarnaast is er een aantal ingre-
pen waar jij in eerste instantie misschien van gru-
welt, maar waar ik, als doktersassistente, alleen maar 
enthousiast van word! Denk bijvoorbeeld aan het uit-
spuiten van oren, behandelen van wratten, wondcon-
troles, het verwijderen van hechtingen en het assiste-
ren van de huisarts bij het doen van ingreepjes, zoals 
het verwijderen van een lipoom, wrat of moedervlek 
of zelfs een nagelextractie. De ingrepen vind ik het 
allerleukste om te doen. 

Vanaf maart gaan twee artsen ook vasectomieën, ofte-
wel sterilisaties bij de man, uitvoeren. Ik kijk er dan 
ook erg naar uit om hierbij te assisteren! Ik geef mijn 
stokje als stagiaire over aan Kim die onder onze bege-
leiding een top-assistente gaat worden. 

Hi allemaal, ik ben Kim, ik werk bijna 
drie jaar bij Medi-Mere op de locatie 
Poort. Eerst als medisch secretaresse, 
wat ik met veel plezier gedaan heb. 
Vorig jaar heb ik de stoute schoe-
nen aangetrokken en gevraagd aan 
de directie of ik de opleiding doktersassistente mocht 
gaan doen, omdat ik door het vele samenwerken met 
de andere assistentes merkte dat die taak ook wel 
voor mij is weggelegd. Nu ben ik sinds september 
2021 stagiaire doktersassistente op locatie Poort, wat 
ik superleuk vind en met veel plezier doe. Ik hoop net 
zo goed te worden als mijn naaste collega's en alle 
patiënten met enthousiasme te ontvangen. Tot ziens 
in de Poortkliniek!

Rosaline Klokman en Kim de Beer, 
assistenten Medi-Mere Poort n



WELKOM IN NAARDEN-VESTING

    SCHRIJF JE IN: MBOCOLLEGEPOORT.NL 

                  NAAST NS-STATION ALMERE POORT 

   OPEN DAG  DO 21 APR 
  16.00 – 20.00 UUR 

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 30 juni 2022.

www.sun-select.nl

LenTe

AL 30 jAAr een 
begrip in ALmere

Hoe goed je ook isoleert, ramen en deuren in huis blijven altijd de zwakste schakel. 
Bespaar op je energiekosten (woonlasten) met de solarproducten van Sunmaster. Nu met 10% korting!

*Vraag jouw Sunmaster specialist naar de actievoorwaarden. Actie geldig van 18 september t/m 29 oktober 2021. Let op: lay-out app kan afwijken van getoonde afbeelding. 

Besparen doe je met 
solarproducten van Sunmaster

10%   KORTING

+ GRATIS 

SMART HOME 

BEDIENING

op SOLAR rolluiken
en SOLAR screens!

SunSelect Zonwering BV
Antennestraat 20, 1322 AB Almere
036 - 536 55 35 
www.sun-select.nl

SOMFY WINDMETER

Op SOlaR ROlluIkEN ScREENS


