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Drie Poortenaren compleet verrast
tijdens Lintjesregen op 26 april 2022

Klazien en Pieter ter Veen glimmen nog na in de Tiny Church

Anja en Yte Oosterhoff staan te stralen op de Floriade

Traditiegetrouw reikt de burgemeester ter gelegenheid van de
verjaardag van de Koning tijdens de ‘lintjesregen’ koninklijke
onderscheidingen uit aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de maatschappij. Bij het congrescentrum op
de Floriade werden de Almeerse lintjes uitgereikt.
75e verjaardag
Pieter ter Veen vierde precies op 26 april
2022 zijn 75e verjaardag, maar had geen
idee wat hem en zijn vrouw Klazien die
dag te wachten stond. “Om half tien
werden we opgehaald. We zouden mijn
verjaardag vieren in de Tiny Church op
de Floriade. ‘We gaan eerst koffiedrinken
in het congrescentrum’, krijg ik te horen.
Binnengekomen in de grote zaal zie ik
zoon en dochter, keurig opgedoft, mijn
zus en broer en andere familie. ‘Nou pa,
je had je wel wat netter mogen kleden’
zegt mijn zoon. ‘Waarvoor is dat nu nodig?’ vraag ik, nog steeds niks doorhebbend. Totdat ik het levensgrote scherm
zie: ‘Welkom bij de lintjesregen 2022’.
Kledingwissel
Met Haje duik ik achter een paar schermen en ruilen we van kleding. Vlak voor
de ceremonie begint zegt Martine tegen
Klazien: ‘Straks moet jij met Pieter op het
podium, zou je ook niet...?’ Samen gaan
ze naar de toiletten en komt Klazien terug in de feestelijke jurk van Martine.
Om tien uur begint de ceremonie. Burgemeester Bijleveld heeft voor ieder van
de dertien gedecoreerden een persoonlijke toespraak. Bij nummer elf wordt de
verrassing compleet: “Willen Klazien en
Pieter ter Veen naar voren komen”. Ook
Klazien krijgt een lintje. We zijn compleet
overdonderd. Al met al werd het wel een
heel gedenkwaardige 75e verjaardag.
Sulawesi
Bettie Woord en Doddy van Leeuwen waren in het geheim twee jaar bezig met de
nominaties... “Samen met Klazien zorgt

Pieter voor een open pastorie. In alle
gemeentes die zij hebben gediend, van
Beesterzwaag tot Palu en Etten-Leur, is
het huis van de familie Ter Veen een opvangplek geweest voor jongeren die het
even niet meer zagen zitten.
Toen zij in de jaren ’80 uitgezonden
werden naar Palu in Sulawesi, Indonesië, hebben zij zich daar samen ingezet
voor de opbouw van een kerkje en een
trainingscentrum, waar jongeren ook
leerden timmeren, koken en verzorgen.
Als extra werd er voor heel Sulawesi materiaal in de eigen taal gemaakt voor de
godsdienstige opvoeding – dit is tot nu
toe als enig materiaal in gebruik.
In 2018 verzwelgt de aardbeving en
tsunami het trainingscentrum, met de

Personeel gezocht
Heb je horeca ervaring,
laat dan je CV achter bij
Cafetaria De Heerlijkheid!

scholieren erin, en raakt het kerkje verwoest. Pieter en Klazien leven intens mee
en zetten in Nederland diverse succesvolle acties op voor de wederopbouw.
Kerk van de toekomst
In 2010 zet Pieter een punt achter het
betaalde werk en verhuizen ze naar het
nieuwe stadsdeel Almere Poort. Samen
bouwen ze het huis van hun dromen
en dan komt de vraag naar de kerk.
Netwerken en verbinden zijn grote krachten van Pieter en Klazien. De belangen
van de bewoners staan altijd voorop. Op
een moderne manier de kerk van de toekomst bouwen. Eerst is er de verbouwde
SRV-wagen, ‘De kerk op wielen’. In september 2020 komt de Tiny Church als een
geheel zelfvoorzienend kerkje gereed. Ook
zette Pieter zich in om met alle Almeerse
kerken te zorgen voor een interkerkelijke
presentie op de Floriade. Klazien zet zich
in voor veel groenprojecten in Poort, voor
de taalontwikkeling in de buurt en geeft
zelfs fietsles aan nieuwkomers. Ook de
minder bedeelden worden door Klazien
goed in de gaten gehouden”.

Nietsvermoedend
Nietsvermoedend ging Yte Oosterhoff
met zijn vrouw Anja naar de Lintjesregen
2022 op de Floriade. “Anja was in 2019
al tot ridder benoemd en daarom wordt
zij elk jaar uitgenodigd. Dus regelden we
van tevoren de tickets voor de vaartocht
naar de Floriade, gelijk een mooie gelegenheid om de Floriade te bezoeken.
Warme en gemeende woorden
Mij totaal onbewust van wat er stond te
gebeuren, zat ik ontspannen alles in me
op te nemen. Ik vroeg mij wel af waarom
er niemand bij ons aan tafel kwam zitten. Totdat Anja tegen me zei: ‘Nou, kijk
maar eens naar de deur’. En daar kwamen
onze vijf kinderen aan, met aanhang. Ik
was helemaal confuus en overdonderd.
Onze dochter Suzanne had alles in
werking gezet en zo’n jaar lang alles
voor mij verborgen weten te houden. Bizar. Fantastisch. En dan wordt je naam
genoemd en sta je ineens op het podium
met de burgemeester. Al die mensen die
je hebben genomineerd en een mooi verhaal over je hebben geschreven. Al die
warme en gemeende woorden.
Almere Poort en Sri Lanka
Ja, al meer dan 35 jaar actief in het kerkelijk werk als oudste en voorzitter. Ja,
jaren kinderkampen te hebben geleid, samen met Anja. Vanuit de kerk – elke zondag in het Aeres College – maandelijks
maaltijden georganiseerd voor mensen
met een beperking en de buurt. Ja, meer
dan 25 jaar vrijwilliger en voorzitter van
Sharety.nl, de stichting die meer dan 30
projecten op Sri Lanka ondersteunt en
waar we elk jaar op eigen kosten naartoe
gaan. Ja, actief bij het Poort Sociaal Tomatensoep Festival – dit jaar op 25 juni.
Ja, een zeer enthousiast schrijven van de
algemeen directeur over mijn 42-jarige
werkzaamheden bij L’Oréal.
Voor Anja en mij eigenlijk zo normaal en vanzelfsprekend. Voor anderen
kennelijk bijzonder. Ik ben verwonderd
en toch wel dankbaar dat ik het kon en
mocht doen. Maar dat kon ik niet alleen.
Velen hebben meegeholpen en daar ben
n
ik erg dankbaar voor”.

Jouw eetgelegenheid in Almere Poort waar je
gezellig en betaalbaar een hapje kunt eten.
Veel huisgemaakte producten, royale menu’s en
belegde broodjes, verse patat en een uitgebreid
assortiment snacks. Of een kopje fairtrade koffie
met een stuk appeltaart. Geniet van de tijd…
Tot ziens bij De Heerlijkheid!

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

Kom naar Circus CirKL!
Naast het koord dansen, je innerlijke leeuw bevrijden en alle ballen
uit de lucht laten vallen; dat is Circus CirKL. Het vuur temmen,
de clown in jezelf herkennen en je ware wilde natuur ervaren.
Eigentijds, eigenwijs, eigen. Kom in je element in het moment!

De zomer van Vis à Vis
Deze zomer nodigt Vis à Vis meerdere gezelschappen uit op
hun eigen landje en speelt het gezelschap een eigen, intieme
voorstelling. Zo is er de hele zomer van alles te beleven bij het
theatergezelschap aan het Almeerderstrand.

foto: Anna van Kooij

Vis à Vis Ontvangt: Almere187
24/25 juni

beeldend, visueel en muzikaal avontuur
met bedrieglijk eenvoudige trucage en
fysiek spel.

Vis à Vis Ontvangt:
De Leedbewakers
29/30/31 juli en 26/27/28 aug.

Almere187 is ons terugkerend storytelling programma waarbij er in een reeks
avonden per jaar Almeerders een persoonlijk en ontroerend verhaal vertellen.
Als bezoeker geniet je van oprechte verhalen in de intieme setting van restaurant De Rode Haring, op het terrein van
Vis à Vis.

Vis à Vis Ontvangt: BOT		
6 t/m 16 juli

Met de voorstelling KØT vertellen De
Leedbewakers het verhaal over het lot
van drie ambtenaren, in uniform en bontmuts, in the middle of nowhere. Bij een
grenswachtershuisje en een slagboom.
Altijd alert en altijd paraat. Maar wat
doen ze daar? En waarom zitten ze er?
Zijn alle protocollen en rituelen nog wel
genoeg om het kot bij elkaar te houden?

Nieuwe zomervoorstelling
van Vis à Vis
7 t/m 30 september

Muziektheater BOT staat bekend om zijn
eigenzinnige muziek, schurende humor,
zelfgebouwde instrumenten en magische
machines. Hun voorstelling KLAP is een

Deze intieme voorstelling wordt geregisseerd door vaste Vis à Vis acteur Gerold
Guthman. Een muzikale voorstelling
waarin zaken klein beginnen en groots
uit de hand lopen en waar verwondering,
muzikaliteit en acrobatische toeren centraal staan.

Esplanade Almere centrum
De bubbles van Circus CirKL staan van 17
tot en met 19 juni op de Esplanade, in het
centrum van Almere, tijdens Ally Art &
Architecture. Een bezoek aan de EXPO en
korte films in het opblaasbare paviljoen is
al een beleving op zich. Daarnaast zullen
alle workshops en activiteiten van Circus
CirKL zowel in als rondom de tent plaatsvinden, op het stadsstrand, de groene weiden van de Esplanade en aan de rand van
het Weerwater. Alle activiteiten zijn zowel
door volwassenen als kinderen te volgen,
dus kom vooral samen genieten!
Wat is Circus CirKL?
Circus CirKL bestaat uit een rondtrekkend
bont gezelschap van bezielde kunstenaars
die stuk voor stuk werken vanuit hun
verbondenheid met de aarde. Via performance, workshops en gezamenlijk experiment delen ze levendige ervaringen met
bezoekers, gebruikmakend van de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en liefde.

Zinnenprikkelende slotshow
Op vrijdag- en zaterdagavond geeft
Circus CirKL van 20:30 tot 22:00 uur
een spectaculaire slotshow rondom de
bubble-tent. Alle ontdekkingen en creaties van de workshops worden verwerkt
in een actuele en interactieve presentatie waarbij alle vijf de elementen worden
gevierd samen met het publiek. Samen
met clown Buuk en de kunstenaars beleef
je de elementen aarde, water, vuur, lucht
en liefde op een eigenzinnige manier.
Flower Power Walk-Expo
Tijdens Circus CirKL wordt ook gewerkt
aan panelen voor de De Flower Power
Walk. Deze wordt feestelijk geopend op
zaterdag 18 juni om 12 uur bij de tent
van CitySenses. De Flower Power Walkexpo zal uitgroeien tot 42 menshoge
doeken die deze zomer te zien zijn op de
Wandellaan langs het Flevoziekenhuis.
www.citysenses.nl n

foto: Marcel Kolder, CitySenses

Optreden Almere-Poort Koor
bij Korenfestival Edam

www.visavis.nl n

Klassiek voor iedereen!

Concertzaal in Almere Haven met KLASSIEKBREED aanbod: van oude muziek tot traditioneel
klassiek tot hedendaags, met lijntjes naar volksmuziek, pop, jazz en muziek uit andere culturen.
Gevarieerd programma met zowel grote namen
als jong talent. Klassiek voor iedereen, dicht
bij huis!
Kijk voor de concertagenda en uitgebreide info op onze website!

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

In de prachtige Heilige Nicolaaskerk in
Edam werd op zaterdag 21 mei voor het
eerst sinds corona weer een Korenfestival
georganiseerd! Het relatief jonge AlmerePoort Koor – opgericht in 2018 – deed
voor het eerst mee met 28 leden, onder
leiding van dirigent Peter Rigter en Naomi
Scheerder op piano als begeleiding. Josine
Carton, oprichter en voorzitter van het
koor: “Wij hadden een korte voorberei-

ding qua repeteren, maar wat was het
een geweldige ervaring om te doen. De
nummers I’ll never fall in love, The Rose,
Magic Works, Uptown Girl en Top of the
World werden goed ontvangen en zijn een
greep uit ons repertoire. Afsluitend werd
met alle koren samen As long as I have
Music gezongen. Onze repetities vinden
elke woensdagavond om half acht plaats
in de Sterrenschool”.
n

POORTNIEUWS

Het hele jaar door genieten van klassieke
concerten, zowel ‘s middags als ‘s avonds.
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Couleur Locale met concerten
op bijzondere locaties
Elf musici uit Almere en Lelystad bedachten een serie van vijftien
verrassende combinaties en op bijzondere locaties. Zij bieden tot
en met 30 oktober een gevarieerd programma voor jong en oud.
En elk concert wordt twee keer uitgevoerd, zodat er meer mensen
van kunnen genieten op een tijd naar keuze. De toegangsprijs is
10 euro. Ook in Almere Poort zijn er twee concerten.
Viool en piano bij Podium Poort
Op donderdag 16 juni is het duo Vera
Laporeva en Thomas Herrmann (viool en
piano) te horen in het intieme Podium
Poort aan de Zeussingel, ook wel bekend
als het ‘Flapjeshuis’. Het duo speelt
muziek van Händel, Schumann, Brahms
en de première ‘Wild Joke for Vera’ van
de componist Sosnovski. Aanvang 19.30
en 20.45 uur.

Fluit en fagot in de Tiny Church
Op donderdag 7 juli is er ‘Franse Couleur’
in de Tiny Church aan het Dettifosspad,
achter het Klokhuis in het Cascadepark,
met Annemieke Hereijgers en Thomas
Olt
heten (fluit en fagot) op oude en
nieuwe instrumenten. Dat wordt een
knus concert op de kleinste locatie van de
hele serie! Aanvang 19.30 en 20.45 uur.

foto: Anne Meyer

foto: Marleen de Bakker

kleinschalige klassieke concerten voor een breed publiek, in

Annemieke Hereijgers

Thomas Oltheten

Overige concerten

Couleur Locale wordt georganiseerd door
Goede Rede Concerten en ondersteund
door de provincie Flevoland.
n

Overige concerten van Couleur Locale
zijn bijvoorbeeld in Bezoekerscentrum De
Trekvogel aan de Oostvaardersdijk en De
Concertmeester in Muziekwijk. Het hele
programma is te vinden op de website
www.goederedeconcerten.nl/couleurlocale.
Er is ook een folder beschikbaar, zowel
digitaal als op papier.

Meer info en kaartverkoop via:
www.goederedeconcerten.nl/couleurlocale
of: 06-801 404 67

Evenementen Poort 2022
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“Het was een doodgewone zondagochtend in april toen mijn telefoon zowat
ontplofte van binnenkomende berichtjes.
De shortlist van De Valentijnprijs 2021
was bekendgemaakt en mijn roman ‘Het
geheime kistje van Elle’ stond erop. De
prijs voor het beste romantische boek
van het jaar! Een grote eer, vooral als je
weet dat de jury moest kiezen uit maar
liefst 85 door verschillende uitgeverijen
ingezonden boeken.
Dat mijn roman op de longlist stond
wist ik allang. Dat het de top 5 zou halen
had ik niet verwacht: veel andere boeken
op de lijst waren romantisch, diepgaand,
grappig, ontroerend − of dat alles tegelijkertijd. Bovendien ligt de nadruk in
‘Het geheime kistje van Elle’ meer op het
oorlogsverleden van de hoofdpersoon
dan op de romantiek, al hoort dat laatste natuurlijk altijd bij een mensenleven,
oorlog of niet.
De uitreiking vond plaats op 14 mei in
Ermelo, waar veel schrijvers, uitgevers en
lezers bij elkaar een gezellige boel vormden in hun voor de gelegenheid uitgekozen vrolijke outfits. De autorit vanuit
Almere was niets in vergelijking met de
urenlange zit die sommige mensen ondernamen om dit jaarlijkse boekenfestijn
bij te wonen. Het Valentijnfestival was
om de welbekende reden voor het laatst
gehouden in 2019 en is ooit in het leven
geroepen ter promotie van het romantische boek − een genre dat zowel het

best gelezen is als het
meest ondergewaardeerd. Niet alleen de
reeds uitgegeven auteurs werden tijdens
het festival in het zonnetje gezet, ook de
aspirant-schrijvers konden met een kort
verhaal meedoen aan een schrijfwedstrijd. Kortom, het was een feest van de
romantiek in al haar aspecten.
Als een van de genomineerden werd
mij steeds gevraagd of ik zenuwachtig
was. Helemaal niet, was steevast mijn
reactie. Tot het moment dat de organisator de envelop met de naam van de winnaar opendeed, verwachtte ik niet dat het
de mijne zou zijn. Toch klonk hij tot mijn
grote verbazing luid en duidelijk in de
microfoon.
Alles wat erna gebeurde ging in een
roes aan mij voorbij. Het applaus, de felicitaties, het prachtige beeldje, de cheque
en een bos bloemen − het was alsof dat
alles iemand anders overkwam. Deze
roes is nu nog niet helemaal opgeklaard,
maar het gewonnen beeldje dat in de
kast met mijn boeken staat, is het bewijs
dat ik dit alles niet heb gedroomd. Het
beeldje is ook het bewijs van waardering
voor mijn meest persoonlijke boek ooit,
voor het verhaal dat ik jarenlang in mijn
hart heb gedragen voordat ik de moed en
ervaring had om het op te schrijven. Ik
ben dankbaar. Dankbaar en gelukkig. En
als deze prijs geen aanmoediging is om
met het schrijven door te gaan, dan weet
n
ik het ook niet meer”.
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16	StrandLAB: Almere Oogst
16	Couleur Locale bij Podium Poort
17 Bibliotheek Poort: Voorleesfeestje 2+
17-19 Circus CirKL op de Esplanade
18	Ultimate Team Challenge
18	Elke zaterdag afvaart naar Pampus
19	Klokhuis: Duurzame instrumenten maken
19 Archeologiedag Almere bij vindplaatsen
19 StrandLAB: Open Groen Dag Struinsessie
19	Schaapspoort: Sunday Kinder Bijbel Club
19	Zuyder: B
 eers, burgers & BBQ
21 Zuyder: Roseline Petanque Toernooi
24 Zuyder: Hollandse avond
24 Meet Point Coffee Bar: Foodies (rsvp)
24-25 V
 is à Vis ontvangt: Almere187
25	Poort Sociaal Tomatensoep Festival
26 Open Dag Muziekles bij Roxi 16:00 uur
27	Levenswandeling vanuit het Labyrint
28	Bibliotheek Poort: Lego We do 2.0
29	Stad & Natuur strand: Aanmodderen

02	Free Festival 2022 Almeerderstrand
02-03 Eindvoorstelling Dansstudio Roxanne
03 Zuyder: S ummerpark Breakfast
03	Summerpark Festival 2022
03 Demo Feline’s Favorites Floriade
03 Playdate chihuahua/dwergkees (p. 15)
06	Stad & Natuur strand: Rappen en kunst
06-16 V
 is à Vis ontvangt: BOT
06	Aldefit: Sportief wandelen Cascadepark
07	Aldefit: Buurtwandeling Cascadepark
07	Couleur Locale bij Tiny Church
09	StrandLAB: Een zoute sessie
09 Meet Point Coffee Bar: Zomerfeest
11	Levenswandeling vanuit het Labyrint
11 Sail Today: Zomerkampweken 7-15 jaar
16 Eindvoorstelling United Dance Almere
19-21 P
 layground Poort: Summer Games
20	Stad & Natuur strand: Aquarelleren
25	Levenswandeling vanuit het Labyrint
26 Playground Poort: Summer Games
29-31 V
 is à Vis ontvangt: De Leedbewakers
30	Stad & Natuur strand: Zandsculpturen

augustus
03 Stad & Natuur strand: Over dijken
07 Playdate chihuahua/dwergkees (p. 15)
08	Levenswandeling vanuit het Labyrint
15-19 10e Vakantie Bijbel Club Poort
17 Stad & Natuur strand: Kettingreactie
19	De grootste Vrijmibo Almeerderstrand
20	Strandfestival ZAND Almeerderstrand
23+25 Playground Poort: Summer Games
26 Meet Point Coffee Bar: Foodies (rsvp)
26-28 Vis à Vis ontvangt: De Leedbewakers
27 United Dance Day 6-14 jaar (aanmelden)
31 Stad & Natuur strand: Jutten voor eiland

september
02 Jazz en poëzie bij StrandLAB
03 Kris Kras door Almere Poort
03 Open dag tennis/padelv. Het Nieuwe Land
03 Poorthuis: 4+ club & kinderkoken 16:00
04 Playdate chihuahua/dwergkees (p. 15)
07 Stad & Natuur strand: Sporen speuren
07-30 Nieuwe zomervoorstelling Vis à Vis
10 Repair Café, bc De Ruimte 10:00-13:00
10 Poorthuis: 9+ club & kinderkoken 16:00
17 Stad & Natuur strand: Strand schoon

tijdens verbouwing gamma poort gaat
de verkoop gewoon door
waar is mijn
zaagtafel
nou?

eh... net
verkocht!

www.deboerillustraties.nl
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Poortenaar Aline van Wijnen
wint Valentijnprijs 2021
met historische roman

juni

De Droomspiegel in actie
voor de minima van CARE

Aresstraat

Marsstraat

Homeruskwartier

Homeruskwartier
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Jullie maakten dit jaar op hardhandige
manier met mij kennis, en bepaald niet
aangenaam. Ares is mijn naam, of Mars, als
je me in Rome tegenkomt. Ik ben de god
van de oorlog. Mijn halfzus Athene is óók
een oorlogsgodin, maar zij is lief en slim, ze
staat bij oorlogen altijd aan de goede kant.
Ik voer oorlog uit bloeddorst, ik wil dingen
kapot maken.

Leerlingen van De Droomspiegel verzamelden maar liefst 35 dozen met producten.

Ze knipoogt naar mij en ik
knipoog terug. Het is een teken
‘ik weet dat je mij bedoelt’. De
kinderen van de Droomspiegel
krijgen les van ‘CARE’. Deze
organisatie helpt minima over
heel Almere, ook vanuit Poort.
Vanuit Het Poorthuis krijgen 150 huishoudens wekelijks een tas met boodschappen. “Ook in Almere leven duizenden kinderen onder het sociaal minimum.
Die kinderen zitten bij jou in de klas en
bij jou op school”, zegt wijkpastor Mark.
“Maar dat kun je niet altijd zien. Want
zelfs die Adidas broek en Nike schoenen
kunnen ze bij CARE tweedehands gekregen hebben. Kinderen en ouders die bij
CARE komen, schamen zich een beetje.
Dus gaan we ook niet zeggen dat we jou
kennen van de voedseluitgifte”.

“En toch we gaan ons niet schamen”,
vervolgt Marja, “CARE helpt, en jullie helpen CARE, we doen het samen”. Juf Marja
eet ondertussen haar halve snoeppot leeg.
Ze is er zo blij mee, eerlijk verdiend met
klusjes doen. De kinderen vinden dat ze
toch moet delen, en dat doet ze dan ook.
Dit is precies wat we allemaal gaan doen,
delen. Heb je niets, dan breng je ook niets
mee. Heb je genoeg, dan neem je iets mee
naar school voor CARE. En dat deden ze.
Leerlingen van De Droomspiegel verzamelden maar liefst 35 dozen met producten. Ze deden het samen en samen staat
niemand alleen.
Jaydon: “Ik ga echt vet veel inzamelen”.
Fadila: “Ik ga extra opletten als iemand
niets mee heeft naar school”.
Linda: “Op mijn feestje hoeft een cadeautje niet per sé, je weet niet of iedereen het
kan betalen”.
n
Ook hulp nodig? Mail naar
care@dewegwijzer-almere.nl
of bel 06-295 539 01.

Oorlog tussen de mensen ontstond vaak als
ze elkaars oogsten in wilden pikken. Dus ik
begon als beschermer van hun akkers, best
nuttig al zeg ik het zelf. Toen de landbouw
minder gevaar liep, ging ik de mensen meer
ophitsen. In de Trojaanse oorlog hielp ik de
Trojanen, Athene hielp de Grieken, ze heeft
me toen zelfs met een steen buiten westen
geslagen! Met Herakles heb ik ook een robbertje gevochten. Ik snap wel dat de Grieken
geen monumenten of heiligdommen voor
me oprichtten. Twéé beelden maakten ze
van me. Toch, vind je me niet knap, dat
ene beeld? Man zonder baard, lekkere krullekop? Zonder de dingen die ze me later
gaven: helm, schild en zwaard, een fakkel in
de hand, een hond aan mijn voeten en een
gier op mijn schouder – allemaal behoorlijk
horror.
Ik ben de enige zoon van de oppergod
Zeus, en zijn vrouw, de godin Hera. Toen de
twaalf goden van de berg Olympus – waar
ik er eentje van ben – oorlog voerden tegen
de Giganten, stond ik natuurlijk wel aan de
goede kant. Toch moeten ze mij niet. Ik ben
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het buitenbeentje. Het ruwe Thracië, dicht
bij Turkije, is mijn tweede thuis.
De twee zonen van Poseidon, reuzen van
kerels, namen me een keer enorm te grazen.
Ze sloten me op in een bronzen pot, toen ze
de Olympus wilden overvallen – niet gelukt
natuurlijk. Hermes haalde me pas na dertien
maanden uit die pot. Ik was een levend lijk.
Ik ging vreemd met Aphrodite – je kent haar
wel: die schone dame op de schelp in de
zee, de godin van de liefde. Zij was de vrouw
van Hephaistos, de smid in ons gezelschap.
Wij lagen in bed, en toen gooide Hephaistos
een ijzeren net om ons heen, om ons met
ons overspel voor paal te zetten. Alleen: de
vrouwen liepen weg omdat ze het niet wilden zien, en de mannen barstten in lachen
uit. Want wie van de goden was er nou
eigenlijk kuis? Ze deden het allemaal! Maar
de westerse schilders hebben nou net die
ene vrijpartij van ons vaak geschilderd.
Ik had veel vrouwen, en veel kinderen.
Aphrodite was bijzonder. Vondel schreef
in 1647 over haar en mij zijn gedicht ‘De
getemde Mars’. De 80-jarige oorlog was
bijna voorbij, haar liefde had mij ontwapend. Bij Aphrodite kon ik niet agressief of
destructief zijn. Zij kreeg minstens één kind
van me: Eros, dat jochie dat met zijn pijlen
harten verliefd maakt – aan elke pijl zit toch
ook een gewelddadig kantje: tsjak!
Als Mars was ik onder de Romeinen een
stuk populairder. Ik ben namelijk ook de
vader van Romulus en Remus, de stichters
van de stad Rome. De Romeinen noemden
de maand Maart naar mij, bij hun was dat
zelfs de eerste maand van het jaar. Dankzij
Keizer Augustinus heb ik een tempel op het
Forum Romanum.
Ik vind het wel grappig dat ze de vechtsporten tegenwoordig de ‘martial arts’ noemen.
Alsof oorlog een kunst is. Daar denken de
Oekraïeners en de Russische soldaten vast
heel anders over.
Felix van de Laar n

Ares / Mars, 320 BC

Werken van kinderen van AZC Almere en
kunstenares Ailyne Stein in Museumbos

Ailyne Stein met werken in het bos

Op zaterdag 14 mei was het zover, de
grote dag en afsluiting van het project.
De kinderen uit het AZC werden met
een hele mooie vintage bus opgehaald,
wat op zich al een feest was. Eerder die
ochtend hadden Ailyne, haar moeder en
ik, met z’n drieën de oogst van de workshops geplaatst. Het geheel zag er echt
fascinerend, artistiek en prachtig uit.
Mijn complimenten, we hebben met het
minimale het maximale effect behaald.

Samen met de kinderen op pad

We werden verwelkomd door een groot
ontvangstcomité, van Stichting de Vrolijkheid en ook kinderen van de nabijgelegen school en hun ouders en docenten. Wat mij opviel, is dat alle kinderen
meteen een eenheid vormden. Het was
nauwelijks of niet te zien welke kinderen uit het AZC kwamen. Deze sfeer was
kenmerkend voor de hele dag, waarbij de
kinderen muziek maakten, zongen, wandelden, speelden, aten en dronken.
Het hoogtepunt was samen wensen
schrijven, in flessen stoppen en begraven
bij de jaarbomen. Hun hoop voor een betere wereld. Na honderd jaar mogen deze
weer worden opgegraven en gelezen.
Deze dag en wensen zullen de kinderen
altijd met zich meedragen, in hun harten.
Rudolf Steiner, de grondlegger van De
Vrije school, heeft uit jarenlang onderzoek van kinderen op alle continenten,
geconstateerd dat kinderen overal op de
wereld dezelfde tekeningen maken. Dat
doen ze consequent tot rond hun twaalfde. Hij noemt dit fenomeen ‘Het Universeel Kind’. Ik schilder veel met kinderen
en ben overtuigd van de theorie van Steiner. Het Universeel Kind bestaat echt. En
ik zag ze weer tijdens dit project. Tijdens

de workshops en de manifestatie in het
Museumbos vergat iedereen alle zorgen
en alles om zich heen en was weer gewoon kind. Het was een eer om dit samen
met hen te ervaren.
Kenneth Echteld n

instagram: ailyne_dazzling_art

Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars,
regelaars, vrijwilligers, kinderen,
jongeren en ouders. Samen realiseren zij wekelijks meer dan 100 workshops en kunstprojecten op asielzoekerscentra door heel Nederland.
Met dans, theater, muziek, nieuwe
media en beeldende kunst investeert
de Vrolijkheid in de ontwikkeling en
empowerment van jonge azc-bewoners. www.vrolijkheid.nl
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Mijn lieve vriendin en collega-kunstenaar Ailyne Stein uit Almere Poort nodigde mij uit als gast bij een project met
kinderen uit het AZC Almere. Ik mocht
twee dagen meelopen en assisteren. De
sfeer was uitmuntend. De kinderen waren
super enthousiast en opvallend geconcentreerd. De objecten die zij maakten,
zouden in het bos komen te staan – bloemen, een giga hart en dromenvangers
gemaakt met gerecycelde materialen.

4

zaadbommen om de wilde bij van bloemen te voorzien.
“Ons diverse aanbod, het enthousiasme
en de passie van onze medewerkers en
de brede vertegenwoordiging van onze
opvangvormen in de steden maakt dat
wij kinderen dagelijks de opvang kunnen
bieden die ze nodig hebben. En dat doen
wij al 50 jaar met heel veel plezier! Met
onze inspanningen willen wij bijdragen
aan een duurzame wereld waar kinderen
met dromen mensen met visie worden.
Wij zijn trots dat we hier aan mee mogen
werken”, aldus Margreet Hellemons.

GO! Kinderopvang bestaat 50 jaar
GO! Kinderopvang viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Ontstaan
vanuit peuterspeelzaalwerk in Lelystad, biedt GO! Kinderopvang
vanaf het eerste moment veilige, vertrouwde en gezellige opvang
waar alle kinderen, ouders en medewerkers zich welkom en gezien
voelen. Het jubileum staat in het teken van de kernwaarden van
GO! Kinderopvang: kwaliteit, inclusief en duurzaam.
GO! Kinderopvang is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie zonder
winstoogmerk. Als Stichting investeert
GO! Kinderopvang haar inkomsten in
kinderen, medewerkers en ouders. Door
te blijven leren, vernieuwen en ontwikkelen blijft GO! Kinderopvang voldoen aan
de vraag en verwachtingen van kinderen
en ouders. Zo biedt GO! Kinderopvang
naast reguliere opvang bijvoorbeeld ook
opvang voor hoogbegaafde kinderen,
opvang in kleine peutergroepen voor
kinderen die extra aandacht nodig hebben en opvang in de vakanties.

Jubileum prentenboek:
Het bijtje zoemt blij
De viering van het jubileum is gestart
met de overhandiging van het prentenboek, Het bijtje zoemt blij, aan directeur bestuurder Margreet Hellemons.
Medewerkers van GO! Kinderopvang
hebben dit prentenboek zelf bedacht,
getekend en geschreven. Naast het verhaal en de mooie tekeningen heeft het
boek ook een educatief karakter. Met
het boek wil GO! Kinderopvang jonge
kinderen bewust maken van het belang
van de natuur, een belangrijke fundering

voor de toekomst. In het boek staan de
uitgangspunten van GO! Kinderopvang
Groei en Ontwikkeling centraal. Ook bij
Het Vlaggenschip in Almere Poort hebben de kinderen genoten van het voorlezen van het prentenboek.

Thema: de natuur
GO! Kinderopvang viert het jubileum met
alle kinderen in de opvang. Alle feestelijke activiteiten hebben als thema de
natuur. Zo is er een zonnebloem challenge: welke opvanggroep laat de zonnebloemzaadjes tot de hoogste zonnebloem
groeien? Ook maken de kinderen zelf

Over GO! Kinderopvang
Kwaliteit, inclusief en duurzaam zijn de
kernwaarden van GO! Kinderopvang.
Alle kinderen zijn welkom, in een
omgeving waar ze zich veilig en gezien
voelen. Waar ze zichzelf mogen zijn
en de wereld kunnen ontdekken. GO!
Kinderopvang stimuleert de ontwikkeling vanuit de veilige basis en eigenheid
van een kind en biedt ze spelenderwijs
activiteiten aan. Plezier staat voorop. Bij
GO! Kinderopvang staat het kind centraal, in goed contact met ouders.
GO! Kinderopvang werkt samen met
verschillende partners zoals onderwijsinstellingen en gemeenten. In de gemeenten Lelystad, Almere en Zeewolde is GO!
Kinderopvang uitgegroeid tot een regionale aanbieder met ruim 500 medewerkers en 51 locaties. Bij GO! Kinderopvang
Groeien en Ontwikkelen kinderen van 0
tot 12 jaar bij het kinderdagverblijf, de
buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en de gastouderopvang.
n

Benieuwd naar hoe Margreet Hellemons, directeur bestuurder van
GO! Kinderopvang, terugkijkt op de kinderopvang in de afgelopen
jaren en hoe zij naar de toekomst kijkt? Lees dan het complete interview
op onze website: www.go-kinderopvang.nl/go-bestaat-50-jaar

Koningsspelen basisschool De Droomspiegel
bij Playground Poort een groot succes
leerlingen wat minder snel mee in aanraking komen. Dat is volgens mij gelukt,
met sporten als handboogschieten, longboarden en kickboksen”.

De Bonjasky Academy en de Kids Dance Academy sponsorden toffe clinics

Op vrijdag 22 april kleurde de Playground Poort oranje. Stichting
De Schoor en basisschool De Droomspiegel organiseerden hier
voor het eerst gezamenlijk de Koningsspelen. De leerlingen waren
POORTNIEUWS

de hele dag actief bezig in de buitenlucht.
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Buurtsportcoach Leonie Gleiser: “Het is
fantastisch dat de leerlingen na de coronacrisis weer een sportdag hadden. Het is
goed dat we kinderen al vroeg bewust-

maken dat actief bewegen belangrijk en
heel leuk is. Basisschool De Droomspiegel
vroeg ons of we tijdens de Koningsspelen
sporten konden introduceren waar de

Bijzondere sporten
De clinics werden gegeven door medewerkers van De Schoor, gymdocenten van
De Droomspiegel en ook sportaanbieders
als Bonjasky Academy en de Kids Dance
Academy sponsorden toffe clinics.
Oualid El Bouazati, trainer bij Bonjasky:
“Bij kickboksen of martial arts denk je
misschien dat het een agressieve sport is
waarmee je een blauw oog oploopt, maar
niets is minder waar. Kickboksen is voor
jong en oud, man of vrouw. Bij Bonjasky
geven we leuke work-outs voor kinderen
vanaf 6 jaar. Discipline en respect zijn de
bouwstenen van iedere les. Iedereen kan
meedoen op zijn eigen tempo, dat zag je
ook op de Koningsspelen. Het was een
pittige les die veel uithoudingsvermogen
vroeg van de kinderen, maar ze gingen er
helemaal voor!”
Leukste sportdag ooit
De Koningsspelen werden feestelijk afgesloten met een disco. De leerlingen kijken terug op een geslaagde dag. Vivien,
leerling uit groep 3: “Dit was de leukste
sportdag ooit!”
n

De kleuters wrongen zich in allerlei
bochten met Twister XXL

De Koningsspelen is een jaarlijkse sportdag voor kinderen in
Nederland, vaak gecombineerd met
een gezamenlijk ontbijt. Het evenement wordt ieder jaar in april georganiseerd, op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. Tijdens de
Koningsspelen staan gezond eten
en actief bewegen centraal. Er doen
gemiddeld 1,2 miljoen kinderen van
6.000 scholen in het basisonderwijs
aan mee. De invulling van de sportdag is een vrije keuze van de deelnemende scholen en gemeenten.

Zuyder welkome aanvulling op horeca aanbod in Duin
“Het is echt een plek van en voor de buurt”
kwamen, sprong mijn overbuurman bij
in de keuken. En de meeste vaste gasten
tijdens onze wekelijkse vrijmibo komen
bijna allemaal uit de wijk.

Op 1 april – geen grap – opende Gladys Camphuijsen de deuren
van Zuyder, de ruime en gezellige brasserie naast Vandenberg Surf
& Snow in de Duinhal. “Ik wilde een beleving van vakantie, strand,
Bali neerzetten. En ik denk dat het aardig gelukt is! Het is mooi
om te zien dat de zaak nu al zo gezellig druk is. Sterker nog, mijn
buren zijn al bijgesprongen om te helpen”.
Zeilen en horeca
Na twaalf jaar in Amsterdam gewoond te
hebben, koos Gladys Camphuijsen voor
Noorderduin. “Mijn ouders hebben nog
geprobeerd het uit mijn hoofd te praten,
in hun beleving lag Duin aan het einde
van de wereld! Ik zeilde al recreatief bij
Sail Today en heb de ontwikkeling van
het gebied gevolgd. In 2016 kocht ik mijn
huis en in 2018 was de oplevering. Ik
miste hier wel een stukje horeca. Door de
mooie samenwerking tussen Plus Duin
en Van den Berg, ontstond de prachtige
gelegenheid om in de Duinhal een horeca
concept neer te zetten, en daar kwam ik
om de hoek kijken. Met zowel zeil- als
horeca-ervaring ben ik met veel plezier
de uitdaging aangegaan”.
Zuyder is ruim van opzet, en het hoge
plafond en het gebruik van natuurlijke
materialen geven het restaurant een
luchtige uitstraling. Er is een doorloop
naar de al even mooie en leuke winkel
van Van den Berg, de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De openingstijden zijn ruim – zeven dagen per
week van acht uur ’s ochtends tot tien
uur ’s avonds, en op vrijdag en zaterdag
tot middernacht. Zowel de brunch- als de
dinerkaart zijn met veel zorg en plezier
samengesteld.
Huiskamer voor iedereen
Gladys: “We willen een huiskamer voor
iedereen zijn. Als je ’s ochtends vroeg de

Zeeduinweg 574

kinderen naar school hebt gebracht en je
wilt met de laptop werken, met vrienden
bij wilt praten of met je gezin komt. De
schommels waren een harde eis van mij.
Deze worden niet alleen gebruikt voor
leuke foto’s, maar ook kinderen maken er
dankbaar gebruik van”.
Gladys deed de Hotelschool Den Haag
bij de vestiging Amsterdam en kwam te
werken bij de Starwood hotelketen. Bij
Hotel Pulitzer Amsterdam klom zij op
tot commercieel directeur. “Ik heb veel
openingen van hotels en restaurants
begeleid en dacht dat ik alles wel wist.
Toch ben ik hier ook nieuwe uitdagingen
tegengekomen, maar niets dat we niet
konden oplossen. Het ging om technische
dingen, zoals een stalen constructie die
nodig bleek om de zware afzuigkap op te
hangen en de juiste locatie van de sprinkler installatie voor de brandveiligheid.
Expert duurzaamheid
Mijn vader is expert duurzaamheid en
heeft mij enorm bijgestaan. Zuyder wilde
ik zo duurzaam mogelijk maken. Het restaurant wordt verwarmd met infrarood
panelen. De afzuiging in de keuken werkt
met warmte-terugwinning. Het hout is
circulair verwerkbaar, dat wil zeggen dat
het een restwaarde heeft. Er kunnen bijvoorbeeld meubels van gemaakt worden.
De financiering is voor ongeveer
de helft via crowdfunding bij elkaar
gebracht, waarvan 80 procent van de

investeerders uit Almere komt. Meer dan
150 mensen gaven mij hun vertrouwen.
Daar ben ik superblij mee.
Van en voor de buurt
Op 1 april zijn we open gegaan en het openingsfeest was op 21 april. Bedrijfsleider
Kelly is een lot uit de loterij, en mijn
goede vriendin Marina speelt een zeer
belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Het
team voelde vanaf het begin heel vertrouwd. Het is echt een plek van en voor
de buurt. Vlak voor de opening stonden
al mijn buren in Zuyder om te helpen met
de laatste loodjes. Een van mijn buurvrouwen doet nog steeds het wekelijks
onderhoud van de kinderhoek. Daarnaast
werken twee van mijn buurvrouwen ook
in Zuyder. Toen we laatst een kok tekort

Quinotto met gamba’s
We wilden de kaart niet te ingewikkeld
maken, met zo min mogelijk waste, en
toch heel breed. Het best verkocht is de
Zuyder burger. Ook de quinotto – risotto
van quinoa – met gamba’s valt in de
smaak. Voor de liefhebber van zoet hebben we pancakes en wentelteefjes. We
hebben zoveel mogelijk gezocht naar
lokale partnerships. Onze kaas is echte
Almeerse kaas. Sinds een week hebben
we nu ook een klein ‘winkeltje’ waarin we
onder meer Mr. Maté verkopen van Yerba
Mate, Almeerse ondernemers. Natuurlijk
zijn we trots op onze Zuid-Afrikaanse
wijnen van wijnhuis Boschendal – hier
komt overigens ook het ‘zuyden’ weer in
terug”. Ook het servies is met aandacht
gekozen. Mooie borden en latte macchiato uit een prachtig whiskey glas. Eye
catcher is de wand achter de bar door
Hush Art, via Brouwerij ’t IJ.
“Met de andere restaurants aan de
Zeeduinweg, De Duinkamer en Pier 39,
heb ik leuk contact. We hebben plannen voor gemeenschappelijke intiatieven, zoals een food festival. We hebben
een paar keer per maand iets leuks op de
kalender, waarnaast we de ‘gewone’ gasten en spontane borrels zeker de ruimte
n
willen blijven bieden”.

Vandenberg Surf & Snow
opent derde winkel in Duinhal
Sinds april mag Almere Poort
zich verheugen over de mooiste
surf en snow winkel van de
Benelux. Niet alleen om het
uitgebreide assortiment, maar
vooral ook om de vakkundige
service die geboden wordt.
In de winkel treffen we Olivier. “We willen de klant een optimale beleving van
de sport geven en begeleiden een traject
van A tot Z. Of het nu een beginner of
een professional betreft. De aanschaf
van de klant moet passen bij de manier

waarop hij of zij de sport beoefent.
Eigenlijk zijn we meer een consultbureau dan een winkel. Het plezier dat wij
zelf beleven wanneer we met de nieuwste spullen op het water staan, gunnen
we iedereen. Dat geldt evengoed voor de
wintersport. Sneeuw is bevroren water,
het geeft dezelfde kick. Afhankelijk van
de weercondities, kijken we per moment
wat voor sport we gaan doen.
Vanaf deze nieuwe locatie kunnen we
bestaande klanten beter bedienen. Verder
wordt de winkel goed ontvangen door
de buurt. Onze collectie, waaronder ook
surfkleding en accessoires, is dynamisch
en past zich aan aan de behoefte. Laat
ons je helpen en maak vooral plezier!”

www.zuyder.nl

19.06 Beers, burgers & BBQ

Op zondag 19 juni staat er een grote barbecue buiten en eet je onbeperkt
vlees, lekkere salades en goed brood. Reserveer je tijdslot via de site.

21.06 roseline petanque

Speel op de langste dag van het jaar pétanque bij Zuyder op het terras
onder het genot van een heerlijk glas Roseline rosé uit de Provence!

Een avond vol met de beste en leukste muziek van Hollandse bodem en een
portie bitterballen voor maar 4 euro, en Aperol Spritz voor 6,5 euro!

03.07 Summerpark Breakfast

Start the day strong – ontbijt bij Zuyder voorafgaand aan het festival.

POORTNIEUWS

24.06 hollandse avond!
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Tweetalig Onderwijs Sport &
Bewegen MBO College Poort
Als eerste mbo-sportopleiding in Nederland biedt Sport & Bewegen
op MBO College Poort een tweetalig onderwijsprogramma (TTO)
Stephan van den Berg, 18 jaar
en wereldkampioen
Op de dag dat Stephan van den Berg
18 jaar wordt, openen zijn broers Ron
en Marco, onder de naam ‘Stephan’s
Surfshop’ een surfwinkel. Het jaar is
1980, het jaar waarin Stephan één
van zijn tien wereldtitels windsurfen
bemachtigt. De verkoop van watersportgerelateerde producten begon al een jaar
eerder. De vader en moeder van de Van
den Berg broers verkochten al neopreen
surf- en zeilpakken vanuit de voortuin
van hun karakteristieke woonark.
De weg naar het succes mooier
dan het behalen hiervan
Met het toenemende succes van Stephan
groeit de winkel in rap tempo. Meerdere
malen moet er verhuisd worden omdat de
winkel te klein geworden is. In deze periode bemoeit Stephan zich nog niet regelmatig met de winkel, hij richt zich op het
wedstrijd-windsurfen. In 1984 behaalt
hij dan ook de gouden medaille tijdens
de Olympische Spelen in Los Angeles. Op
dit moment beheert Marco de winkel en
legt Ron zich steeds meer toe op het ontwikkelen van windsurfboards.
Voor de klant en voor onszelf
streven wij altijd naar perfectie
Na het beëindigen van zijn actieve carrière
als wedstrijdsurfer, stapt ook Stephan in
het familiebedrijf en gaat broer Marco
zijn brood verdienen in de botenbranche.
De naam van de winkel wordt veranderd
in ‘Van den Berg Windsurfing’. De topsportmentaliteit van Stephan zorgt voor
een boost in het bedrijf. Het streven naar
perfectie is iets wat Stephan, voor zowel
zichzelf als voor zijn klanten, altijd wil
blijven doen.

aan. Tijdens de niveau 4-opleiding Sport & Bewegingscoördinator
kunnen studenten een groot deel van hun lessen in het Engels
volgen. “Hiermee spelen we in op de internationalisering van de
arbeidsmarkt”, aldus Joris Kremers, docent Sport & Bewegen.

Het tweetalige onderwijsprogramma
houdt in dat studenten naast hun ‘normale’ Engelse lessen ook beroepsgerichte vakken in het Engels volgen. Ze
spreken Engels met hun docenten, krijgen Engelstalige leermiddelen en volgen
alle sportlessen en studiecoaching in het
Engels. Op deze manier krijgen studenten de kans om hun beheersing van de
Engelse taal flink te verbeteren.

Buitenlandstages
Het TTO-programma is ook voor studenten met ambitie om in het buitenland stage te lopen van groot voordeel. “Tijdens
je studie kun je op MBO College Poort al
op buitenlandstage. Veel van onze Sport
& Bewegen studenten doen ervaring op
in onder andere Malta, Spanje en Finland
en met het volgen van het tweetalige
traject zijn studenten ook daar goed op
voorbereid”, aldus Kremers.
n

konden de Arte leerlingen hun ‘gastheerschap’ laten zien door groep 7 op te vangen op het schoolplein en naar binnen te
begeleiden. Na de bakles konden de kinderen uiteraard hun eigen gebak opeten.

In Almere Poort is iets moois aan het
ontstaan tussen basisschool Odyssee en
het Arte College. Odyssee heeft in het
verleden reeds gebruik gemaakt van het
theater op het Arte College en basisschoolleerlingen zijn langs geweest voor
proeflessen. Nu is het tijd voor de leerlingen om elkaar te ontmoeten. Op 10
mei hebben derdejaars KBL-leerlingen
lesgegeven aan kinderen uit groep 7 van
basisschool Odyssee. De Arte-leerlingen
doen dit vanuit een opdracht die onder-

Grafisch ontwerp
De andere groep ging naar de Studio. Hier
gaven leerlingen uit het profiel Media,
Vormgeving en ICT (MVI) een les over
het programma Illustrator. Hier hebben
de kinderen, onder begeleiding van Arte
leerlingen, geleerd hoe je op de iMac een
eigen gekozen dier maakt. Zo waanden
de kinderen zich een middag een ware
ontwerper, aangezien dit programma ook
wordt gebruikt voor logo’s en cartoons.
De opdrachten komen niet uit de lucht
vallen, dit zijn opdrachten die je op het
VMBO als praktijkdeel kunt kiezen voor
je examen. De resultaten van de kinderen
waren geweldig.

deel is van het praktijkdeel van het examen. Een deel van de kinderen ging in
de keuken aan de slag en het andere deel
van de kinderen in de Studio.

Gastheerschap en bakken
In de keuken gaven leerlingen van het
profiel Dienstverlening & Producten
(D&P) een bakles aan de leerlingen.
Hetgeen ze in de eigen lessen hebben
geleerd, konden ze nu overbrengen op de
kinderen. Voordat ze de keuken in gingen

Fantastisch
Het was fantastisch om te zien hoe de
leerlingen van beide scholen samen
hebben gewerkt. Voor de Arte leerlingen een mooie proef of zij de geleerde
vaardigheden ook over kunnen brengen
op kinderen. Op 17 en 24 mei heeft de
Odyssee nogmaals een bezoek gebracht
aan het Arte College. In de toekomst willen de scholen meer gaan samenwerken
op basis van leerling voor leerling.
n

MBO COLLEGE POORT

Wij willen gewoon buiten
spelen, als volwassenen!
Wij willen met ons 20+ koppige team,
net als onze klanten gewoon lekker buiten spelen. Dat doen wij op het water
en in de sneeuw. Vandaar dat de nieuwe
en huidige naam ‘VANDENBERG Surf &
Snow’ luidt.
n
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horizon en voegt het een nuttige vaardigheid toe”, aldus Kremers.

Samenwerking basisschool
Odyssee en Arte College

Een familiebedrijf over
verschillende generaties
Eind jaren negentig is de kite-sport langzaam ontstaan en als in het jaar 2000 de
sport door de grote merken professioneel geïntroduceerd wordt, zijn de broers
Van den Berg er als één van eersten bij.
Aangezien de winkel nog steeds de naam
‘Van den Berg Windsurfing’ draagt,
wordt het besluit genomen om bij de viering van het 25-jarig bestaan de naam
wederom te veranderen. De nieuwe werd;
“VANDENBERG Surf”.
In 2007 heeft opent het bedrijf haar
tweede winkel. Deze winkel bevindt zich
in Zandvoort op een paar meter van het
strand en richt zich naast kitesurfen en
windsurfen ook op golfsurfen en suppen.
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Internationale contacten
Joris Kremers vertelt enthousiast over
het nieuwe TTO-programma. “Wij zien
een groeiende wens van studenten om
een groot deel van hun vakken ook in
het Engels te kunnen volgen. Studenten
die tweetalig onderwijs volgen, zijn beter
voorbereid op de arbeidsmarkt die steeds
meer gericht is op internationale contacten. Steeds meer afgestudeerde sportstudenten vertrekken naar het buitenland
of geven hier in Nederland training of les
aan bijvoorbeeld expats. Uiteraard verbreedt het leren van een nieuwe taal hun

BUSINESS / HOSPITALITY / SPORT & BEWEGEN

Van 12 t/m 18 juni collecteert
het Rode Kruis Flevoland voor
educatie op scholen. Help jij
mee? Scan de QR-code, doneer
en maak jongeren zelfredzaam
en hulpbereid.

MBOCOLLEGEPOORT.NL
NAAST NS-STATION ALMERE POORT

De zomer bij StrandLAB!
Programmamakers uit Almere en Zomersessies

weer een divers programma waar zelfs de jongste bezoekers blij van worden. Zo is Stad & Natuur
op bezoek bij StrandLAB met een mooi aanbod, is de Almeerse bioloog en beeldend kunstenaar
Sietse van der Wal bij ons actief en staan de Veldacademie Zomersessies voor de deur.
StrandLAB gaat ook fysiek uitbreiden met
een extra werkplek én opslag waar ons
team en onze artists in residence kunnen
werken. Deze werkplekken worden verstopt onder een grote duin, waardoor ze
mooi in de omgeving opgaan. Kortom, er
is genoeg te doen en te ontdekken deze
zomer bij StrandLAB.
Sietse van der Wal, nieuwste
Almeerse programmamaker
Sietse, bioloog en beeldend kunstenaar,
is geen nieuwe naam binnen de kunsten cultuursector in Almere en daarom
zijn we blij dat we hem welkom mogen
heten als Almeerse programmamaker
bij StrandLAB. Sietse heeft tijdens ons
StrandLAB Festival in mei struinsessies
gehouden, waarin hij met een gemêleerde
groep deelnemers op zoek is gegaan naar
materiaal en inspiratie voor een wandelroute die hij later dit jaar presenteert.
Ook zin in struinen met Sietse? Stuur een
mailtje naar kasper@strandlab-almere.nl
o.v.v. ‘Struinsessie’ om je vroegtijdig
aan te melden voor de week van 18 juli.
Definitieve dagen en tijden maken we
nog bekend.

Wil je meedoen? Leuk! Kijk op
de
www.strandlab-almere.nl voor
.
den
mel
laatste informatie en aan

foto: Erwin Budding

Student van de Gerrit Rietveld Academie legt laatste hand aan haar presentatie.

Open Groen Dag 2022
Op zondag 19 juni organiseert Pakhuis de
Zwijger de Open Groen Dag. Verschillende
culturele instellingen die duurzaamheid
hoog op de agenda hebben staan, zetten
deze dag hun deuren open. StrandLAB
doet dat ook. Tijdens deze open dag kun
je bij ons deelnemen aan een struinsessie met Sietse. Stuur een mailtje naar
kasper@strandlab-almere.nl om je aan
te melden o.v.v. Open Groen Dag.

Meer informatie over deze open dag vind
je op de website van WeMakeThe.City:
wemakethecity.green/opengroendag/
programma
Veldacademie Zomersessies
De Veldacademie van StrandLAB is al
langzaam van start gegaan met programma’s in samenwerking met de kunstacademies Gerrit Rietveld Academie en
de Academie voor Theater en Dans uit

Sietse van der Wal aan het struinen.

Amsterdam en de ArtSience Interfaculteit
uit Den Haag. In augustus organiseert de
Veldacademie de Zomersessies, waarbij
je op drie dagen mee kunt doen aan verschillende workshops en andere activiteiten. Het buiten actief bezig zijn met ontdekken en onderzoek staat dan centraal.
Op dit moment zijn wij druk bezig met het
programma. Volg ons op social media en
blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.
Stad & Natuur
Voor Almeerse gezinnen heeft Stad &
Natuur diverse leuke workshops en excursies in petto. Ook sluiten zij aan bij een
aantal artists in residence van StrandLAB.
Makers van StrandLAB bieden workshops
aan voor kinderen die aansluiten bij het
eigen onderzoek van de maker. Stad &
Natuur komt ook met een pop-upvoorziening op het Almeerderstrand voor het
hele gezin.
Basisschoolklassen kunnen op het
Almeerderstrand een buitenles krijgen. Bijvoordeeld De natuurdetective is
gestrand, een avontuurlijke les voor alle
groepen. De kinderen mogen een kijkje
nemen in een bijzonder natuurmuseum
vol botten, veren, velletjes, dierenpoepjes, schedeltjes en dieren op sterk water.
Houd onze website in de gaten voor
het programma van Stad & Natuur i.s.m.
StrandLAB.
n
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Deze zomer kun je weer genieten van kunst en cultuur op het Almeerderstrand. StrandLAB heeft
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Vrienden voor het leven
Naam: Bailey
Hondenras: york chihuahua
Baasje: Kimberley
Leeftijd: zeven jaar oud
Woont in: Columbuskwartier

Honden en katten meenemen
vanuit het buitenland

Dol op: knuffelen, op schoot zitten,
spelen met andere kleine honden

Hoe mooi het ook lijkt, wanneer je vriendschap hebt gesloten met een hond of kat
op je vakantiebestemming, en deze een
goed leven gunt... Er zijn strenge regels
voor het meenemen van honden en katten naar Nederland vanuit het buitenland. Honden en katten moeten ingeënt
zijn tegen hondsdolheid. Deze inenting
moet minimaal drie weken voordat je
het dier meeneemt naar Nederland hebben plaatsgevonden. Voor landen buiten
de EU gelden vaak nog strengere regels.

Bijzonder: slaapt het liefst verstopt
onder een deken

Kimberley kwam tweeënhalf jaar geleden met haar vriend Sjors en Bailey in
Columbuskwartier te wonen. “Een rijtjeshuis met een tuin was een must. Eerst
woonden we samen met mijn broer in
Almere Buiten. Mijn vriend was helemaal geen honden gewend. Maar nu
zijn ze beste vrienden en is Bailey echt
‘ons kind’. Jaren terug liep ik stage bij de
VIPLounge, waar nu de bibliotheek Poort
zit, en toen zei ik al dat ik graag in Poort
zou willen wonen. Bailey heeft ook nog
een broertje, Bentley, die woont nu bij
mijn broer. Doordat Bailey en Bentley
altijd samen bij ons woonden, komen ze
voor elkaar op.
Ons buurmeisje in Almere Buiten had
een nestje en mijn moeder en broer gingen kijken. Het buurmeisje vertelde dat
haar tante ook een nestje had, daar vonden ze een match met Bentley. Toen hebben ze mij overgehaald en we gingen
elke week op visite. Uiteindelijk zeiden
we: ‘We nemen die andere er ook bij’.
Een dier kiest jou uit. Bailey ging meteen
bij ons in de nek liggen. Het zijn leuke
hondjes, ze blijven klein. Bailey was niet
makkelijk zindelijk te krijgen en blaft
naar grote honden. Vanwege de nodige
inentingen kon Bailey pas met vier of vijf
maanden deelnemen aan een puppycursus, en miste daardoor een stuk socialisatie. We hebben gedragstherapie gedaan.
Maar ze zijn zoals ze zijn. Als de honden
even aan elkaar kunnen ruiken, is het
geblaf ook weer voorbij.
Bailey vindt het heel spannend om
nieuwe hondjes te leren kennen. Mede
om hem daarbij te helpen, kwam ik op
het idee om playdates voor hem te organiseren. Ik startte daarvoor een Face

bookgroep en nu komen we eens per
maand bij elkaar op het hondenspeelveld
naast het spoor. Bailey ontmoet daar
soortgenootjes, chihuahua’s en pommerianen – dat zijn dwergkeesjes. We zijn
nu meestal met vijftien à twintig hondjes
en baasjes. Bailey is dan wel echt haantje
de voorste. En we leren mensen en hondjes kennen die we nog niet eerder tegen
waren gekomen.
Bailey gaat graag mee in de auto en
ook in de trein. Dan zegt de conducteur:
‘Zo, ben je gezellig op reis?’ Je krijgt wel
aanspraak met een hond. Kinderen uit
de buurt vinden Bailey ook erg leuk en
vragen of ze hem mogen aaien. Kinderen
roepen vaak: ‘Kijk, een puppy!’ terwijl
Bailey met zijn zeven jaar natuurlijk al
ruimschoots volwassen is. Een buurjongetje mag Bailey ook uitlaten.
Binnenkort gaan Sjors en ik trouwen en daarna op huwelijksreis naar
Amerika. Gelukkig is Bailey zo populair
in onze vriendenkring dat ie spontaan
een logeeradres aangeboden kreeg”.
n

De volgende regels gelden omtrent
hondsdolheid (rabiës):
•h
 et dier is minimaal 12 weken oud bij
de verplichte inenting;
•n
 a inenting moet je 21 dagen wachten voordat het dier Nederland binnen
mag; (dan is het dier inmiddels minimaal 15 weken oud);
• c hip en dierenpaspoort zijn verplicht.
Hondsdolheid is een dodelijke ziekte
voor zowel mens als dier, daarom zijn
de regels zo streng. De overheid mag de
controle nemen over de dieren indien zij
niet juist ingeënt zijn (inbeslagname en
in quarantaine zetten). Kosten hiervan
zijn voor de eigenaar. Deze regels zijn

tevens om illegale import te voorkomen
en daarmee andere dodelijke ziektes
buiten Nederland te houden.
Wil je een dier van buiten de EU invoeren
in Nederland, neem dan contact op met
NVWA of je eigen dierenarts. Zij kunnen
je dan verder helpen.

Zomer-drukte
De zomer is een tijd van vakanties, zo
ook binnen ons team. Tevens zullen wij
deze zomer de spoedkliniek gaan helpen
met de eerste lijn opvang van spoedpatiënten.
Om toch elke week weer fris en gefocust
alle zieke dieren te kunnen helpen, zullen wij deze zomer een ‘zomerrooster’
draaien. Dit houdt in dat we de zondagen van de oneven weken dicht zullen
zijn. De zondagen van de even weken
zullen we wel open zijn. Alle zaterdagen zullen we zoals jullie gewend zijn
gewoon open zijn van 10 tot 14 uur!
Fijne zomer!
Team AniCura Almere n

Facebookgroep: Chihuahua/Dwergkees
playdates Almere
Data playdates Hondenspeelweide:
3 juli · 7 augustus · 4 september
(12.30 uur)
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Laat je uitdagen voor sport en spel bij Playground Poort

9

Youri Kielliger en Suzanne Meijer zijn
sinds ongeveer een half jaar de nieuwe
assistent-buurtsportcoaches voor Poort
vanuit De Schoor. Misschien heb je ze al
ontmoet op de Playground of bij sportactiviteiten bij buurtcentrum De Ruimte
of in een van de gymzalen. Samen met
buurtsportcoach Leonie Gleiser en andere

collega’s vanuit team Sport van de Schoor
verzorgen ze een gevarieerd aanbod van
sport en spel voor alle leeftijdsgroepen in
ons stadsdeel. Niet alleen begeleiden ze
met veel plezier de wekelijkse activiteiten en de speciale vakantie-activiteiten,
ook zijn ze altijd op zoek naar nieuwe
mogelijkheden.

Een brug slaan
Suzanne: “Wat mij hier opvalt, is dat
voetbal onder de kinderen en jongeren
een beetje overheerst. Ik vind het leuk om
ze ook met andere sporten kennis te laten
maken, zodat ze ontdekken welke sport
het beste bij hen past. En uiteindelijk een
brug te kunnen slaan naar een van de
mooie sportclubs die Almere rijk is. In
Poort hebben we natuurlijk basketballvereniging Almere Pioneers, Badminton
Vereniging Almere, en binnenkort ook de
Tennis- en Padelvereniging Het Nieuwe
Land. Maar ook andere sportverenigingen halen we graag hier naartoe voor
leuke gastlessen. Heb je specifieke wensen en ideeën, dan kun je ons aanspreken,
of bereiken via Instagram Messenger”.
Get Out There Again Almere!
Youri: “In het kader van ‘Get Out There
Again Almere!’ vindt er in Poort nu een
reeks van zes weken plaats voor jongeren
van 10-14 jaar en 15-18 jaar. Aan bod
komen Archery Tag, kanoën en laser-

gamen (in de Sterrenschool). Archery Tag
is een kruising tussen paintball en trefbal, alleen speel je dan met pijl en boog.
Het spel is actief en, dankzij de speciale
pijlen, gezichtsbescherming en professionele begeleiding, ook helemaal veilig.
De Playground Poort zou best nog wat
creatiever vormgegeven kunnen worden,
om het nog aantrekkelijker te maken.
Met wat meer kleur, zoals bij een ASM
veld, en kleuren op de route naar de
Playground toe. En wat denk je van een
fietsparcours – een soort fietsverkeersplein. Welke sporten ik zelf beoefen? Ik
ga naar de sportschool en ik vind mountainbiken erg leuk”.
n
Playground Poort:
Instagram: playground.almerepoort
Sport en spel uitleen:
dinsdag en donderdag
van 14.30 tot 17.00 uur
(zomervakantie: van 13 tot 16 uur)

Kale nder
Alle activiteiten: van 13 tot 16 uur
Woensdag 29 juni · Aanmodderen

De 29e is het nationale modderdag en
gaan we heerlijk aanmodderen. Dat
doen we met een ‘sjiek’ restaurant waar
je de smerigste moddergerechten maakt.
Woensdag 6 juli
Rappen en aan de slag met kunst

We gaan jammen en aan de slag met
beeldende kunst. Laat je inspireren door
het water voor je rap. Of voor je kunstwerk. Je kiest zelf welke technieken en
materialen je gebruikt.

Hang de
kalender op je
koelkast of houd
de website in
de gaten!

Kom je ook zandkastelen bouwen,
moddertaarten bakken, rappen, kunst
maken en ontdekken wat je allemaal
op het strand kunt vinden?

Woensdag 20 juli
Verwonderen en aquarelleren

Schelpen, steentjes maar ook een lege
fles of chipszak. Op het strand is van
alles te zien en te vinden. Je legt jouw
strandvondsten vast op een aquarel
schilderij. i.s.m. StrandLAB Almere.

Vanaf 29 juni biedt Stad & Natuur superleuke activiteiten aan op
het Almeerderstrand. Dat doen we op woensdagmiddag eens
in de twee weken en soms op zaterdagmiddag. Iedereen kan
meedoen. Je hoeft je (meestal) niet vooraf aan te melden en de

Zaterdag 30 juli
Maak je mooiste zandsculptuur

Een zandsculptuur is een kunstwerk
van speciaal beeldenzand. Door het
uitsnijden van zand met professioneel
gereedschap maak je een vis, schildpad
of een ander figuur. Laat je fantasie de
vrije loop.
Woensdag 3 augustus
Over dijken en droog blijven

Je ontdekt hoe je een goede dijk bouwt.
Gewoon door het te proberen. En je
leert hoe de stad droog blijft als het
heel hard regent.
Woensdag 17 augustus
Kettingreactie bouwen

Met allerlei materialen – fietsonderde
len, stukken hout, lege flessen en meer
– bouwen we samen een kettingreactie.
Deze begint natuurlijk met water.

activiteiten zijn (bijna altijd) gratis. Ook in de zomervakantie
zijn we er gewoon. We maken er dan een vakantiefeestje van.

Nieuwe locatie dicht bij huis
Stad & Natuur laat de inwoners van Almere de
natuur in en rond de stad beleven. We vinden
het belangrijk dat jong en oud(er) zich betrokken
voelen bij een groen, gezond en duurzaam Almere.
Daarom organiseren we activiteiten voor scholen
en een publieksprogrammering. Je kent ons vast
van de Kemphaan of anders misschien van het
Klokhuis. We zijn op zeven locaties te bezoeken:
voortaan dus ook op het Almeerderstrand. Ook
wel logisch eigenlijk in een stad met zoveel water
en maar liefst 42 kilometer kust. Voordeel: lekker
dicht bij huis.

Woensdag 31 augustus
Jutten voor een eiland

Op het strand staat een vuurtoren,
gemaakt van tweedehands materialen.
Ook wij jutten materialen op het strand,
om samen een groot eiland te maken.
Blijft het drijven? i.s.m. StrandLAB.
Woensdag 7 september
Speuren naar sporen

De natuurdetective zoekt hulp van mede
speurders bij het speuren naar sporen.
Je leert wat een natuurdetective doet.
En je gaat struinen over het strand.
Wellicht los je wel een moord op.

Met je klas naar het strand
Van het voorjaar tot het najaar ontvangen we op
het Almeerderstrand klassen van het basis- en
voortgezet onderwijs voor verschillende lessen en
programma’s op maat. Met name voor lessen die
te maken hebben met de beleving van het water
en de kust. Het kan gaan om sporen en schelpen
zoeken en determineren maar ook om waterbeheersing en dijken bouwen. En over van alles
hier tussenin. Voor meer informatie over het scholenprogramma: www.stadennatuur.nl/inschrijven

Zaterdag 17 september
Help het strand schoon maken

Twee keer per jaar is het landelijke
opschoondag en helpen we het strand
schoonmaken. Natuurlijk hebben we ook
een leuke workshop die dag.

Hier vind je ons
We zijn nu nog alleen aanwezig als we een
activiteit hebben. Je vindt ons dan naast
Strandrestaurant Poortdok bij het StrandLAB
Almere (aan de kant van de Hollandse brug).
We werken namelijk samen met het StrandLAB
Almere en gebruiken hun atelier als basis. Vanuit
hier bieden we samen met (Almeerse) partners
verrassende en leerzame activiteiten en workshops.
Het adres is: IJmeerdijk 1B, 1309 BA Almere.

Vrijwilliger worden?
Bij Stad & Natuur zijn veel vrijwilligers actief.
Ook op het Almeerderstrand. Zij assisteren bij de
lessen voor het onderwijs. Daarnaast ondersteunen
zij tijdens vakanties, workshops en evenementen.
Wil je ook vrijwilligerswerk doen? Wij vinden het
fijn als je je aanmeldt. Dat kan via deze link:
www.stadennatuur.nl/organisatie

Woensdag 21 september

Opnieuw is het de beurt aan de natuurdetective.
Ook in oktober staat er nog een aantal
workshops op het programma, met in de
herfstvakantie een wat groter evenement. Houd de website in de gaten voor
het laatste nieuws en een compleet
overzicht van de activiteiten:
www.stadennatuur.nl/almeerderstrand

Word jij
waterbaas?
Meet de kwaliteit
van het water
bij elke
activiteit!

www.stadennatuur.nl/almeerderstrand
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Speuren naar sporen
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Flevo-landschap geeft weideen watervogels natte poten

foto: Ernst Dirksen

De grutto is een van de weidevogels die je in Flevoland kunt tegenkomen

In droge tijden zijn sommige natuurgebieden niet nat genoeg,
waardoor de biodiversiteit in Flevoland onder druk staat. Dat
klinkt vreemd voor een provincie die meer dan vier meter onder
zeeniveau ligt. Echter door het lage grondwaterpeil dat nodig is
voor de landbouw en droge steden en dorpen, daalt het waterpeil
in sommige natuurgebieden soms te veel.
Veel weide- en watervogels hebben het
hierdoor moeilijk, want zij hebben een
natte bodem nodig om veilig te kunnen
broeden en voldoende voedsel te vinden.

Maatregelen voor nattere natuur
Om de vogels die leven in die natte natuur
te helpen, gaat Het Flevo-landschap in
2022 extra maatregelen nemen om de

bodem natter te houden. Dat doen we in
vier verschillende natuurgebieden: het
Gruttoveld tussen Almere en Zeewolde,
de Rotterdamse Hoek in de Noordoostpolder, de Kamperhoek bij de Ketelbrug
en het Greppelveld bij Elburg. In die vier
gebieden leggen we onder meer greppels aan die het water beter vasthouden,
maken we natuurlijke oevers, zaaien we

rietkragen in, verhogen we het waterpeil tijdens droogte en beschermen we
vogels door voswerende rasters te plaatsen. Naar verwachting profiteren soorten
als grutto, roerdomp, waterral en kievit
hiervan. Die nestelen in het riet, schuilen tussen moerasplanten of zoeken hun
voedsel in de vochtige bodem.

Gruttoveld:
weidevogelgebied bij Almere
Een van de vier gebieden waar we aan de
slag gaan ligt vlakbij Almere: het Gruttoveld. Het Gruttoveld is een weidevogelgebied met natte graslanden, doorkruist
door sloten, omringd door een hogere en
drogere rand. Het Gruttoveld is een fragment van wat ooit het meer dan 1.000
hectare groot weidevogelterrein en ganzenopvanggebied De Ganzengouw had
moeten worden. Maar de plannen voor
dat natuurgebied in wording zijn nog
tijdens de inrichting gestaakt. Alleen de
Rassenbeektocht en het Gruttoveld bleven gespaard voor herontginning en kregen alsnog een natuurbestemming.
Grutto behouden
Het gebied bestaat uit een kern van natte
weiden met een geleidelijke overgang
naar droger grasland aan de buitenrand.
Door de zandige ondergrond is het lastig
om het gebied het hele jaar nat te houden. Met windmolens pompen we water
het gebied in en we hebben een foliewand rondom het gebied ingegraven om
het wegzakken van water tegen te gaan.
Een nieuwe, krachtige pomp moet nu
zorgen dat de bodem vochtig blijft als het
te droog wordt. Zo kan de grutto er met
zijn lange snavel in prikken om voedsel
te zoeken en blijft de naamgever van het
gebied er tevreden broeden en leven.

Zomerse smaken ambachtelijk ijs bij IJspressi
Vandaag mag ik ijs maken met Martijn Olislagers, die dit bijna
dagelijks doet in zijn ambachtelijke ijsmakerij achterin de populaire
ijswinkel aan de Europalaan. Klanten mogen hun ideeën voor een
nieuwe smaak opschrijven en op de wand plakken, en vandaag
wordt er een gelukkige uitgekozen: ‘bounty yoghurt’.

POORTNIEUWS

Vakmanschap
Marlena had haar naam en telefoonnummer genoteerd en komt om twaalf
uur haar zelfbedachte smaak proeven.
Maar zover is het nog niet. Voordat we
beginnen met het maken van het yoghurt ijs, moet eerst de caramel van de
kookplaat die daar al uren staat te pruttelen. Martijn blust de gesmolten suiker
voorzichtig met een kan slagroom. Ik
mag roeren in de pan en het lijkt best
makkelijk, maar dit zijn dingen die je
niet thuis moet proberen. Martijn vertelt
dat hij zelf meerdere pannen heeft versleten tot hij precies de juiste werkwijze
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had gevonden. Gesmolten suiker wordt
ontzettend heet en verbrandt snel. Maar
door de beproefde methode van Martijn
gaat alles soepel. Nu gaan we yoghurtijs maken. We gebruiken kokosmelk en
verse biologische yoghurt. Ik mag de pan
leeggieten in de bak van de ijsmachine.
IJsmachine
De ijsmachine draait en koelt en in de
tussentijd maken wij plakken chocola van
gesmolten chocolade. Dit is makkelijk en
leuk om te doen. Martijn vertelt dat hij
zoveel mogelijk zelf maakt, van eerlijke
ingrediënten – échte vanille voor vanille

ijs, puur fruit voor fruit ijs. Zelfgebrande
caramel en dus ook de chocola. Dan
draait het ijs uit de ijsmachine en het is
goed voor drie bakken ijs met mooie koppen. De hard geworden plakken chocola
breken we in stukken en steken we in het
ijs. Een bak gaat direct de vitrine in en
twee bakken naar de koeling.
Enthousiast
Dan moet er een bordje komen met de
naam van de smaak, zowel in de vitrine
als op de muur, en ook op de website
wordt het aanbod aan smaken geactualiseerd. Voorin de winkel worden de eerste
klanten van vandaag bediend. We zijn
net klaar als Marlena komt. Ze proeft...
en is reuze enthousiast! Ze vertelt dat
ze van kokos en chocolade houdt, en de
yoghurtsmaak erbij bedacht om het fris
en luchtig te houden. En die combinatie
kan dus prima. Als ik twee dagen later
langskom, staat de derde bak al in de
vitrine. Zo snel gaat dat.
n

Graspieper, witgatje en watersnip
Er broeden en leven uiteraard meerdere
weidevogelsoorten in het Gruttoveld. Bijzonder aan het gebied is dat de graspieper de meest voorkomende weidevogel is,
een soort die overal elders in Nederland
snel zeldzamer wordt. De verschillen in
hoogteligging van het maaiveld zorgen
voor een gevarieerde vegetatie waarvan
de graspieper profiteert. Het hele jaar
door zijn er vogels te vinden in het Gruttoveld, waaronder bijvoorbeeld het witgatje en de watersnip. In de winter zijn er
honderden ganzen en eenden aanwezig
die rusten en drinken op het dan onder
water staande grasland.
Ontdek zelf weide- en
watervogels in Flevoland
Wil je zelf op pad om weide- en watervogels te bekijken? Het Flevo-landschap
heeft een speciale zoekkaart samengesteld met prachtige illustraties van tien
typische weide- en watervogels. Inclusief kaart met vijf toplocaties in Flevoland waar je deze vogels kunt aantreffen.
Ontdek deze mooie plekken en leer onze
poldervogels (her)kennen! Vraag de gratis zoekkaart aan via flevo-landschap.nl/
zoekkaart-poldervogels.
Het Flevo-landschap n

winnaar ijstaart
Herinner je je nog de oproep in
PoortNieuws 34 waarin stond dat
IJspressi een ijstaart ging weggeven?
Je kon iemand opgeven die een ijstaart verdient. Welnu, dat hebben we
geweten! Uit de mooie inzendingen
koos Inge de Boer van IJspressi die van
Mirjam van Kampen uit. Mirjam nomineerde haar buurvrouw Marianne
Zeldenrust. “Haar achternaam past
heel goed, want ze heeft zelden rust.
Ze staat voor iedereen klaar. Helemaal
vrijwillig helpt ze heel veel mensen in
en om Poort. Een vrouw met een groot
hart voor jong en oud!” Op de vrijdag
voor Pinksteren mochten we de verrassing brengen. Marianne wist van
niets en stond te stralen met de welverdiende stroopwafel-ijstaart in haar
handen! Nadat ze hem veilig had gesteld in de vriezer, vertelde Marianne
dat ze haar vrijwilligerswerk zo graag
doet omdat het heel afwisselend is.
Het ene moment een kinderactiviteit,
dan weer een kledingbeurs, of pannenkoeken bakken. Of iemand helpen met verhuizen, en zelfs een boormachine hanteren. De blije gezichten
en mensen uit hun isolement helpen
geven veel voldoening.

Evert van Aldefit geeft
wandeltraining ook in Poort

Chakra’s... say what?
De oudste geschriften
van de Indiase filosofie, genoemd veda’s,
waren waarschijnlijk
500 jaar voor onze
jaartelling op schrift
gedeeld. Hierin staan
heilige oude teksten die geschreven zijn
vanuit tijdloze filosofieën en door oude
leraren. Hierin stond ook informatie over
chakra’s. In de yoga spelen chakra’s een
belangrijke rol. Deze onzichtbare krachtcentrales worden voorgesteld als draaiende wielen van spirituele energie, die
ons lichaam en geest en onze gezondheid
in balans houden. In de tantra yoga noemen ze het ook wel de zeven antennes of
gateways.
Onze levenskracht (prana, ki of chi) is
erin opgeslagen. De zeven belangrijkste
chakra’s van het lichaam liggen als kralen aan een snoer tussen de basis van
de ruggegraat en de top van het hoofd
(zie afbeelding). De zeven chakra’s bevinden zich dichtbij de zeven voornaamste
zenuwknopen die aan de wervelkolom
ontspringen. Ze bevinden zich 2 à 3 cm
buiten het lichaam, maar sommige mensen voelen het meer in hun lichaam, ook
prima. Sommige chakra’s zijn sterker, en
andere zwakker. Ik gebruik de chakra’s
regelmatig in de yogales of zelfs tijdens
het geven van een gezichtsbehandeling.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de eerste
chakra (begin van je ruggegraat) – deze
heeft betrekking op je basis, je fundering;
je stabiliteit en veiligheid. Deze ontwikkelt zich vooral in je eerste levensjaren. Je
kunt je wel voorstellen wat er gebeurt als
die fundering van de eerste chakra niet
stevig genoeg is en wat voor invloed het
heeft op de andere chakra’s.
Wat kun je doen als je eerste chakra uit
balans is? Letterlijk contact maken met
de aarde heeft effect. Yoga en meditatie
hebben grote effecten. Ook het werken
in de tuin, wandelen of hardlopen in de
natuur zijn hele mooie manieren om te
aarden en dus je eerste chakra te stimuleren. Je voelt je veilig, vertrouwd en zelfverzekerder door regelmatig aardingsoefeningen voor je eerste chakra te doen.
Het is heel interessant. Er is meer tussen hemel en aarde, zeg ik vaak. Daar
hoef je echt geen heilige voor te zijn. Je
hebt vast ook wel eens dat je een ruimte
binnen stapt en het voelt niet fijn of juist
heel fijn. Dit heeft te maken met energie.
Alles is energie en dat is niet zweverig. Zo
ook de chakra’s.
Wil jij meer hierover weten? Je mag
altijd met een yoga-les meedoen. Maandagavond online of woensdagochtend
live en online :-) Ook privéles is mogelijk.
Namaste!
Amanda de Bruin, Zen Company n
www.zencompany.nl

Evert (links) begeleidt een barefootwandeling op het Almeerderstrand, herfst 2021

We weten het allemaal, bewegen is goed
voor je gezondheid. Als je matig intensief
wandelt, helpt het je conditie te verbeteren en je spieren sterker te maken. Wil
jij gaan werken aan een betere gezondheid, maar je weet nog niet hoe? Trek je
wandelschoenen aan en ga wandelen.
Wandelen is een laagdrempelige sport
met minimale kans op blessures.

Elke wandeltraining is uniek
In Almere Poort kun je vrijblijvend kennismaken met de veelzijdigheid van de
wandelsport. Elke wandeltraining is
uniek. Je leert een andere manier van
wandelen. Na afloop heb je ervaren hoe
leuk wandelen is. Ook als wandelen niet
vanzelfsprekend is, weet jij hoe je aan je
gezondheid kunt werken.
Dankzij financiële ondersteuning van
de provincie Flevoland en Sportservice
Flevoland ontvang je korting op de deelname. De eigen bijdrage is 5 euro per
wandeltraining. Behalve in Almere Poort
kun je ook in Almere Buiten en Haven
meedoen met de wandeltraining.
Wie is Evert van Aldefit
De wandeltrainingen worden gegeven
door Beweeg- en Wandelcoach Evert
Aldewereld van Aldefit, natuurlijk wan-

Tennis- en padelvereniging Het Nieuwe Land
opent spoedig haar deuren in Almere Poort

foto: Airclips

Het is je vast niet ontgaan; langs de
Elementendreef aan de Elektronweg
wordt flink gebouwd aan de eerste buitensportvereniging in Poort; tennis- en
padelvereniging Het Nieuwe Land.
Met vijf all weather smashcourt tennisbanen, drie padelbanen en een modern
clubgebouw vestigt de vereniging zich
op een geweldige plek aan de rand van
het stadsdeel. Heerlijk buiten sporten het
hele jaar door, professionele lessen volgen en meedoen aan diverse recreatieve
of competitieve toernooien en natuurlijk
alle gezelligheid naast de baan.
Naast de activiteiten voor de leden staat
de vereniging ook open voor samenwerkingsvormen. We zetten ons graag in
voor maatschappelijke projecten en voelen ons nauw betrokken bij alle inwoners
van Poort. We willen oprecht dat iedereen zich bij ons thuis voelt.
Op dit moment is de club druk bezig
met ledenwerving. Naast alle activiteiten
die we reeds hebben ondernomen, zoals

delen. Evert is gecertificeerd FitStap
trainer van de Koninklijke Wandelbond
Nederland en ChiWalking instructeur.
Daarnaast loopt Evert graag op blote
voeten, de meest natuurlijk vorm van
wandelen. Je zult hem vast wel ergens
met een groep in een van de mooie stadsparken zien wandelen. Door zijn rijke
ervaring in wandeltraining hebben veel
inwoners van Almere al kennis gemaakt
met hoe je op eenvoudige wijze aan je
gezondheid werkt door ontspannen in de
natuur te wandelen.
n
Meer informatie en inschrijven:
www.aldefit.nl/wandeltraining-almere
info@aldefit.nl
Polderpark Almere Buiten
• 22 juni ChiWalking
• 23 juni FitStaptraining
Cascadepark Almere Poort
• 6 juli Sportief Wandelen
• 7 juli Buurtwandeling
Strand bij De Jutter Almere Haven
• 21 september Mindful Walk
• 22 september Barefootwandelen

Poort met Passie en de Avond4Daagse,
staan op korte termijn nog op de planning Poort Sociaal (25 juni), gratis proeflessen, Kris Kras door Poort (3 september)
en de officiële opening en Open Dag op
3 september.
De organisatie is hard bezig een sportief, gezellig en informatief programma
samen te stellen. Denk bijvoorbeeld aan
tennis- en padelclinics, demonstratiepartijen (tennis/padel), een Business Borrel
en activiteiten voor de allerkleinsten.
HNL is een vereniging voor en door
leden. Dit houdt in dat je er alleen
kunt sporten als je lid bent van de
club. Commerciële verhuur van banen
is daarom niet toegestaan; wel kun je
gebruik maken van proeflessen en dagkaarten. Naast het reguliere lidmaatschap
starten we op onze nieuwe locatie ook
met ‘alles-in-één-pakketten’ speciaal
voor de jeugd. Je betaalt een vast bedrag
per maand en dat is inclusief contributie,
een mooi trainingsshirt van de vereniging met je eigen naam erop en les in
een groepje.
Wij zien je graag op onze nieuwe park
medio augustus 2022!
n
www.hetnieuweland.nl
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Mijn voorbeeld
Ik ben best ondernemend en kijk altijd
naar nieuwe ideeën of nieuwe mogelijkheden. Dit heb ik echt van mijn vader, die
na pensioenleeftijd zijn werk als schilder
nog steeds als topsport ziet en elke dag
wil leren en zich wil verbeteren. Hij is
echt een voorbeeld voor mij.

Sanne Huid & Voet verbetering
opent tweede salon in Duin
De 25-jarige Sanne de Bruin
timmert goed aan de weg
in Almere Poort. Dit voorjaar opende zij haar tweede
salon in Duin. Deze is te vinden bij Skyline Fitness aan de
Zeeduinweg 560 en vormt een
mooie aanvulling op het aanbod aldaar.
“Als kind wilde ik later met dieren
gaan werken, bijvoorbeeld hondentrimmer of dieren
artsassistent worden.
Uiteindelijk trok ik toch meer richting
uiterlijke verzorging, een andere passie
van mij. Ik begon met de opleiding Basis
Schoonheidsspecialiste en daarna volgde
de Allround opleiding. Mijn eerste werkervaring deed ik op in een kleinschalige
sauna en schoonheidssalon waar ik bijna
twee jaar heb gewerkt. Ondertussen deed
ik de opleiding tot Pedicure en Medisch
Pedicure, om zodoende een nog een breder aanbod te kunnen bieden.

Leuk en spannend
Ik woon nu bijna vijf jaar in Duin, samen
met mijn vriend Matthijs en onze honden
Chief en Yuna. Ik wilde altijd al een eigen
praktijk starten, maar pas toen ik bezig
was met mijn opleiding Medisch Pedicure

heb ik de knoop doorgehakt. Ik vond het
spannend, want Duin was drie jaar terug
nog maar een kleine wijk, maar al snel
merkte ik dat nieuwkomers juist op zoek
zijn naar een fijne nieuwe salon. Het
leuke aan hier in Duin werken en wonen
is dat je iedereen op straat weer tegenkomt. Het is echt een beetje een ons kent
ons sfeer hier in de omgeving. Dat maakt
het leuk en persoonlijk.

Gedreven
Mijn vriend vindt de salon aan huis
prima. Ook de nieuwe uitdaging, de
tweede salon, vindt hij fantastisch en hij
steunt mij daar volledig in. Hij denkt met
mij mee en staat altijd voor mij klaar.
Hij is zelf ook heel gedreven in zijn carrière – op dit moment is hij werkzaam bij
Deloitte en bijna afgestudeerd Register
Accountant. Zodoende zijn we beiden
lekker druk met ons werk en begrijpen
elkaar heel goed.

Aanvulling
Het klikt heel goed met de eigenaren van
de sportschool en ik denk dat we een
mooie aanvulling zijn voor elkaar. Het
leuke aan Skyline Fitness is dat het een
ruim en goed aanbod heeft en een fijne
sfeer. We helpen elkaar. Ik voel me heel
erg thuis en mijn collega’s ook, wat ik
super belangrijk vind.
Mijn praktijk aan huis wil ik aanhouden, dus ik ben op zoek gegaan naar
andere leuke dames om onze krachten te
bundelen! Ik heb nu een hele leuke, ervaren schoonheidsspecialiste, Laura, die als
zzp’er werkt. Daarnaast doet Nathalie B.,
een hele goede vriendin van mij, de wimper- en wenkbrauw-behandelingen. Ook
werk ik nog samen met twee masseurs,
Fleur (shiatsu-therapeut) en Nathalie W.
(holistisch masseuse), die beiden een aantal uren per week op mijn locatie werken.
Passende oplossing
Ik bied bijna elke behandeling wel aan;
wimperlift, browlift, verven wimpers en
wenkbrauwen, bio peeling, dermapen4,
Image Skincare facial en peelings, massages en (medisch) pedicure behandelingen. Het brede aanbod vind ik fijn,
omdat ik bijna iedereen wel iets op maat
kan bieden. Ik werk al drie jaar met de
productlijn van Image Skincare en ben
hier heel tevreden over.

Ik geloof niet in alle producten die
op de huidige cosmetische markt zijn
en kijk dus altijd best kritisch naar de
ingrediënten. Eenmaal bij dit merk uitgekomen, was ik echt dol enthousiast
over de resultaten, de actieve werkstoffen en percentages hiervan. Tot de dag
van vandaag ben ik er heel tevreden
over. Ik ben nu ook gaan uitbreiden met
een Nederlands merk, Salonnepro, zo kan
ik voor iedereen een passende oplossing
vinden.

Zen beleving
De focus in de nieuwe salon ligt op het
geven van een ‘zen’ beleving. Het is de
bedoeling dat de klant helemaal tot rust
komt en tegelijkertijd geniet van een professionele behandeling. Dit kan natuurlijk zijn in de vorm van een massage
maar ook op het gebied van huidverbetering. Om de klant deze beleving te kunnen geven heb ik de salon een hele fijne,
warme uitstraling proberen te geven.
Mijn voorkeur gaat uit naar de afwisseling tussen de verschillende behandelingen die ik aanbied. Momenteel geef ik
vooral pedicure-behandelingen, omdat ik
de enige van ons team ben die dat doet.
Ik vind het super als iemand weer klachtenvrij is en ook echt profijt heeft van de
behandeling, daar doe ik het voor!
Afspraak boeken
Een afspraak boeken kan online via mijn
website. De beauty-behandelingen, massages en aanbiedingen zijn op de locatie
Zeeduinweg te boeken. Op mijn website
kun je alle informatie vinden. Graag zien
we je gauw!”
n
www.sanne-huidenvoet.nl

Social media
Om mijn bedrijf te promoten heb ik verschillende dingen aangepakt. In het begin
heb ik veel geflyerd en dit werkte heel
goed! Ook stak ik toen heel veel tijd in
social media. Ik deed eigenlijk alles van
dat moment, zoals het maken en posten
van reels, tiktok en zelfs YouTube video’s.
Nu merk ik dat reclame steeds meer van
mond tot mond gebeurt. Mensen die bij
mij geweest zijn bevelen mij aan, iets
waar ik heel dankbaar voor ben.

Skyline fitness Duin | Begane grond | Zeeduinweg 560A | Almere
06 38 02 79 29 | www.sanne-huidenvoet.nl

Openingsacties

Ga niet in de hitte zitten en

acties gelden alleen op de nieuwe locatie
bij een van mijn leuke collega’s

laat je airco checken zodat deze
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Deluxe facial

Wimperlift & verven

Facial 60 min

Zeer uitgebreide luxe
facial van 90 minuten.
Ultiem verwenmoment.

Straal 6-8 weken lang en
ervaar het intensieve effect
van de wimperlift.

Ideale kennismaking
en heerlijk moment
voor jezelf.

van 9 90
voor 0= 75

van 9 55
voor 0= 45

van 9 59
voor 0= 49

www.justincarservice.nl

Wij hopen jullie deze zomer tegen te komen in Poort!
Wijkteam Poort

Jongerenwerk De Schoor

TEAM SPORT De Schoor

kinderwerk De Schoor

Gebiedskantoor Poort

Buurtcentrum De Ruimte
Spreekuur wijkteam:
dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur
Administratie spreekuur:
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

Het Klokhuis, Playground Poort
Jongeren inloop Klokhuis:
na september:
woensdag van 16.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 16.30 tot 22.00 uur

Playground Poort
Sport en spel uitleen: dinsdag en
donderdag van 14.30 tot 17.00 uur
FB: Sport In Almere Poort - De Schoor
Insta: playground.almerepoort

Buurtcentrum De Ruimte
Ouder-kind inloop: donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
Meidengroep in het Klokhuis:
woensdag van 14.30 tot 16.00 uur

Gemeente Almere
Duitslandstraat 104 (op afspraak)
Aanvraag wijkbudget

 Hans van Hinte
 Mirjam van der Linde
Vrijwilligerscoördinator VMCA
mvdlinde@almere.nl

Opbouwwerker De Schoor
hvhinte@almere.nl
06-131 719 84

 Harald van der Kooi

 Charly Olf

 Leonie Gleiser

Jongerenwerker De Schoor
colf@deschoor.nl

Buurtsportcoach De Schoor
lgleiser@deschoor.nl

 Martijn Drieman
Jongerenwerker De Schoor
mdrieman@deschoor.nl
 Youri Kielliger
Team Sport De Schoor
ykielliger@deschoor.nl

 Steffie Nieuwenkamp
Cliëntondersteuner MEE
snieuwenkamp@almere.nl









Gebiedsmanager Poort
Gemeente Almere

 Anila Masomi
Kinderopbouwwerker De Schoor
masomi@deschoor.nl
FB: Anila Masomi De Schoor

 Nathalie Beets
Gebiedssecretaris Poort
Gemeente Almere
nlsbeets@almere.nl
06-229 470 77






Anneke van der Horst
Prachtige Poortenaar 2021
De verrassing was groot toen dit voorjaar tijdens de pauze van de
wekelijkse repetitie van het Almere Poort Koor in buurtcentrum
De Ruimte op de woensdagavond ineens de gebiedsmanager en
-secretaris Poort met een grote bos bloemen opdoken. Met een
big smile kwam Anneke van der Horst achter de bar vandaan.

Gebiedsmanager Poort Harald van der
Kooi en gebiedssecretaris Nathalie Beets
overhandigden Anneke van der Horst
een oorkonde, bloemen en een beeldje
gemaakt door Mira Ticheler als aandenken. Maar niet voordat Harald de lovende
woorden uitsprak over Anneke’s tomeloze inzet voor de buurt, verzameld door
maar liefst twaalf buurtgenoten die haar
hebben genomineerd. “Anneke woont in
een containerwoning naast het paarse
tuinhuis van haar dochter. Vanaf de start
van het Almere Poort Koor is zij al actief

lid en slaat geen repetitieavond over. In
de pauze verzorgt zij de koffie en thee en
na afloop wordt alles weer keurig opgeruimd. Daarnaast beheert zij de lief en
leed pot en maakt zij persoonlijk de verjaardagskaarten, die zij zelf bij de jarige
koorleden in Poort in de bus doet.

Stille motor
Van beheerder Marcel Swart begreep
ik dat Anneke in het buurtcentrum De
Ruimte als vrijwillige koffiedame ook
heel veel doet voor De Schoor. Het koffie-

uurtje op woensdagochtend, het samen
koken met buurtbewoners en het Repair
Café op zaterdagen. Dit allemaal met een
glimlach en een goed humeur.
Anneke is de stille – gelukkig niet tijdens het zingen – maar krachtige motor
binnen ons koor. Zij staat altijd klaar als
er iets gedaan moet worden. Sterker nog,
zij ziet als er zaken gedaan moeten worden en begint gewoon. En dat als oudste
lid van ons koor!

Het geheim
Voor Anneke was de lockdown een groot
gemis van contacten en werk. Zij klaagde
daar nooit over. In die tijd zag ik een
kleine vrouw voor mij op het fietspad
lopen. Zij stapte kordaat en keurig rechtop
door. Toen ik haar voorbij fietste zag ik
het pas: Anneke! In die coronatijd had zij
de discipline om haar dagelijkse wandeling te maken. Dat is dus haar geheim om
zo kwiek en positief te blijven.
Ongelooflijk wat deze energieke dame
op hoge leeftijd voor Poort allemaal doet.
Ze is onvermoeibaar en staat altijd klaar
als er iets te doen valt. Bij buurtcentrum
De Ruimte is zij bijna continu te vinden





en steekt de handen uit de mouwen. Ook
op de markt zien wij haar regelmatig als
ze zich weer vrijwillig inzet voor van
alles en nog wat.
Toen jullie vorig jaar op ons koor kwamen om de prijs van Prachtige Poortenaar
2020 uit te reiken aan Josine Carton, wist
ik gelijk al wie er ook voor in aanmerking komt. Anneke van der Horst heeft
een onnoemelijke energie en stopt deze
vaak in zorgen voor anderen. Ik hoop dat
ik, als ik die leeftijd heb, net zoveel energie heb als Anneke.

Midden in de samenleving
Anneke is ongeveer vijf of zes jaar geleden vanuit Lelystad in Almere Poort
komen wonen, na het overlijden van haar
man. Door haar positieve instelling is ze
niet bij de pakken neer gaan zitten maar
heeft zich weer midden in de samenleving gezet. Het vrijwilligerswerk heeft
haar veel contacten gegeven. Daar heb
ik grote bewondering voor, zeker gezien
haar leeftijd – nu 82! En niet te vergeten,
ze is altijd positief en opgewekt. Kortom
een mooi mens die het echt verdient om
in het zonnetje te worden gezet”.
n
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Snel weer in beweging met fysiotherapie
“Hoe mooi is het als iemand weer kan doen waar hij of zij plezier in heeft”
Heb je een lichamelijke klacht, aandoening of blessure waardoor
je minder makkelijk beweegt? Dan staan de fysiotherapeuten van
Fysiotherapie Zorggroep Almere in gezondheidscentrum Vizier
voor je klaar. Zij behandelen uiteenlopende klachten aan spieren,
gewrichten en zenuwen. Van nek- en rugpijn tot sportblessures en
coronagerelateerde klachten. Fysiotherapeuten Myrna de Ruijter
en Sabine Bergen vertellen erover.

Fysiotherapeuten Sabine Bergen (links) en Myrna de Ruijter (rechts)

Myrna de Ruijter is al vijftien jaar
fysiotherapeut. Sinds 2017 werkt ze bij
gezondheidscentrum Vizier. “De laatste
tijd is het aantal mensen met nek- en rugklachten sterk gestegen”, begint ze haar
verhaal. “Een groot deel van die klachten
is ontstaan tijdens corona. Veel mensen
werkten thuis en zeker in het begin waren
veel thuiswerkplekken daar niet op uitgerust. Mensen zaten bijvoorbeeld met hun
laptop op een krukje aan de keukentafel.
Dat gaat meestal wel even goed, maar als
je lang in een verkeerde houding werkt,
kunnen klachten ontstaan die langzaamaan steeds erger worden. Gelukkig zijn
deze klachten vaak goed te verhelpen
met fysiotherapie”.

Hulp bij klachten na corona
Ook bij klachten na een coronabesmetting kan fysiotherapie helpen. Sabine
Bergen is manager fysiotherapie bij
gezondheidscentrum Vizier en twee
andere praktijken van Zorggroep Almere.
Ze vertelt: “De meeste mensen herstellen

vanzelf van corona, maar soms houden
klachten langer aan. Denk aan vermoeidheid, kortademigheid, benauwdheid, verminderde concentratie of vergeetachtigheid. Wij kunnen deze mensen goed
begeleiden bij het geleidelijk weer oppakken van hun dagelijkse bezigheden”.

Neurologische aandoeningen
Daarnaast zijn er tal van andere aandoeningen die door de fysiotherapeut
kunnen worden behandeld. Zoals stijfheid, schouderklachten en pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook
patiënten met neurologische aandoeningen kunnen baat hebben bij fysiotherapie, vertelt Sabine. “Zoals MS, de ziekte
van Parkinson of mensen die een TIA of
een beroerte hebben gehad”.
“De laatste tijd komen meer cliënten
met sportblessures naar de praktijk”, vertelt Myrna. “Die zagen we in de corona
periode nauwelijks, omdat sporten in
groepsverband toen bijna niet mogelijk
was”.

Behandeling op maat
Een fysiotherapiebehandeling kan bestaan uit oefentherapie, massage of een
combinatie daarvan. “Geen mens is hetzelfde, iedere klacht is anders en daarom
is elke behandeling maatwerk”, vertelt
Myrna. Gezondheidscentrum Vizier beschikt over een trainingsruimte met verschillende toestellen, waar oefeningen
kunnen worden uitgevoerd. De cliënt
krijgt ook oefeningen om thuis mee aan
de slag te gaan.
Myrna: “We hebben daar een heel handige gratis app voor: onze Fysiotherapie
Zorggroep Almere App. Daarin kun je
precies vinden welke oefeningen je hoe
vaak moet doen. Filmpjes helpen je
hierbij. Bovendien kun je in de app een
behandeldagboek bijhouden en krijg
je een reminder zodat je de volgende
afspraak niet vergeet. Via de app kun je
de afspraak ook gemakkelijk verzetten.
Je kunt deze app downloaden vanuit de
App Store of Google Play Store”.
Voorkomen is beter
Naast het behandelen van klachten geeft
de fysiotherapeut ook adviezen om problemen te voorkomen. “Zo is het heel
belangrijk om te zorgen voor voldoende
beweging”, benadrukt Myrna. “Wij mensen zijn gemaakt om te bewegen. We hebben dagelijks zo’n dertig minuten matigintensieve beweging nodig, en twee tot
drie keer per week krachttraining”. In
welke vorm je beweegt, maakt eigenlijk
niet uit, stelt Sabine. “Kijk vooral welke
sportieve activiteit je leuk vindt en hoe je
die in je dagelijkse leven kunt inpassen.
Het beste kun je het zo simpel mogelijk
maken voor jezelf. Want alleen dan houd
je het ook echt vol”.
Kinderfysiotherapie
In gezondheidscentrum Vizier werken ook kinderfysiotherapeuten, vertelt
Sabine. “Zij zijn gespecialiseerd in de
behandeling en begeleiding van kinderen die extra oefening nodig hebben bij
de ontwikkeling van hun zintuigen en
motoriek”. De kinderfysiotherapeuten zijn
er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Ouders
krijgen uitgebreide uitleg en adviezen.
Afspraak maken
Voor een behandeling bij de fysiotherapeut heb je geen verwijzing nodig van
de huisarts. “Je kunt rechtstreeks een
afspraak maken via het algemene telefoonnummer van onze Fysiodesk of via
fysiozorggroepalmere.nl”, vertelt Sabine.
“Omdat we een grote organisatie zijn met

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
(Kinder)fysiotherapie
036 - 545 41 11
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

veel gespecialiseerde therapeuten, kun je
vaak al dezelfde week in één van onze
praktijken terecht”. De eerste afspraak
start altijd met een intake, vertelt Myrna.
“We vragen naar de klachten, hoe die
jou in het dagelijks leven belemmeren
en hoelang je er last van hebt. Meestal
doen we ook een lichamelijk onderzoek.
Vervolgens stellen we een behandelplan
op en start de behandeling”.

Puzzel
“Zo’n behandelplan is elke keer weer een
puzzel die je samen met de cliënt mag
oplossen”, vervolgt Myrna. “Je gaat op
zoek naar de behandeling die het beste
past. En hoe mooi is het als iemand, door
een paar eenvoudige oefeningen, weer
kan doen waar hij of zij plezier in heeft?”
Sabine is het volmondig met haar collega
eens. “Je doet het echt samen. Dat is het
mooie aan dit werk”.
n
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Trainingscentrum Zorggroep Almere
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Vorig jaar juli is het Trainingscentrum
Zorgroep Almere geopend aan de
Grindzuigerstraat 22 in Almere Buiten.
Dat is dé plek voor (top)sporttraining,
orthopedische revalidatie en (sport)revalidatie. Het transmuraal schouderspreekuur is hier ook pas gestart. Huisartsen,
schouderfysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen van het Flevoziekenhuis
werken hier samen om mensen met langdurige schouderklachten zonder duidelijke oorzaak zo goed mogelijk te helpen.
Sabine: “In het Trainingscentrum is een
indoor kunstgrasveld dat we gebruiken
bij valpreventie en voor allerlei sporttrainingen. Verder is er een inspanningsfysi-

oloog die door testen en meten onderzoekt wat er tijdens inspanning in het
lichaam gebeurt en zo gericht adviezen
kan geven. Je kunt zelfs een sportabonnement afsluiten voor fitness en personal
training onder deskundige begeleiding
en met gebruik van onze hypermoderne
apparaten. Myrna: “De kracht van ons
Trainingscentrum is dat we veel kennis,
kunde en de allernieuwste apparatuur op
één plek bieden. Daar zijn we trots op! Ben
je benieuwd geworden? Neem vooral eens
een kijkje op trainingscentrumalmere.nl
voor meer informatie en het maken van
een afspraak”.
Zo nodig brengt onze Fysiobus je naar het Trainingscentrum en ook weer naar huis.

Op Utopia Eiland hebben
vrijwilligers uit Duin meegeholpen bij de aanleg van
de demo van Agroforestry.

Op het Floriadeterrein staat
een kopie van de zelfvoorzienende, draaiende Tiny
Church uit het Cascadepark.

Bijdragen uit Almere Poort op de Floriade Expo 2022
Originele producten van
gerecycelde materialen
door de elfjarige Feline uit
Poort vind je bij Circuloco.

De Foodtrailer van Coffee
Mati staat in de buurt van
het liftstation, mét huis
gemaakte Eksi Kuku.

Bijenhotels uit keramiek
in de vorm van Almeerse
gebouwen. Het Klokhuis,
en welke herken je nog?
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Antennestraat
20,Gooise
Almere
Industrieterrein
Kant
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www.sun-select.nl
(036) 536 55 35
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De audiovisuele techniek in
de tentoonstelling Nature
Loves Technology is uitgevoerd door ’t bedrijf TSR AV.
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Y CONNEXOON
Besparen doe je met
solarproducten van Sunmaster

10%
KORTING
op SOLAR rolluiken
en SOLAR screens!

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.
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Urban Innovation: hogeschool Windesheim
(ver)bindt onderzoek, onderwijs, werkveld én
bewoners in nieuw programma

vallen met een wittere markering. Weggebruikers zouden beter ingelicht kunnen worden, en uiteindelijk zou er ook
gehandhaafd kunnen worden om definitief een gedragsverandering teweeg te
brengen.

De nieuwe lichting hbo-studenten heeft het Urban Innovation programma afgerond. Een groep van
25 studenten van verschillende richtingen heeft de afgelopen vier maanden in de praktijk gewerkt,
in de straten van Almere Poort als zogenaamd ‘fieldlab’. Zij spraken met bewoners, betrokkenen en
professionals over een zelf gekozen kwestie die leeft in de wijk. Problemen op diverse gebieden
werden in kaart gebracht, oplossingen aangedragen en gepresenteerd aan de juiste partijen.

Derdejaars student Niels bedacht voor zijn Minor Urban Innovation oplossingen voor de verkeerssituatie rondom het Nimfenplein

Tevreden
Op 16 juni is er een presentatie van de
posters die de studenten van de fieldlabs
in Almere in kleine groepjes over hun
gekozen thema hebben gemaakt. Docent
Ferry Boschman is zeer tevreden over wat
er bereikt is. “Normaal vinden de lessen
op de campus plaats, tussen vier muren.
Bij Urban Innovation is het onderwerp,
de stedelijke omgeving, de plek waar
gewerkt wordt. Op deze manier leeft een
thema veel meer, en zijn de lijntjes veel
korter. De studenten spreken bewoners en
professionals uit de wijk, en presenteren
hun bevindingen en suggesties direct aan
de betrokken partijen. Deze kunnen dit
meteen verder oppakken.
Op deze manier wordt er echt iets in
beweging gezet. Dit geeft de studenten
meer voldoening dan wanneer zij een
theoretisch werkstuk zouden inleveren. Hun werk kan invloed hebben op
het welzijn van de bewoners en andere
gebruikers van een hele wijk. Bewoners
op hun beurt voelen zich gehoord. In
september gaat de volgende groep studenten van start. Dan nodigen we ook
graag weer bewoners uit om mee te praten en te denken over oplossingen”.
Minor Urban Innovation
Niels is derdejaars student Mobiliteit en
Ontwikkeling. “Ik noem het altijd Verkeerskunde. Ik heb mijn minor-opdracht

Urban Innovation gedaan. Eerst sprak ik
met Marcel Swart, beheerder van buurtcentrum De Ruimte, en met Hans van
Hinte, opbouwwerker van De Schoor,
over waar volgens hen in de buurt de
pijnpunten liggen qua verkeer en stedelijke inrichting. Daarbij kwam direct naar
voren dat de verkeerssituatie op het plein
voor de Sterrenschool niet ideaal is. Dus
een onderwerp was snel gekozen. Vervolgens sprak ik buurtbewoners, ouders van
schoolkinderen, leden van de verkeerscommissie van de school, en wijkagenten. En ik ben op verschillende tijdstippen
gaan observeren hoe de bewegingen zijn.
Schrijnend
Ik vond het schrijnend om te horen dat
ouders hun kind niet alleen van en naar
school wilden laten lopen of fietsen, vanwege de gevaren die er op piekmomenten zijn. Ook hoorde ik dat mensen de
wijk nog erg kaal vinden. Met de input
ben ik aan de slag gegaan en heb verschillende verbeterpunten bedacht. Deze
heb ik vervolgens gepresenteerd aan een
team van de gemeente, onder wie Harald
van der Kooi, gebiedsmanager Poort en
Diana Lamboo, wijkregisseur Poort, en
verkeerskundigen.
De verbeteringen van de situatie en
de kwaliteit van de leefomgeving die ik
heb voorgesteld, betreffen verschillende
gebieden. Ik heb gekeken naar de econo-

mische, ecologische en sociale aspecten.
Eén van mijn ideeën betreft de inrichting
van het schoolplein.
Visueel
De plantenbakken zouden de plaats van
de oranje pilons kunnen innemen, en
door middel van kleuren, borden en tekeningen kan duidelijk worden gemaakt
dat het een schoolomgeving betreft.
Parkeervakken zouden meer op moeten

Route
Al het verkeer zou eigenlijk achter de
Plus langs naar de parkeerplaats naast de
Plus moeten rijden. Door de bestrating
aan te passen, kan dit optisch een logischere route worden. Een paal zou kunnen voorkomen dat aan de voorzijde van
de Plus gereden wordt, maar dit zou een
slimme paal moeten zijn, die de wagens
van de markt en leveranciers van de
Homerusmarkt wél doorlaat.
Positief
Gelukkig zijn er voldoende opties tot
verbetering van de situatie en is de
bereidwilligheid om mee te werken groot.
Daarnaast heb ik ook nu al positieve ontwikkelingen gezien. Zo zag ik dat veel
ouders in de middag meer tijd hebben om
lopend of met de fiets hun kinderen van
school op te halen. Ook hebben de stints
van de verschillende bso’s hun eigen
plekje. De school heeft wijselijk het initiatief opgepakt om de leerlingen uit de
lagere groepen de uitgang aan de achterzijde te laten gebruiken en zo de in- en
uitstroom te verdelen.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor
het meedenken. Mijn minor-opdracht
is nu klaar, maar ik hoop van harte dat
de buurt er ook echt van gaat profiteren
en ik over een tijdje de resultaten mag
komen bewonderen”.
Vanaf 1 september zullen nieuwe stu
denten vanuit verschillende studierich
tingen van Windesheim en andere hoge
scho
len beginnen aan de minor Urban
Innovation of projecten doen in het
n
fieldlab Almere Poort.

Poort Sociaal
Tomatensoep
Festival
ZATERDAG 25 JUNI
ZATERDAG 25 JUNI

LIVE MUZIEK | LIVE ACTS
| WORKSHOPS | ETEN &
DRINKEN | KIDSPLEIN |
SPRINGKUSSENS | LASERGAMEN | EN NOG VEEL
MEER!

HET LEUKSTE BUURTFESTIVAL
VOOR JONG & OUD
2 PODIA

Gratis Poortbrunch voor max. 500 deelnemers
Tijd: 10.30 - 12 uur. Vol = vol. Aanmelding via info@poortsociaal.nl
Creative market 12 - 17 uur. After party 17 - 19 uur.
Geniet samen van de creative market en optredens,
en zie zelf wat Almere Poort allemaal te bieden heeft.
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EUROPALAAN | NEDERLANDSTRAAT | DUITSLANDSTRAAT
ALMERE POORT
POWERED BY

Op vrijdag 3 juni legden de studenten hun ideeën voor aan docenten en professionals
om de laatste puntjes op de i te zetten voor hun afsluitende posterpresentatie.

Gamma Almere Poort blijft open tijdens verbouwing
Uiteraard kan het voorkomen dat op
bepaalde momenten een aantal producten tijdelijk wat lastiger bereikbaar
zal zijn. Maar ons personeel zal voor
je klaarstaan om je te helpen, zodat jij
ook soepel verder kunt met jouw eigen
zomerklussen.

14 september heropening
Op 14 september zal de feestelijke heropening plaatsvinden en kun je het
eindresultaat in de bouwmarkt komen
bewonderen. Wat kun je verwachten? Een
winkel die fris is, overzichtelijk en helemaal van nu. Eigenlijk gaat alles op de
schop. Alle stellingen zullen worden verplaatst of vernieuwd. Het geheel zal beter
aansluiten bij het online shoppen. Je zult
duidelijk kunnen zien welke producten
online verkrijgbaar zijn en welke direct
uit voorraad leverbaar zijn. Zo wordt het
aanbod nog breder voor de klant.

toen het grootste deel van het
nieuwe stadsdeel nog gebouwd
moest worden en heeft menig
nieuwe bewoner haar diensten
bewezen. Na bijna vijftien jaar
werd het de hoogste tijd voor
vernieuwing.

Manager Manon Borgmann vertelt ent
housiast: “In februari 2020 kwam ik bij
deze vestiging te werken, met het idee
de verbouwing te gaan begeleiden, maar
corona gooide roet in het eten. Ik vind
het hartstikke tof dat het nu eindelijk
gaat gebeuren! Ik ben al lang bij Gamma
werkzaam, maar dit is de eerste keer dat
ik als manager ook een verbouwing mag
begeleiden, en daar ben ik trots op. Ik zal
er alles aan doen om er met het hele team
een knallend succes van te maken!

Werkzaamheden Hogering
Nieuwe fase en afsluiting Botterweg
De werkzaamheden aan de Hogering vorderen gestaag. In
september krijgen de bewoners van Almere Poort hiermee te
maken, als het kruispunt met de Botterweg (Pampusdreef) dicht
gaat van september tot en met januari 2023.
Afgelopen april begon de bouw van het
viaduct over de Hogering dat Almere Poort
(Botterweg) verbindt met Muziekwijk/
Almere Stad (Hollandsedreef). Eerst zijn
in april de verticale steunpunten voor
het viaduct geplaatst. Daarbovenop tilde
eind mei een 200-tons kraan 50 liggers
(horizontale steunbalken) van 15 meter
lang en 8,5 ton zwaar. Deze zomer wordt
de zijkant van het viaduct afgemaakt
en worden onder andere de leuningen

geplaatst. De aanleg van het viaduct is
een belangrijke mijlpaal voor het project,
dat nu steeds meer vorm krijgt.
Tunnelbakken vanaf
september deels open
Eind van deze zomer zijn de twee tunnelbakken klaar voor het wegverkeer.
Een deel van het wegverkeer kan daar
dan vanaf september al doorheen. Het
andere deel van het wegverkeer blijft nog

Zo weinig mogelijk hinder
We zullen de bouwmarkt nog praktischer en moderner inrichten, gericht op
de wensen van onze klanten van nu. De
werkzaamheden zijn al van start gegaan
en zullen gedurende de zomer gefaseerd
worden uitgevoerd. We hebben bewust
gekozen voor deze wijze van verbouwen,
waarbij wekelijks een ander deel van de
winkel wordt aangepakt, zodat we open
kunnen blijven en onze klanten zo weinig mogelijk hinder zullen ondervinden.

wat langer op de bypass (tijdelijke weg)
rijden. Dit betekent dat rijstroken worden
verlegd en weggebruikers andere bochten moeten maken dan ze gewend zijn.
Ook zal op verschillende momenten de
Hogering en diverse aansluitende wegen,
zoals de Botterweg, worden afgesloten.
Werk aan de Botterweg
Voor de bewoners van Almere Poort betekent dit dat zij rekening moeten houden
met een afsluiting van de Botterweg
(Pampusdreef). In de laatste maanden van
het jaar werken we aan de toe- en afritten
bij de viaducten en de verbreding van de
Hogering. Al het wegverkeer zal nu door
de twee tunnelbakken rijden waardoor
de tijdelijke weg kan worden verwijderd.
Dat geeft ruimte om de toe- en afritten
bij de Botterweg en de Hollandsedreef
aan te leggen. De Botterweg wordt hiervoor vanaf 15 september gedeeltelijk, en
later volledig, afgesloten. Vanaf september kan wegverkeer dat via de Botterweg
(Pampusdreef) de Hogering op wil, alleen

in de richting van de A6. De Botterweg is
dan ook alleen bereikbaar vanuit noordelijke richting (Noorderplassen). Deze
gedeeltelijke afsluiting duurt zo’n vier
weken. Vanaf half oktober gaat het kruispunt Botterweg-Hogering dan in alle
richtingen dicht. Deze afsluiting duurt
tot en met eind januari 2023. In deze
periode rijdt het verkeer van en naar de
Muziekwijk en Almere Stad om via de A6.
Blijf op de hoogte
Via de BouwApp blijft u op de hoogte
van de exacte planning en fasering van
de werkzaamheden, de wegafsluitingen
en omleidingsroutes. In de app plaatst
het projectteam wekelijkse updates. Ook
kan iedereen via de app makkelijk contact leggen met het projectteam. De app
is gratis te downloaden
via de App Store of de
Google Play Store, door
‘Hogering Almere’ in te
typen in de zoekbalk. n
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Gamma Almere Poort was er al

Verf en tuin
De afdelingen verf en tuin zullen meer
op de voorgrond staan. Op speciale
‘eilanden’ centraal in de winkel zullen
een tuin
specialist en een verfspecialist
aanwezig zijn om de klant te adviseren.
Denk bij tuin aan gereedschap, onderhoud, meubilair en tuinhout.
Er zullen twee aparte servicebalies zijn,
de ene voor algemeen en de andere voor
PostNL, verhuur en sleutelservice. Ook
komt er een derde balie met een medewerker in het middenpad te staan, met
koffie en een computer. Mijn team en
ik kijken ernaar uit om jullie wegwijs te
maken in de vernieuwde winkel!”
n
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Levenswandeling vanuit het Labyrint
In samenwerking met het Centrum voor levensvragen organiseert
ds. Bettie Woord wandelingen met een levensthema dicht bij jou
in de buurt. “Een leven lang ben je onderweg. Momenten van verlangen, loslaten en eenzaamheid komen en gaan. Betekenisvolle
momenten geven kleur aan de levenswandeling”.
“Al mijmerend gaan we met elkaar in
beweging, al wandelend staan we stil
bij de verschillende momenten, ofwel
thema’s in ons leven. In beweging, fysiek
en mentaal, stilstaan en nadenken over
vijf verschillende thema’s. Thema’s die
je terug kunt vinden in het verhaal. Een
bijzonder verhaal, net als jouw levensverhaal. Jouw unieke levensverhaal waar
dit thema mogelijk een rol in speelt, of
nog steeds dagelijks aan de orde komt.
De thema’s waarover wordt gepraat zijn:

verlangen, verlies, verzoening/vergeving,
eenzaamheid en relaties/warmhartigheid.
Tijdens een labyrintwandeling in het
Labyrint, naast de Tiny Church in het
Cascadepark in Almere Poort, denk je als
deelnemer na over wat dit thema betekent
in je persoonlijke leven. Na het Labyrint
vervolg je met een wandelmaatje je weg
door het park, om met elkaar te delen
welke betekenis dit thema in jouw leven
heeft. Als wandelmaatje luister je actief,
tot de ander klaar is met vertellen. Dan is

het jouw beurt om te vertellen terwijl de
ander luistert. Terug in de Tiny Church
kunnen er tijdens de koffie en thee in
de groep ervaringen gedeeld worden. Bij
behoefte aan verdieping of een persoonlijk gesprek, kun je een afspraak maken.
De wandelingen zijn voor iedereen die
in beweging wil komen met de levensvragen in het leven. Aanmelden is fijn, maar
gewoon binnenlopen is ook altijd mogelijk. We beginnen in de Tiny Church. Voel
je welkom!”
n

start: Tiny Church, Dettifosspad 4
maandagavond om 19.30 uur
data: 13 juni · 27 juni · 11 juli ·
25 juli · 8 augustus
aanmelden: bettiewoord@planet.nl

Poortkliniek 10 jaar
Van huisdokter naar clouddokter...
wij krijgen je
fit in
30 minuten

LY
WOMEN ON

Beneluxlaan 573-579

Tel: 036 - 532 99 88

1363 BJ Almere Poort

www.poortkliniek.com

WORKOUT

Huisartsenpraktijk Medi-Mere

Meld je aan voor
een vrijblijvende
proefles

036 - 532 99 88

huisartsen MM Poort:

www.hartforher.nl
Freyjaplantsoen 1, Almere Poort
Tel: 0653839451

Sharda Das,

Annabelle Wit, POH-GGZ Jeugd

Svetlana Fedorina,

doktersassistenten: Moniek van Staveren,

Jorge Gomez Cortes,

Rosaline Klokman, Gian Scheermeijer,

Tamara Haring

Sylvia Schuitemaker, Kirsten Weijts,

Ineke Bergstein, praktijkonderst.

Kim de Beer (stagiaire)

Apotheek Medi-Mere

036 - 522 99 91

Bert Kockelbergh, apotheker

Tandarts Tandmere

036 - 222 23 33

Amir Aghagalal, praktijkh./tandarts

TAXATIE | VERKOOP | AANKOOP
ALMERE POORT & DUIN

Rianne Aghagalal, praktijkhouder

Yalda Sardari, mondhygiënist

Pui-Ming Leung, tandarts

Dashne Abdullah, mondhygiënist

Rachel Tjoe-Sjoe, tandarts

Charona de Wit, mondhygiënist

Arian Vojdani, tandarts

Hassan Tajeddin, klin. prothesetechnicus

Irfan Abas, tandarts-implantoloog

Ellen Eisma, preventieassistent

Fysiotherapie Medi-Mere
Remco de Winter, fysiotherapeut

036 - 532 11 22
Patricia Mosmans, fysiotherapeut

Amanda Waltmann, fysiotherapeut

Diëtisten Simpl. Food
Eline Mengede, diëtist

0320 - 23 92 23
Marjolein Bosschieter, diëtist

Kimberly Buis, diëtist

036 234 00 56
www.sminkmakelaardij.nl
Insta: @sminkmakelaardij
FB: Smink Taxatie en Makelaardij

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

Viert haar 10-jarige bestaan
in Almere Poort!
Nu tijdelijk* een luxe voetbehandeling
voor maar 0ß 40 i.p.v. 5 45
en/of een gezichtsbehandeling
voor maar 0 55 i.p.v. 5 60

*geldig van juni t/m augustus

Pedi-kuur praktijk Rose
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

POORTNIEUWS

Funda Petek, huidtherapeut

19

Mentaal Beter
Poseidonsingel 38
1363 TR Almere Poort
06 23 85 28 59
www.pedi-kuur-rose.nl
info@pedi-kuur-rose.nl

088 - 010 44 80

GZ Psychologen en psychotherapeuten

Prikpost voor Almere Poort
Medi-Lab

036 - 532 99 88

Wat een avontuur is het geweest.
Tien jaar zitten we samen in de
Poortkliniek. Heel veel zorgverleners, die samenwerken in
de gehele breedte van de eerste
lijn, elkaar heel laagdrempelig
opzoekend, allemaal met als doel
het belang van onze patiënten. Supergezellig maar
ook heel hard werken. Want er is door de jaren heen
veel veranderd. We zagen het wel een beetje aankomen; vergrijzing, laagdrempeligere zorgvragen van
patiënten, personeelstekort en steeds meer moeten of
juist niet mogen van de zorgverzekering.
Op veel vlakken werd er al aan gewerkt – personeel
werven en opleiden, efficiënter organiseren, digitaler
werken, beter triageren... Maar toen was er Corona,
en alles ging ineens op z’n kop. Eigenlijk waren we
even met z’n allen uit het veld geslagen. Net zo bang
als ieder ander. Hoe nu verder? Veel zorgverleners
werden ziek. Velen zijn iets anders gaan doen. Het
probleem werd alleen maar groter voor de achterblijvers. We lopen op onze tenen, want personeel is nog
steeds echt schaars. Niet alleen in de zorg overigens.
Waar is iedereen eigenlijk heen?
Er zijn dus geen huisartsen – laat staan de ouderwetse altijd beschikbare huisarts, geen doktersassistent, geen psycholoog, geen (bekken-) fysiotherapeut... De oplossing is niet eenvoudig. We moeten uit
noodzaak digitaler werken en patiënten zelfredzamer
maken. Dit kost veel tijd en ‘omdenken’, zowel bij de
huisarts, die juist om de waardevolle fysieke patiëntencontacten ooit zijn vak koos, als bij de patiënten.
Ik ben nog zo’n ouderwetse huisarts. Maar ook ik
sta met een been buiten, wil er zo graag zijn voor
mijn patiënten, maar besef mij dat dat niet meer
lukt. Het maakt mijn patiënten vaak teleurgesteld en
soms boos en mij vooral heel verdrietig. Zou dolfijnen trainen in Thailand iets voor mij zijn? Niet voor
niets gaan alle eerstelijns zorgverleners 1 juli naar
het Malieveld. Ik hoop echt dat de minister ons en
onze patiënten, hoort en belangrijk genoeg vindt.
Ondanks alles geef ik het mooiste vak van de wereld
niet op. Ik word nu noodgedwongen meer ‘clouddokter’. En hopelijk komen er gauw veel collega’s
solliciteren en kan ik weer ‘ouderwets’ worden. Tot
dan ga ik, samen met alle andere zorgverleners in de
Poortkliniek, er iets gaafs van maken. Moet ik wel
mijn digitale skills wat bijspijkeren geloof ik...
Sharda Das, huisarts Medi-Mere Poort (Poortkliniek) n
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open van
8 tot 16 uur
parkeren
gratis
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Deel jouw
vakantiefoto
met deze tas op
Facebook, tag
Markt almere-poort
en win een goed
gevulde tas!

de

Elke zaterdag!

d

gezellige Markt
Almere Poort

n

*zolang de
voorraad strekt,
op = op!

Nu katoenen tas cadeau bij besteding van 10 euro*

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE
BOUWMARKTMEDEWERKERS!
Blink jij uit in klantgerichtheid?
Word jij blij van verkopen?
Dan is een bijbaan
als bouwmarktmedewerker
een interessante optie voor jou!
Liever alleen vakkenvullen?
Ook dat kan!
GAMMA Almere Poort
Editiestraat 20
1321 NG Almere
036 536 6655

GAMMA ALMERE POORT

Bekijk onze vacatures.
Scan de QR-code of ga
naar werkenbijgamma.nl

