
Persoonlijke verhalen
De oorsprong van het opvallende kunst-
werk ligt in de verhalen van derdejaars 
vmbo-leerlingen. Zij onderzochten onder 
begeleiding van docenten van theater-
groep BonteHond en zelfstandige kun-
stenaars hun persoonlijke erfgoed. Zo 
bezochten ze het Tropenmuseum, hielden 

interviews met familieleden en schreven 
teksten. Oud-leerling Arrow: “Het viel op 
dat dat heel persoonlijke verhalen waren. 
Vaak over serieuze thema’s als racisme 
en discriminatie, maar ook heel vrolijke 
teksten over bepaalde gebruiken in het 
gezin en voorwerpen met een bijzondere 
betekenis voor de familie”.

Zo schreef Dilay over de vaas van haar 
Turkse overgrootmoeder die iedere gene-
ratie wordt doorgegeven. “Mijn oma gaf 
hem weer aan mijn moeder toen zij kin-
deren kreeg en ik krijg de vaas wanneer 
ik kinderen krijg”.

Culturele diversiteit
Projectleider Door Heijne vertelt: “Bij de 
verhalen werden tekeningen gemaakt, 
die uiteindelijk zijn uitgesneden in de 
metalen bladeren van de poort. De bla-
deren samen geven zo een prachtig beeld 
van de culturele diversiteit van de leer-
lingen van de school. Met buurtbewoners 
is overlegd welke vorm het openbare 
kunstwerk zou moeten krijgen. Met de 

keuze voor een poort waar mensen ook 
daadwerkelijk doorheen kunnen lopen, 
laten we zien dat de weg tussen de wijk 
en de school voor iedereen begaanbaar is. 
De poort is vervolgens ontworpen door 
kunstenares Harmke Datema-Chang”.

Onthulling
Uiteindelijk heeft het nog een paar 
jaar geduurd voor de poort geplaatst 
kon worden. Subsidies, vergunningen, 
inspraakrondes en het productieproces 
maakten ‘A New History’ tot een project 
van lange adem. Op 4 november werd de 
poort feestelijk onthuld door wethouder 
van cultuur Kees Ahles en door oud-leer-
lingen die zelf aan het kunstwerk hebben 
meegewerkt. Vervolgens gingen onder 
leiding van een Almeerse brassband alle 
leerlingen en medewerkers van Arte en 
de genodigden door de poort. 

Door Heijne: “Ik ben blij dat we hebben 
volgehouden. We zijn supertrots op het 
resultaat . Het is mooi om te horen welke 
reacties de poort losmaakt bij mensen die 
hem voor het eerst zien”. n

Openbaar kunstwerk verbindt Arte College met de wijk

Op 4 november werd ‘A New History’ feestelijk onthuld door wethouder van cultuur Kees Ahles en door oud-leerlingen
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Vijf jaar tijd zat er tussen het eerste idee en de feestelijke 
onthulling. Nu staat ‘A New History’ dan eindelijk te pronken 
op het schoolplein van het Arte College in Poort. De metalen 
kunstpoort symboliseert de cultureel diverse achtergrond van 
de leerlingen en de verbinding tussen de school en de wijk.
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Eerste muurschildering siert New Brooklyn: 
een interview met Daniël Roozendaal

Brooklyn, New York is een waar street art mekka. Sinds kort hoef 
je de oceaan niet meer over om toffe street art te spotten. In 
‘ons eigen’ New Brooklyn vind je de eerste van uiteindelijk drie 
muurschilderingen, gemaakt door de Utrechtse illustrator en visual 
artist Daniël Roozendaal. Deze siert de hoek van de Oekraïnestraat 
en de Moldaviëstraat en is goed te zien vanaf het Spoorbaanpad.

Simpel, simpeler, simpelst
De ontwerpen van Daniël Roozendaal 
(1984) spraken de Kwaliteitscommissie  
van New Brooklyn het meest aan. Wij 
spraken hem over zijn werk. Nadat Daniël 
in 2009 afstudeerde aan de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht, startte hij 
direct als freelancer. “Als illustrator 
werk ik voornamelijk editorial, dus in 
opdracht van kranten en tijdschriften. 
Schilderen doe ik op eigen initiatief of 
voor bedrijven, zoals nu voor Heijmans 
in New Brooklyn. Opdrachtgevers komen 
uit alle hoeken. Zes jaar geleden was er 
iemand die graag in de openbare ruimte, 
langs de route van de Tour de France in 
Utrecht, een muurschildering wilde. Dat 
zijn uiteindelijk reusachtige portretten 
geworden van de enige twee Nederlandse 
Tourwinnaars ooit, Joop Zoetemelk en 
Jan Janssen”.

“In mijn werk abstraheer ik vormen 
graag. Ik vind het een uitdaging om 
objecten en gezichten zo te maken dat ze 
heel simpel, maar toch herkenbaar zijn. 
Dat is een dunne lijn en daar moet je 
een balans in vinden. Als je het te simpel 
maakt, is het niet meer herkenbaar, maar 
als je het niet simpel genoeg maakt, dan 
vind ik de vorm niet interessant”.

‘Where urban meets green’
Om inspiratie op te doen voor zijn ont-
werpen, had afreizen naar Almere Poort 
weinig zin. Alhoewel… “Ik ben langs 
geweest, maar zag op dat moment alleen 
nog een kale vlakte. De bouw was nog 

niet begonnen. Wel raakte ik op het pro-
jectbureau in gesprek met de kopers van 
de woning waarop één van de schilde-
ringen gemaakt wordt. Ik heb mijn idee 
voorgelegd en gevraagd of ze nog aan-
vullingen hadden. Dat hadden ze”.

De ontwerpen van Daniël kun je een 
drieluik noemen. Voor alle drie de wer-
ken is hij op dezelfde manier aan de slag 
gegaan. “Ik begon met het aanleggen van 
een beeldende database. Hierin verza-
melde ik typische, architectonische ken-
merken van Brooklyn in New York. De 
Brooklyn Bridge, de karakteristieke trap-
pen voor de huizen en de ‘brownstone’ 
bakstenen. Ook wilde ik de slogan ‘where 
urban meets green’ laten terugkomen in 
mijn werk. Organische elementen, zoals 
planten, bladeren en bloemen.

Al deze kenmerken abstraheer ik ver-
volgens en daarna is het een kwestie van 
schuiven om tot een goede compositie te 
komen. Toen ik dat aan die toekomstige 
bewoners liet zien waren ze enthousi-
ast, maar hadden ze één toevoeging: het 
reuzenrad op Coney Island. Dat zie je nu 
terug”.   

Levensgrote kleurplaat
Gewapend met een schaarhoogwerker 
en dik stuk stoepkrijt gaat Daniël aan de 
slag. “Ik begin met het maken van een 
raster van lijnen, zowel in mijn digitale 
bestand als op de muur. Op die manier 
heb je digitaal én in het echt dezelfde 
verhoudingen. Je ziet in elk vierkant hoe 
de lijnen van de schets lopen en kunt dat 

één-op-één overnemen op de muur. Om 
de rasterlijnen zelf strak op de muur te 
krijgen, maak ik gebruik van een slag-
lijnmolen. Hiermee trek je gemakkelijk 
een lijn van kalkpoeder tussen twee pun-
ten. Daarna hoop je vooral dat het niet te 
hard en zijwaarts gaat regenen. De grote 
kleurplaat die is ontstaan, kleur ik in met 
verf. Alhoewel, het is niet zo gemakkelijk 
als het klinkt. Je moet tijdens het schilde-
ren blijven opletten en af en toe afstand 
nemen”.
 
De charme van verwering
Regen, wind en zon. Uiteindelijk speelt 
het weer niet alleen een rol tijdens het 
aanbrengen van de muurschilderingen, 
het weer zal ook haar invloed uitoefenen 
in de tijd daarna. “Met kwalitatief goede 
verf zal de verwering meevallen, maar je 
zou er ook aan kunnen denken om een 
beschermende coating aan te brengen. Al 
twijfel ik daar in dit geval over. Helemaal 
als je het hebt over het gevoel van 
Brooklyn, New York. Dat rauwe, street 
art gevoel bereik je zodra je de tijd haar 
werk laat doen. Een glimmend, strakke 

schildering? Ik vind een beetje verwering 
juist wel z’n charme hebben. Dat moet je 
durven laten gebeuren”.  

Lange adem
Hoe lang Daniël over een muurschildering 
doet vindt hij lastig inschatten: “Soms 
trek ik er een week voor uit en dan heb 
ik het in een paar dagen af, een andere 
keer denk ik dat ik het wel even doe en 
kom ik in enorme tijdnood. Bijvoorbeeld 
omdat er toch nog een tweede laag op 
moet. Maar, met een week moet het toch 
wel gedaan zijn.

Eén schildering dan. Want al met al is 
het een project van de lange adem. Er zit 
zo’n tweeënhalf jaar tussen het moment 
van ontwerpen en het aanbrengen van 
de laatste muurschildering. “Dat vind ik 
als beeldmaker best lastig, aangezien je 
in de tussentijd uitgekeken kunt raken op 
je eigen werk. Je smaak ontwikkelt zich 
constant. Gelukkig heb ik dat bij deze 
ontwerpen nog niet en daarnaast is het 
in dit geval ook niet handig als ik het wel 
zou willen. Om het praktisch uitvoerbaar 
te houden, moet ik met bepaalde zaken 
rekening houden. Het mag niet te gede-
tailleerd en ingewikkeld worden. Nu weet 
ik in ieder geval dat ik de ontwerpen op 
de muur krijg, zoals ik ze op mijn beeld-
scherm zie.”

Eerste van drie
Het zal nog tot begin 2024 duren tot 
je Daniël weer in levende lijve aan het 
werk kunt zien in New Brooklyn. Dan 
pas is de bouw zover gevorderd dat zijn 
tweede street art op de muur verschijnt. 
En je mag hem aanspreken. “Laatst stond 
ik bij het zwembad om baantjes te gaan 
trekken. Ik rekende af en toen de kassière 
mijn naam wilde weten, hoorde ik een 
vrouw achter me zeggen: “Oh, dan ben jij 
van die schildering!” Ze had mijn naam 
zien staan onder de muurschildering in 
Utrecht. Dat is een compliment”.

Wonen in New Brooklyn
Nog meer leuk nieuws – er zijn nog 
woningen te koop. Zowel eengezinswo-
ningen als appartementen en zelfs vrije 
kavels. Het projectbureau New Brooklyn 
is gevestigd aan de Duitslandstraat 89 
en is elke woensdag- en vrijdagmiddag 
geopend van 15.00 tot 17.00 uur. Je kunt 
zonder afspraak binnenlopen voor meer 
informatie en de maquette bekijken.

De in totaal uiteindelijk 400 sociale 
huurwoningen in New Brooklyn worden 
gerealiseerd door de Alliantie en worden 
steeds op Woningnet geadverteerd.

newbrooklyn-almere.nl n
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EvENEmENtEN POORt  2022-2023

03 Poorthuis: Kinder Bijbel Kookclub 4+ 

05  Almere Bootcamp Team Battle strand

10 Poorthuis: Kinder Bijbel Kookclub 9+ 

10-11 Open Huis Aeres VMBO Almere

11  Repair Café, bc De Ruimte 10:00-13:00

14  Liefdeswandeling, Tiny Church 10:00

17-18 Open Huis Aeres MBO Almere

26  Zuyder: live muziek Nathalie & Friends

09 Just WHealthy Ouder&Kind Pygmalion P.

09 Poorthuis: Kinder Bijbel Kookclub 9+ 

09 Jeniffersbloemen kerststuk workshop

09-10  Vis à Vis ontvangt: Almere Vertelt

09-18  WK wedstrijden op scherm in Duinhal

10  Repair Café, bc De Ruimte 10:00-13:00

10  De Schone Poort kerstkraam op markt

10  Stad & Natuur strand: Winterfeest

10  Dhwani 2022, Corrosia Theater, zie p. 17

10  United Dance Almere: Winterdisco

10  Zuyder: Bar Takeover Finale 20:00

11  Knutselen voor ouderen, Pygmalion P.

11 Open Dag Klokhuis 13:00-16:00

11 Tiny Church knutselen kids 14:00-16:00

12-24 Winteropening IJspressi, zie pag. 15

15 Open Huis Aeres MBO Almere 19:00

16 Just WHealthy Ouder&Kind Pygmalion P.

16  Kerstproeverij Duinhal 16:00-19:00

17 Dansstudio Roxanne: Kerstpresentatie

18  Brunch 1-oudergezinnen, Pygmalion P.

18 Klokhuis afscheidsfeest S&N 13:00

18  Tiny Church knutselen kids 14:00-16:00

18  Zuyder: live muziek Nathalie & Friends

20  Bibliotheek Poort:  Ozobot en bloxels 7+ 

22  Pier39: Kerst Pubquiz

23 Bibliotheek Poort:  Peuterbieb 2+ 

23-24 Kerstmarkt in Duin

24 Tiny Church Creatief Kerstfeest 19:00 

24 Pier39: Foute Kerstborrel vanaf 20:30

25 Almere Bootcamp Kerstworkout 10:00

25 Schaapspoort Kerstbrunch, Kleine Wereld

25-26  Zuyder: Kerstbrunch vanaf 11:00

31  Zuyder: OlieBorrel, vanaf 14:00

31  Pier39: Oud en Nieuw Feest @pier39

DECEmBER

FEBRuARi

03 Poorthuis: Kinder Bijbel Kookclub 4+ 

08 Start workshop Vitaliteit, zie pag. 9

10 Poorthuis: Kinder Bijbel Kookclub 9+ 

11  Repair Café, bc De Ruimte 10:00-13:00

16 Open Huis Aeres MBO Almere 19:00

19  Zuyder: live muziek Nathalie & Friends

21 Open Dag MBO College Poort

31 Greencard Day Aeres MBO Almere 10:00

01  Nieuwjaarsduik Almere Bootcamp 11:00

05  Winterpret, gymzaal bc De Ruimte

10  Start Koersbal, bc De Ruimte, zie p. 18

13 Poorthuis: Kinder Bijbel Kookclub 4+ 

14 Repair Café, bc De Ruimte 10:00-13:00

16 Start Fashionlab, Pygmalion Poort

18 Open Dag Arte College (inschrijven)

20 Poorthuis: Kinder Bijbel Kookclub 9+ 

20-21  SubSub speelt ROUWKOST (zie links)

22 Almeerderstrandcross (hardlopen)

22  Zuyder: live muziek Nathalie & Friends

24 Open Dag MBO College Poort

27  Start ‘Kunst en Route’ (zie boven)

28 United Dance Almere Welcomes 2023

JANuARi

mAARt

theatergroep SubSub voor 
het eerst in de meervaart 

‘Kunst en Route’ – bijzonder 
kunstprogramma in Poort

Het Almeerse jongeren theatergezelschap SubSub speelt op 21 
januari 2023 voor het eerst in de Meervaart te Amsterdam. De 
voorstelling ROUWKOST werd eerder dit seizoen gespeeld in de 
Voetnoot te Almere en op het Poolshoogte Festival te Deventer. In 
deze voorstelling neemt Theatergroep SubSub het publiek mee in 
het rouwproces van twee jongeren. 

verlies, rouw, dood, identiteit 
en verbinding in ROuWKOSt
In deze voorstelling neemt Theatergroep 
SubSub het publiek mee in het rouwpro-
ces van twee jongeren. Mitch en Aisha, 
broer en zus, die hun moeder verliezen 
en daarmee een stukje van zichzelf. Er is 
te zien hoe Mitch en Aisha elkaar steeds 
minder begrijpen omdat ze beiden op een 
totaal andere manier met de dood van 
hun moeder omgaan.

Aisha valt in een zwart gat en zondert 
zich af. Mitch daarentegen grijpt juist 
alle kansen aan om de deur uit te gaan 
en verliest zich in ‘leuke’ dingen doen, 
uitgaan, drank en seks. Ze raken steeds 
verder verwijderd van elkaar. Aisha’s 
vrienden proberen haar zo goed en zo 
kwaad te helpen, maar al snel wordt dui-
delijk dat ‘hulp’ zich kan manifesteren in 
onbeholpen botheid of onbegrip.

Met ROUWKOST wil de theatergroep 
het taboe rond rouw en de dood door-

breken en laten ze het rouwproces van 
jongeren die één van hun ouders verlie-
zen zien. Hoe werkt dat, of hoe werkt dat 
niet? Hoe beïnvloedt de dood je leven, 
wat blijft er over van je identiteit en hoe 
kun je de draad weer oppakken?

Tickets voor de voorstelling op 20 
januari bij de Kunstlinie te Almere en op 
21 januari in de Meervaart te Amsterdam 
zijn te koop via www.subsub.nl.

Jongerengezelschap
Theatergroep SubSub is hèt jongerenge-
zelschap van Flevoland. Ontstaan vanuit 
Theatergroep Suburbia, is zij sinds 2017 
een zelfstandige theatergroep en produ-
ceert zij meerdere voorstellingen per jaar.

SubSub is gefascineerd door het thema 
identiteit. Wie ben je? Waarom maak je 
bepaalde keuzes in je leven? En hoever 
ga je om te zijn wie je bent? Deze vra-
gen stellen we onszelf, de acteurs en het 
publiek in de voorstellingen. n

Scènefoto uit de voorstelling ROUWKOST van Theatergroep SubSub

foto: Claudia Kamergorodski, ontwerp decor: Karl Giesriegl

uniek programma en ga je met ons op 
zoek naar de uitersten in de kunstwereld.

Samen onderweg
Er is ruimte voor 24 deelnemers die zich 
twee maanden lang gaan verdiepen en 
verrijken op het boeiende gebied van 
de kunsten. In deze groep maak je ook 
jouw persoonlijke reis. In de bus zullen 
regelmatig gastkunstenaars vertellen 
over hun eigen invalshoeken en kijk op 
kunst en bepalen welke plekken we die 
dag bezoeken. 

Het programma is heel divers en omvat 
thema’s als de natuur versus bouwwer-
ken, stilte versus geluid en lichaamsgrote 
sculpturen versus verfijnde waarnemin-
gen. Grote gebaren tegenover het per-
soonlijke beeldende handschrift.

Vanaf station Poort gaan we wekelijks 

‘en route’ door de omliggende provincies. 
Onder leiding van jullie vaste docenten, 
beeldend kunstenaars Lenny Schröder 
en Mira Ticheler, doe je een verken-
nend onderzoek naar de uitersten in de 
kunstwereld. We bezoeken musea, gaan 
op werkbezoek bij ateliers van uiteenlo-
pende kunstenaars uit de Flevopolder; en 
maken een trip langs landschapskunst-
werken. Het maakproces van de opdrach-
ten komt voort uit de beleving. 

Elke vrijdag een nieuw avontuur
We starten op vrijdag 27 januari met een 
bezoek aan de zintuiglijke tentoonstel-
ling van Giuseppe Penone in Museum 
Voorlinden in Wassenaar. Penone laat je 
op een verrassende manier kijken naar de 
natuur om ons heen. Het programma ein-
digt op vrijdag 17 maart. n

D e Seizoensacademie start eind 
januari een avontuurlijk pro-
gramma: een bijzondere busreis 

met elke vrijdag een nieuw avontuur. 
Gedurende acht weken bieden we een 

Aanmelden en info via:
seizoensacademie@gmail.com
Dankzij steun van het Lang Leve 
Kunstfonds kunnen we senioren het 
programma met korting aanbieden.

Werk van Giuseppe Penone,
Museum Voorlinden

Lenny Schröder en Mira Ticheler, 
vaste docenten van de Seizoensacademie
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toilethuisjes Almeerderstrand 
werden kunsthuisjes

Almere vertelt in restaurant 
De Rode Haring van vis à vis

Met de transformatie van vijf toilethuisjes uit de jaren ’70 is een 
stap gezet om het Almeerderstrand het hele jaar door aantrekkelijk 
te maken. Je kunt een route fietsen of lopen om alle kunstwerken 
te bekijken. Start vanaf Strandbad Duin of vanaf de Hollandsebrug.

Op 9 en 10 december zijn voor dit jaar de laatste avonden van 
storytellingprogramma Almere Vertelt. De setting is heel intiem, 
als in een huiskamer zit het publiek om de vertellers heen. 
Verder kun je genieten van muziek en een (h)eerlijke maaltijd. 
Voor volgend jaar worden nieuwe storytellers gezocht.

Lieng Nguyen

“Mijn ontwerp is geïnspireerd op de 
omgeving. De afgebeelde vrouw symbo-
liseert de schoonheid van de stad Almere. 
Haar lokken, de groei van Almere, heb-
ben een reikwijdte zo ver het oog kan 
zien. De patronen die verwerkt zijn in het 
haar, geven een indruk van de duinen. Ik 
heb gekozen voor een hoog contrast tus-
sen de afbeelding en de achtergrond. Het 
huisje licht daardoor op in de omgeving, 
en als op een mooie zomeravond de lucht 
paars kleurt, gaat het huisje juist op in de 
omgeving”.

Lieng Nguyen is fulltime ontwerper bij 
Adidas en daarnaast street artist. Zijn 
doel is om mensen en locaties te verbin-
den via zijn street art. Op deze manier wil 
hij bijdragen aan een kleurrijke wereld.

Danny Rumbl  

“Mijn thema is: de natuur ontmoet de 
mens. Dit beeld ik uit door elementen 
uit de natuur menselijke eigenschappen 
te geven: een kreeft met een pet of een 
meeuw met een ijsje. De dieren en planten 
die ik gebruik kun je vinden in de omge-
ving. Daarnaast beeld ik ook bezoekers 
van het strand af in interactie met dieren. 
Iedereen kan zich hierin herkennen. Qua 
kleurstelling heb ik me laten inspireren 
door de omgeving van het strand, aange-
vuld met zachte pastelkleuren – zo gaat 
het huisje op in de omgeving”.

Danny Rumbl is illustrator en beeldend 
kunstenaar en werkt sinds 2003 onder 
deze naam. Zijn inspiratie haalt hij uit 
zijn liefde voor oude illustraties en teken-
films, de natuur en moderne popcultuur. 

moniek Bijl

“Met dit werk laat ik een onderwaterwe-
reld zien, die niet zichtbaar is vanaf het 
strand, maar mogelijk te vinden is in het 
water. De schildering met de zeedieren 
en -planten vraagt om bewustwording 
van en zorg voor de natuur. De zwart-
wit stencils die te zien zijn, lichten op in 
het donker. Deze stencils zijn van tevoren 
ontworpen, geprint en gesneden”.

Moniek Bijl werkt sinds 2011 onder het 
label Studio Flamingo. Zij maakt onder 
deze naam veel verschillend werk: illu-
straties, autonoom werk, 3D modellen en 
vooral veel stencils. 

Spatzuiver & Al Freshco 

“De natuur om het Almeerderstrand heeft 
gediend als uitgangspunt voor ons ont-
werp. Als wij denken aan strand en water, 
horen daar ook de duinen bij, samen met 
de flora en fauna. De bedoeling van ons 
ontwerp is het toilethuisje zoveel moge-
lijk in de omgeving te laten opgaan”.

Spatzuiver is het label van Thijs van 
Diepen. Hij maakt muurschilderin-
gen, van bedrijfslogo’s tot kunstwerken. 
Al Freshco bestaat uit de kunstenaars 
Matthijs Stam en Ingwar Perton. Zij spe-
cialiseren zich in wandschilderingen en 
grote schilderijen op doek, waarbij een 
zo breed mogelijk scala aan verschillende 
technieken wordt toegepast. 

majeed Saeeyan  

“Ik maak gebruik van kleurrijke elemen-
ten in een overwegend beige landschap. 
Een meeuw, een vis en het gebruik van 
diverse kleuren blauw verbinden het 
huisje met het IJmeer. De zonnebloem 
staat symbool voor de zon, de liefde, 
levenslust en verwondering. Kenmerken 
die ik in onze stad Almere terugvind. 
De verschillende kleuren symboliseren 
de diversiteit en het bruisende, creatieve 
karakter van de inwoners van Almere”.

Majeed Saeeyan woont in Almere en is 
geboren in Iran. Op zijn 20e reisde hij 
naar India en raakte geïnspireerd door 
het kleurgebruik en de klassieke manier 
van schilderen. Later voegde hij westerse 
technieken aan zijn werkwijze toe. 

 www.strandlab.nl n

Saturnussingel
Homeruskwartier 63

Hoe ik in Rome terecht kwam? Op de vlucht! 
Voor diezelfde Zeus, mijn zoon, die me uit 
Griekenland had verjaagd. Asielzoeker was 
ik, een berooide koning, en de Romeinen 
namen me liefdevol op. Janus maakte me 
mede-koning. In die positie bevorderde ik 
de landbouw, en ik zorgde voor beschaving. 
De Gouden Eeuw van Rome, dat was mijn 
tijd, toen de aarde rijkdom aan de mensen 
verschafte en er geluk was en vrede. 

Ik stichtte vijf steden die nu nog bestaan 
in Italië, in de Valle Latina onder Rome: 
Alatri, Anagni, Arpino, Artina en Ferentino. 
Karakteristiek voor deze Saturnische steden 
zijn de wallen van hele grote brokken kalk-
steen.

Gek genoeg, ben ik opeens van de aard-
bol verdwenen, foetsie – ben ik toen pla-
neet geworden?! Janus organiseerde toen 
mijn nagedachtenis. Janus is met zijn twee 
gezichten trouwens zelf ook een bijzondere 
figuur hoor. De mensen denken dat dat een 
teken van onbetrouwbaarheid is, maar het 
tegendeel is het geval. Janus kijkt met zijn 
ene gezicht naar het verleden, met zijn 
andere naar de toekomst. Voor een koning 
is dat héél slim. Geef Janus ook maar een 
straatnaam!

Er zaten ook wel wrange kantjes aan mijn 
karakter hoor. Als er dingen uit elkaar vie-
len, kreeg ik daar vaak de schuld van, samen 
met mijn latere vrouw Lua: zij hield van 
verwoesting en vernietiging en kreeg uit 
oorlogen altijd de wapens waarmee het 
bloedigst was gevochten. In de tijd van de 
gladiatorengevechten werden de doden aan 
mij geofferd. Mm, ik ben er niet trots op.

Die gevechten vonden bijvoorbeeld plaats 
aan het eind van het jaar, in de wintertijd, 
als de Romeinen feest vierden ter ere van 
mij: de Saturnalia. Ze moesten immers de 
melancholie van de donkere dagen bestrij-
den. Zelfs de slaven mochten meedoen. 
Later gingen de christenen toen Kerstmis 
vieren. Hun manier om ongelovigen in te 
palmen: de feesten een andere naam geven. 
Dus ik wens u een hele prettige Saturnustijd 
toe!

Felix van de Laar  n

U beseft het misschien niet, maar elk week-
end denkt u aan mij: Saturnus. Mijn naam 
zit in ‘zaterdag’ – ‘Saturday’. Vorig jaar ver-
telde Zeus (Jupiter) in deze rubriek, dat hij 
de zoon is van Kronos, die zijn eigen kin-
deren opat. Ze denken dat Kronos en ik 
dezelfde zijn – Kronos bij de Grieken, ik bij 
de Romeinen. Maar dat hele verhaal van die 
kinderen, vergeet het. Dan ben ik maar geen 
Kronos. 

Saturnus, dat is toch een planeet, vraagt 
u? Ja, die grote gasvormige bol met zijn 
ringstelsel en al zijn tachtigplus manen, 
die hebben ze naar mij vernoemd. Ik hoef 
er niet te zijn, het waait daar 1800 km/uur!

De Romeinen vereerden me, en terecht, 
want ik heb hele goede eigenschappen. Ik 
draag zorg voor de tijd, voor de landbouw, 
de welvaart en de overvloed, voor de voort-
planting, voor de bevrijding, voor vernieu-
wing op zijn tijd… De sikkel en de zeis, om 
gewassen te oogsten, zijn mijn vaste attri-
buten.

De stad Rome is gevestigd op het Capitool, 
het landgoed waar ik eerst samen met de 
god Janus de baas over was. Die heette ook 
de berg van Saturnus. Daar, op het Forum 
Romanum staan nog de laatste acht zuilen 
van mijn tempel. De Romeinen bewaarden 
daar hun staatskas, bij mij was die veilig.

Fresco uit Pompeï, 
Archeologisch
Museum Napels

foto: Anna van Kooij

Heb je zin jouw 

verhaal te komen 

vertellen? Geef je 

op voor de volgende 

kennismakingsavond: 

chantal@visavis.nl
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Misfit The Switch nu in de bioscoop, met dans 
en choreografie van United Dance Almere

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

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

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

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

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

toegankelijk
De toeschouwers maken bijna deel uit 
van de voorstelling en het decor. Ook 
wordt het publiek actief betrokken, door 
middel van vragen die hen zelf aan het 
denken zetten over het thema. 

Bij de serie vertelavonden in 2022 is 
het thema: ‘Trots’, waar ben je trots op? 
De najaarsactie is dat het publiek bij het 
boeken van kaartjes zelf kan kiezen welk 
van de drie tarieven men betaalt. Dat 
maakt het voor iedereen toegankelijk.

In 2023 zal er een nieuwe serie vertel-
avonden komen. In de week voorafgaand 
aan de vertelsessie krijgen alle vertellers 
een masterclass storytelling van de pro-
fessionele vertellers van storytellinghuis 
Mezrab. De coaches helpen de vertellers 
hun verhaal vorm te geven en het de 
woorden te geven die het verdient.

Nieuw en spannend
Guany Wassenaar woont in Almere en is 
lokaal heel actief op sociaal gebied, zowel 
professioneel als vrijwillig. Inmiddels 
heeft zij twee seizoenen opgetreden als 
verhalenverteller bij Almere Vertelt. 
“Jacqueline, één van de Mezrab-coaches, 
is een vriendin van mij van vroeger, die 
ik 25 jaar niet had gezien. Vorig jaar 
herfst zocht ze contact. Toen we dertien 
waren, zaten we samen op kunstzwem-
men, op wedstrijdniveau. 

We spraken af en Jacqueline vroeg 
mij of ik mee wilde doen aan Almere 
Vertelt. Het was nieuw en spannend voor 
mij, maar ik houd wel van een beetje 
uitdaging. Je wordt goed begeleid door 
Mezrab, en je doet het ook samen met 
een aantal anderen. Ik had er zoveel ple-
zier in, dat ik nog een seizoen bleef. 

Ik werk als projectleider bij Almere On 

Dansfilm
Naast dansschool eigenaren Sara en Eline 
zelf, waren choreografen: Mexx, Amani, 
Rik, Fleur, Sara van B., Dana, Hero en 
Shakira. Eline vertelt: “Voor de Netflix 
serie van Misfit zocht de producent con-
tact met ons. Wij vonden het leuk om te 
doen en een leuke ervaring voor onze 
showdansers. Waar in de serie het zingen 
voor een musical de hoofdtoon voert, is 
Misfit the Switch echt een dansfilm. Hoe 
we de repetities in ons drukke lesschema 
in moesten passen, wisten we nog niet. 
Uiteindelijk was er eind 2021 een lock-
down, en dat in combinatie met de kerst-
vakantie, gaf ons alle ruimte. De gewone 
danslessen konden toen niet plaatsvin-

den, maar voor Misfit mochten we een 
uitzondering maken.

Op 5 oktober dit jaar was de première 
in de bioscoop! Zo leuk om te zien welke 
fragmenten van al het beeldmateriaal de 
film hebben gehaald. De kinderen van de 
dansschool zijn super enthousiast om de 
oudere leerlingen van UDA te zien dan-
sen in de film”.

in twee weken tijd
Sara vervolgt: “Volwassen acteurs spelen 
de hoofdrollen van middelbare scholieren 
in de film, terwijl onze crew twaalf plus 
is. Sommigen hebben we met make-up 
ouder moeten laten lijken. Ze deden het 
zo goed, dat ze juist in beeld komen! Wij 

hebben ook de hoofdrolspelers getraind 
met als doel te kunnen concurreren met 
onze wedstrijddansers die al jarenlang 
ervaring hebben. Onze outfits hebben 
we overigens zelf geregeld, dat kun je 
natuurlijk aan ons overlaten!

Voor het schrijven van het script voor 
de film werd ons gevraagd naar typische 
gewoontes van dansers. Zo vertelden wij 
dat we veel op warme sokken en slof-
fen lopen, veel water drinken en vaak 
stretchen. De naam Dance United voor 
de scholen-danswedstrijd in de film kan 
haast geen toeval zijn!”

Dansdocent
We spreken Mexx (20) en Dulcia (18) over 
hun ervaring met dansen, UDA en Misfit 
the Switch. Mexx doet de hbo-oplei-
ding Docent Dans bij Lucia Marthas in 
Amsterdam. “We geven allebei ook les bij 
UDA, en hebben Sara en Eline geholpen 
met choreografie en repetities voor Misfit. 
Ik dans al sinds mijn tweede en volgde 
Eline van het zaaltje in Kruidenwijk naar 
het United Dance Almere van nu. Ik heb 
in de musical Billy Elliot gedanst. Het 
allerleukst om te geven, vind ik de peu-
terlessen en de tapdance-lessen. Ik woon 
in Oosterwold en dat is geen probleem, 
want ik rijd auto”. 

Betekenisvol
Dulcia houdt na het behalen van haar 
propaedeuse Social Work een tussenjaar, 
dat ze vult met veel lesgeven bij UDA. “Ik 
vind alle danslessen leuk om te volgen en 
te geven, maar mijn favoriete dansstijl is 
modern. Ik vind het leuk om iets te bete-
kenen voor de maatschappij. Via UDA 

heb ik diverse mooie projecten gedaan. 
Bij De Meergronden heb ik dansles gege-
ven aan kinderen uit een achterstandssi-
tuatie. En het project SuperCOOL, waarbij 
mensen met een verstandelijke beperking 
onder andere kunnen dansen”.

Draaidagen
Mexx vervolgt: “De draaidagen voor 
Misfit the Switch waren in Hilversum en 
in Amsterdam. We moesten vroeg begin-
nen, soms al om zeven uur ’s ochtends. 
Het waren lange dagen, met veel wach-
ten tussendoor, maar er was catering, en 
we maakten het gezellig. 

Nu kan iedereen van de film genieten. 
Als het op een streamingdienst te zien zal 
zijn, gaan we hem samen met de dans-
groepen bij UDA weer kijken”. n

Stage. Onlangs was ik spreker bij TEDx in 
Amsterdam. Als ik niet was gestart met 
storytelling bij Mezrab, had ik daar niet 
gestaan. Ik ben erachter gekomen dat ik 
het fijn vind om te vertellen. De verhalen 
van Almere Vertelt uit 2020 zijn overi-
gens nog als podcasts te beluisteren.

Ouderlijk huis
Vorig jaar was het thema ‘Thuis’, waar 
voel je je thuis? Ik heb verteld over 
mijn ouderlijk huis in Almere Haven, 
dat bij mij nog steeds het gevoel van 
thuis opriep. Hoe ik het leeg moest rui-
men en nog een laatste controle rondje 
liep door het lege huis. Hoe het voor mij 
was om op te groeien in Almere, ter-
wijl mijn neefjes en nichtjes allemaal in 
Amsterdam woonden. Hoe bij ons thuis 
Nederlands werd gesproken, omdat mijn 
ouders elkaars taal niet spraken”.

Snelkookpan
Chantal Demarteau, artistiek producent 
van Almere Vertelt vanuit Vis à Vis, ver-
telt over het ontstaan. “Mezrab is opge-
richt in Amsterdam in 2004 en is heel 
klein begonnen. In 2020 zochten wij de 
samenwerking met Mezrab omdat wij een 
storytelling community wilden starten in 
Almere. Ik ben verantwoordelijk voor de 
werving van vertellers. Ervaring met ver-
halen schrijven en vertellen voor publiek 
is niet nodig, we gaan eerst aan de slag 
met educatie. Gedurende twee avonden 
zit je als het ware in een snelkookpan. 
Je bent heel intensief bezig, de coaches 
stellen veel vragen en geven tips. 

De interactie met het publiek is  bijzon-
der. Mensen zijn positief verrast, komen 
soms naar je toe met hun eigen verhaal”.

tickets: visavis.nl/almere-vertelt  n Almeerse storyteller Guany Wassenaar

In de Nederlandse bioscoopfilm Misfit the Switch spelen zo’n dertig dan-

sers van United Dance Almere, de dansschool in Almere Poort, figuran-

tenrollen. Daarnaast verzorgde de dansschool alle choreografieën voor 

voor de film, en vonden de dansrepetities plaats op de locatie in Poort.

Noah maakt the switch van haar leven 
wanneer ze niet naar het Hoogland mag. 
Samen met haar bestie Jessey bedenkt ze 
een geniaal plan: wat als ze wisselen van 
identiteit en daarmee van school?
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tennis- en Padelvereniging Het Nieuwe Land 
in Poort neemt banen met veel plezier in gebruik

Oekraïners schilderen bij Ailyne
op locatie van De Bloeiboei

nicktafels geaccepteerd, én hebben we 
onze hand weten te leggen op fantas-
tische design tafels voor ons clubhuis. 
Duurzaamheid is niet voor niets één van 
onze pijlers.

Alles-in-1-pakket tennis jeugd
Vanaf 1 oktober zijn wij als eerste tennis- 
en padelvereniging in Almere gestart met 
het Alles-in-1-pakket voor tennis. De 
jeugd heeft met dat pakket een keer per 
week tennisles van onze trainers, Rolf of 
Romana, inclusief contributie voor HNL, 
een shirt van HNL met hun eigen naam 
op de achterzijde en een tegoedbon van-
uit HNL in samenwerking met Sportpaleis 
om materialen aan te schaffen. Dit alle-
maal voor een maandelijks bedrag van 
35 of 40 euro voor een half jaar.

Inmiddels zijn we gestart en het idee 
is enthousiast ontvangen. We hebben al 
een aantal jeugdles-uren, en dat neemt 
nog steeds toe. We stevenen nu af op 40 
jeugdleden! Gelukkig zijn er wat meer 
leden die als vrijwilliger opstaan om de 
jeugdcommissie nieuw leven in te blazen. 

Kinderspeeltuin
Tijdens ons afscheidsfeest van de oude 
locatie heeft de evenementencommissie 
een ludieke inzameling gedaan onder de 
leden, met als resultaat een mooie wip-
krokodil voor de allerkleinste HNL-ers op 
het nieuwe park.  

Daarnaast zijn we heel blij met onze 
sponsor Just-In Car Service, die een mooi 
speelmobiel sponsort en deze geheel in 
zijn eigen stijl zal opleveren.  

Tot slot hebben we ook een plekje voor 
de kinderen om limonade aan te drinken 
in de speeltuin. Gamma Almere Poort 
heeft ons een leuke kinder-picknicktafel 
cadeau gedaan! Dank, namens de nieuwe 
generatie HNL-ers!

Nieuwe leden
Inmiddels hebben zich al veel nieuwe 
leden ingeschreven. We zitten nu op 
290 leden en donateurs. Dat is een groei 
van maar liefst 133,9% in 2022. Naar 
verwachting zal deze stijgende lijn zich 
voortzetten in het nieuwe jaar. Tijdens 
speciale ‘nieuwe ledenbijeenkomsten’ 
ontvangen nieuwe leden informatie 
over de vereniging, de bardiensten, toer-
nooien, evenementen, regels en afspra-
ken. Tevens ontvangen zij een leuke 
goodiebag.

www.hetnieuweland.nl n

voortgang bouw clubhuis
Redenen voor de vertraging van de bouw 
zijn onder meer problemen met de water- 
en stroom-aansluitingen, prefab materia-
len die zijn afgekeurd, de krappe arbeids-
markt, leveranciers die door de huidige 
grondstoftekorten toch ineens leverings-
problemen ervaren. Het is een combina-
tie van meerdere factoren waardoor de 
planning niet gehaald wordt. Ook al is 
het niet altijd zichtbaar, op de achter-
grond wordt keihard gewerkt. Ondanks 

alle frustraties bij ons allen, willen we 
voorop stellen dat we op geen enkele 
wijze concessies aan de kwaliteit doen.

Duurzaamheid
Afgelopen periode zijn veel vrijwilligers 
druk geweest met het ‘verzamelen’ van 
Floriade-materialen. Onze vereniging 
heeft heel veel mooie beplanting kun-
nen afhalen en inmiddels in de tuinen 
op het nieuwe park geplaatst. Daarnaast 
is ons bod op twaalf professionele pick-

De padel- en tennisbanen van de nieuwe locatie van HNL in Poort 
zijn afgelopen zomer met veel plezier in gebruik genomen. Achter 
de schermen wordt hard gewerkt aan de bouw van het clubhuis. 
Deze heeft door verschillende oorzaken vertraging opgelopen, 
maar er wordt niet ingeleverd op duurzaamheid en kwaliteit.

Betekenisvol
Op de locatie van De Bloeiboei, de cre-
atieve bso aan de Pygmalionstraat, 
gaat alles zijn kunstzinnige gangetje. 
Eigenaresse Ailyne Stein denkt na over 
invulling van de uren dat er geen opvang 
plaatsvindt. “Op doordeweekse middagen 
heerst hier een vrolijke bedrijvigheid, en 
in de weekends mag ik soms creatieve 
verjaardagsfeestjes organiseren. Maar de 
ruimte, de materialen en de know-how 
zijn er toch. Ik wilde graag iets beteke-
nen voor de Oekraïnse vluchtelingen in 
Almere”.

Keshia Emke, projectcoördinator van 
Stichting Kleur in Cultuur, had het-
zelfde idee, en was al bezig met een aan-
vraag voor budget bij de gemeente. Zo 
kwam het tot een reeks maandagavon-
den waarop Oekraïense vluchtelingen 
bij Ailyne mochten komen schilderen. 
Flyers in het Oekraïens werden verspreid 
en opgehangen bij hotels waar vluchte-
lingen in Almere worden opgevangen.

met handen en voeten
Ailyne: “En toen was het afwachten. De 
eerste twee avonden kwam er niemand. 
Ik begon te twijfelen – houden ze wel van 
schilderen, lukt het met vervoer? Maar de 
derde avond kwam er een hele groep van 
veertien mensen! Jonge kinderen en vol-
wassenen, een zwangere vrouw, vogels 
van allerlei pluimage. 

Normaal zou ik eerst vragen naar 
hun ervaring met schilderen – hebben 
ze instructies nodig of heb ik te maken 
met gevorderden? Maar hoe vraag je dat 
met handen en voeten, het merendeel 
van hen sprak geen Engels. Dus heb ik 
gewoon alles klaargezet. Kleine doeken 
op ezels, schilderspaletten, potloden, verf 
en kwasten. Thee en koekjes. Ze trokken 
de witte capes aan om hun kleding te 
beschermen, en gingen aan de slag.

Kunstacademie
Een dame rolde een etui uit, met haar 
eigen penselen. Later bleek zij afgestu-

deerd kunstdocent aan de kunstaca-
demie van Oekraïne te zijn! Zij was de 
enige van het gezelschap die enigszins de 
Engelse taal machtig was.

Sommigen van dit bonte gezelschap 
zagen er best intimiderend uit, met leren 

jassen, tattoos, piercings, schmink en 
gekleurde en geschoren kapsels. Maar 
al gauw bleek dat ik mij geen zorgen 
hoefde te maken. Zo blijkt maar weer dat 
je niet moet afgaan op iemands uiterlijke 
verschijning.

Op een reeks maandagavonden in november kwamen Oekraïense 
vluchtelingen schilderen bij Ailyne Stein van Ailyne Dazzling Art 
op locatie van De Bloeiboei in de Pygmalionstraat. Stichting Kleur 
in Cultuur had hiervoor budget gekregen bij gemeente Almere.
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Arbeidsmarktcampagne GO! Kinderopvang

In veel branches is een groot personeelstekort, zo ook in de kin-
deropvang. Op allerlei manieren wordt geprobeerd de vacatures 
te vervullen. Eén van de mogelijkheden die GO! Kinderopvang 
gebruikt, is een grote online campagne, waarmee wordt inge-
zet op het werven van nieuwe pedagogisch medewerkers. Het 
Vlaggenschip in Almere Poort deed dienst als filmset.

Reëel en herkenbaar
Om een reëel en herkenbaar beeld te cre-
eren, is het beeldmateriaal in de cam-
pagne gebaseerd op echte situaties, op 
een bestaande locatie. Liesbeth Silvius, 
locatieleider Het Vlaggenschip, en haar 
team leverden graag een bijdrage aan het 
realiseren van de opnames.

“Binnen GO! zijn we, net als andere 
organisaties,  op zoek naar nieuwe peda-
gogisch medewerkers. Mij werd gevraagd 

of mijn team en ik het leuk zouden vin-
den om onze locatie Het Vlaggenschip 
beschikbaar te stellen voor een professi-
onele draaidag voor de nieuwe arbeids-
marktcampagne. Daar hoefden we op 
Het Vlaggenschip niet lang over na te 
denken, volmondig antwoordden wij: 
JA, natuurlijk willen we daar aan mee-
werken, want wij staan voor kwaliteit en 
continuïteit, en zonder medewerkers zijn 
die twee aspecten ver te zoeken.
 

Ben of ken jij iemand die een leuke baan zoekt in de kinderopvang, 

dan nodigen we je van harte uit een kijkje te nemen op onze website: 

www.werkenbij.go-kinderopvang.nl

Draaidag
Niet wetende wat er op ons af zou 
komen, gingen we vol goede moed aan 
de slag met de voorbereidingen. De toe-
stemmingsformulieren werden onder-
tekend, lunch werd geregeld en mede-
werkers konden zich alvast voorbereiden 
op een aantal interviewvragen. Het was 
wel een karwei, maar we hebben het met 
liefde gedaan, met als doel, nieuwe col-
lega’s aantrekken om de continuïteit en 
de kwaliteit binnen GO! kinderopvang te 
kunnen waarborgen.

Erg interessant
Donderdag 20 oktober was het zover. 
Terwijl de cameraman de opkomende 
zon aan het filmen was, druppelden de 
eerste medewerkers en kinderen binnen. 
Na een half uur kwam de cameraman 
binnen met allerlei apparatuur en lam-
pen. Dat vonden de kinderen uiteraard 
erg interessant! De cameraman nam alle 
tijd voor de kinderen om hen de camera 
en de lampen te laten zien en de meeste 
kinderen waren vrij snel op hun gemak. 
De cameraman kon zichzelf niet onzicht-
baar maken, maar nam ruim de tijd om 
de kinderen in hun eigen spel te laten 
komen, voordat hij ging filmen. 

Prachtig promotiefilmpje
Niet lang daarna kwam ook de fotograaf 
binnen. De cameraman deed zijn ding, de 
fotograaf nam foto’s, het was een drukte 
van jewelste op locatie die dag. Ondanks 
de drukte hebben de kinderen en mede-

werkers hard gewerkt en het resultaat 
mag er zijn: we hebben een prachtig 
promotiefilmpje over het werken bij GO!. 
Ben of ken jij iemand die een leuke baan 
zoekt in de kinderopvang, dan nodig ik je 
van harte uit een kijkje te nemen op onze 
website die vermeld staat in het oranje 
blok onderaan dit artikel”.
 
Social media
Op de social media kanalen van GO! 
Kinderopvang zie je de komende tijd 
regelmatig de filmpjes voorbij komen.  n

                  NAAST NS-STATION ALMERE POORT 

    SCHRIJF JE IN: MBOCOLLEGEPOORT.NL 

   OPEN DAG  DI 24 JAN 
  16.00 – 20.00 UUR 

Zinkend schip
Ze gingen allemaal aan de slag, wisten 
wat ze wilden schilderen en welke tech-
niek ze wilden gebruiken. Wie naar een 
voorbeeld wilde werken, googelde een 
foto via de smartphone. Hoe handig toch, 
een stilleven of een model neerzetten was 
niet nodig, in boeken bladeren evenmin. 
Op de achtergrond klonk muziek uit hun 
eigen land, ook daarvoor bood de smart-
phone uitkomst. De resultaten waren 
verbluffend en ontwapenend. Via het 
schilderen kreeg ik toch meer over ze te 
weten, ondanks de taalbarrière. 

Een man schilderde een zinkend schip. 

Een ander een huisje in de bergen. Een 
dame schilderde met fijnste techniek een 
prachtig symbool dat traditioneel geluk 
brengt bij de geboorte van een kind.

Nog twee avonden kwamen ze terug, 
en ik kan zeggen dat ik er waardevolle 
vriendschappen aan heb overgehouden! 
Instagram-pagina’s werden uitgewisseld. 
Waaronder een tattoo-artiest en iemand 
die promotiefilmpjes maakt. Hij had met-
een twee opdrachten binnen.

Ontlading
Als feedback kreeg ik van de Oekraïense 
deelnemers terug dat ze hadden genoten 

van het schilderen. Van de ontspanning, 
ontlading, een moment voor zichzelf heb-
ben. Ik hoop dat ze spoedig hun zorgen 
achter zich kunnen laten en altijd zullen 
kunnen blijven schilderen als uitlaatklep. 
Want talent hebben mijn nieuwe vrien-
den zeker!” n

@ailyne_dazzling_art

www.ailynestein.com

www.debloeiboei.nl
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Yoga komt van het 
Sanskriet woord yuj, 
wat verbinden, samen-
voegen en verenigen 
betekent. Het gaat 
hier om elke vorm 
van verbinding: tussen 

lichaam en geest, beweging en ademha-
ling, met anderen, met het moment... In 
het Nederlands is yuj een juk.

Ik geef alle vormen van yoga, maar 
stem mijn les altijd af op de deelnemers.  
In een groep kijk ik wat mogelijk is en hoe 
de deelnemers reageren. In een privé-les, 
die ik ook steeds meer geef sinds corona, 
kan ik de les helemaal afstemmen op de 
persoonlijke wensen van de deelnemer 
en nog meer dan dat. 

Op mijn achttiende begon ik met les-
geven als bijbaantje. Ik gaf zumba, spin-
ning, steps, thai-bo, body balance en 
body pump. Ik raakte steeds meer geïn-
teresseerd in de combinatie bewegen 
en goed ademen. Na twaalf jaar body 
balance te hebben gegeven, stapte ik 
over naar poweryoga. In 2014 haalde ik 
mijn diploma. In 2016 behaalde ik mijn 
hatha yoga opleiding in India. Daarop 
volgden twee yin yoga opleidingen. Ik ga 
met mijn leeftijd mee zogezegd. 

Poweryoga was voor mij meer fysiek, 
achteraf gezien was ik echt wel bezig 
met prestatie leveren en over mijn grens 
gaan, wat helemaal niet de bedoeling is 
bij yoga. Nu krijg ik vaak na een les, al is 
het een online les, mooie berichten van 
deelnemers, dat ze geraakt zijn of zich 
heel prettig voelen bijvoorbeeld. 

Dit is waar yoga om draait, een die-
pere connectie voelen met jezelf. Jezelf 

nog beter leren kennen en de connectie 
aangaan met jezelf. Ruimte maken voor 
ontspannen en jezelf ontdoen van blok-
kades, ego, prestatie en haast. Ik merk 
ook dat dit nu de rode draad is in mijn 
huidige lessen, zeker als ik het vergelijk 
met mijn poweryoga-periode. Ik ga nu 
meer voor verdieping, want trucjes doen 
is geen yoga meer voor mij.

Ik geef op maandagavond een online 
yin yoga les via Zoom, die je gewoon 
mee zou kunnen doen in je pyjama. Hoe 
fijn is dat... Deelnemers slapen er heer-
lijk van en het is zo langzaam en bewust 
allemaal, er kan niets fout gaan. Je hoeft 
niets te bewijzen. Je kunt helemaal jezelf 
zijn en totaal ontspannen. 

Op woensdagochtend geef ik een live 
fit yoga les bij Green Central, negen minu-
ten van Almere Poort. In deze les komen 
alle vormen aan bod, superleuk om te 
geven en nooit saai om mee te doen. Je 
traint je spieren, flexibiliteit, kracht, uit-
houdingsvermogen, ademen, mediteren 
en ontspannen.

Alle deelnemers van Zen Company 
train ik in zichzelf te keren en niet te let-
ten op anderen, ook train ik ze alles te 
doen op de adem. En ik moet zeggen, 
ik heb twee fantastische groepen, waar 
ik heel trots op ben. Ik heb altijd zin om 
yoga te geven. Stoppen met yoga is voor 
mij geen optie, ik zal yoga altijd in mijn 
leven houden, it’s a way of life, die ik 
ook graag overbreng naar anderen. Kom 
je een keertje meedoen? Een proefles is 
gratis. 
 

Amanda de Bruin, Zen Company n

www.zencompany.nl

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

“Yoga is mijn way of life”

Gloednieuwe Etos in 
Almere Poort

Voortaan kunnen bewoners van Almere Poort terecht bij een Etos 
in hun eigen buurt. Op 22 november opende de gloednieuwe 
winkel in de hal van de Albert Heijn in het Columbuskwartier aan 
de Olivier van Noortstraat 32. De winkel is van franchisenemer 
familie Bun die hiermee hun allereerste Etos opent.

Gevarieerd assortiment
Etos Almere Poort biedt een gevarieerd 
assortiment, met voor elke portemonnee 
een ruime keuze. Er zijn producten voor 
de gezondheid, zoals vitamines en sup-
plementen, voor de dagelijkse verzorging 
en van alles voor de baby. 

Op de fraaie beautyafdeling vinden 
klanten altijd volop inspiratie. Overal 
hangen tips voor een compleet andere 
look en medewerkers laten via een snelle 
touch up zien hoe je zelf een product 
kunt toepassen. 

Betalen gaat eenvoudig: je kunt de 
aankopen ook zelf scannen en afrekenen 
met pin bij de zelfscan kassa. 

Decembersfeer
In de Etos is de decembersfeer al duidelijk 
merkbaar, met bijzondere cadeausets en 

Feestelijke opening van de nieuwe Etos in Columbuskwartier op 22 november

andere leuke artikelen. Uiteraard worden 
alle cadeaus meteen feestelijk ingepakt.

In 1919 opende de winkelketen de 
eerste winkel onder de naam Philips 
Coöperatieve Verbruiksvereeniging en 
Broodbakkerij G.A. In 1931 werd de 
naam omgedoopt tot Etos, dat staat 
voor Eendracht, Toewijding, Overleg en 
Samenwerking. Tegenwoordig is Etos 
onderdeel van Ahold Delhaize en telt 
ruim 550 vestigingen. In 2018 werd Etos 
voor de zevende keer verkozen tot Beste 
Drogisterij van Nederland.

Familie Bun meldt: “Wij willen graag 
iedereen bedanken die ons heeft gehol-
pen ons eerste Etos filiaal neer te zetten. 
We zijn ontzettend trots op het resultaat”.  
Etos Almere Poort is open van maandag 
tot en met zaterdag van 8:30 tot 20:00 
uur en zondag van 12:00 tot 18:00 uur. n

foto: Richard Terborg

Cursus vitaliteit door wandelcoach 
Evert in maart en september in Poort

Trek jij dagelijks je wandelschoenen aan voor een wandeling? We 
weten het allemaal, maar toch bewegen we te weinig. Wil jij weten 
hoe je eenvoudig meer kunt bewegen en werkt aan je gezondheid? 
Kom dan naar de workshop ‘Vitaliteit – zo kun je meer bewegen’. 



9

P
O
O
R
T

N
IE

U
W

S

Allow us to introduce you to 
THE most incredible urban 
indoor party on a BIKE! 
THE ultimate HIT work out 
for 45 minutes on different 
music genres such as, 
amapiano/afro house/dance/pop/house, 
and dancehall. Let’s rise together! 
We can’t wait to welcome 
you in February 2023! 
Make that mind and body work!
Stay tuned, and get ready. 

Follow us
Facebook: RhythmCycle / Instagram: RhythmCycle 

Adress: Argonweg 95, Almere Poort 

RHYTHM CYCLE opening soon!

Bon Art Optiek: bril kan klachten verhelpen

Ruim drie jaar geleden opende 
Alireza Rastegar zijn ruime win-
kelpand, naast apotheek Vizier. 
Bij Bon Art Optiek kan iedereen 
terecht voor brillen, monturen en 
lenzen. Met 22 jaar ervaring als 
optometrist kan Alireza zowel 
op het gebied van oogzorg als 
oogmode vakkundig adviseren. 
De meeste dagen zul je zijn al 
even gedreven collega Amir in 
de winkel aantreffen.

3D-test
Om te zien wat Bon Art Optiek voor 
jou kan betekenen, kun je een afspraak 
maken voor een oogmeting. Deze begint 
met een vragenlijst. Aan de hand van de 
antwoorden kan worden vastgesteld of je 
baat hebt bij prisma-glazen. Alireza legt 
uit: “In de hersenen wordt het beeld van 
twee ogen samengevoegd. Soms kost het 
de hersenen zoveel moeite om de beelden 
te corrigeren, dat klachten als hoofdpijn, 
onrustig kijken, tranende ogen en lees-
klachten kunnen ontstaan”. Om te testen 
welke correctie nodig is om het je ogen 
en hersenen makkelijker te maken, is er 
de 3D-test. Met behulp van een iPad zet je 
een aantal balkjes, die je op de muur ziet, 
recht ten opzichte van elkaar. Uiteraard 
meet Alireza ook voor beide ogen het 

Ga meer bewegen!
Wandelcoach Evert: “Uit onderzoek van 
Motivaction (oktober 2021) blijkt dat we 
niet genoeg bewegen. Zo geeft 49% van 
de Nederlanders aan niet te compense-
ren voor een dag veel zitten. Dat te lang 
zitten slecht voor je gezondheid is, is op 
zich geen nieuws. Het vergroot de kans 
op het ontwikkelen van diabetes type 2, 
hart- en vaatziekten en obesitas. 

Voldoende bewegen is haalbaar. Het 
is mogelijk om elke dag 30 minuten een 
wandeling te maken. Zorg dat het een 
routine wordt. Verdeel je beweegmomen-
ten en wandel elke dag minstens tien 
minuten rond je lunchpauze en parkeer 
je auto verder van je werk. Zo wandel 
je aan het begin en einde van je werk al 
een stukje.

Veel mensen dragen een stappenteller. 
Het maakt ook inzichtelijk als je te lang 
gezeten hebt. Dan kom je minder snel 
aan je gestreefde aantal stappen. Volgens 
de Hartstichting is 8000 stappen per dag 
een mooi streven. Het geeft je snel een 
betere gezondheid en meer energie. 

Zo verbeter je je gezondheid
Lukt het je nog niet elke dag een half uur 
te wandelen? Begin met kleine stapjes. Zo 
ga je te werk: sta elk uur op uit je stoel. 
Loop naar de keuken om een glas water 
te drinken. Loop de trap op of sta op als 
je aan het bellen bent. 

Om je lichaam te activeren, kun je 
ook je knieën heffen. Begin maar eens 
met tien keer links en tien keer rechts. 
Beweeg daarbij ook je armen. Je zult 
voelen dat je hartslag en ademhaling iets 
omhoog gaan. Als dit goed gaat, kun je 
ook gaan dribbelen. Stilstaand joggen is 
een goede manier om met veel minder 
belasting voor je pezen en spieren je con-
ditie langzaamaan te verbeteren.

Door regelmatig meer te bewegen zorg 
je voor een betere doorbloeding in je 
spieren en organen. Ook zullen je her-
senen beter doorbloed zijn, waardoor je 
humeur zal verbeteren”.

Beweeg-workshops
Kom ook naar de workshop ‘Vitaliteit - zo 
kun je meer bewegen’. Deze workshop is 
tot stand gekomen met het sport stimule-
ringsfonds van het NOC*NSF. n

 
• 8 tot en met 29 maart 2023
• 6 tot en met 27 september 2023

woensdagen 14.00 tot 15.00 uur
verzamelen bij het Klokhuis

4 keer meedoen voor 9 25
losse les 9 7,50

www.aldefit.nl/meer-bewegen

zicht dichtbij en veraf. Na een half uur 
heb je een recept voor brilleglazen.  

media-brilleglazen
Na twee jaar is het tijd voor mijn oogme-
ting. De vorige keer dacht dat ik alleen een 
leesbril nodig had, maar uit de metingen 
bleek dat ik baat zou hebben bij goede 
brillenglazen. Aangezien ik redelijk wat 
tijd achter schermpjes doorbreng, was het 
inderdaad een verlichting met ‘media-
brilleglazen’. En uit de nieuwe meting 
blijkt dat mijn ogen gezond zijn en mijn 
zicht nauwelijks achteruit is gegaan. Ik 
hoef alleen nog een nieuw montuur uit te 
kiezen, en die zijn er genoeg. Mijn keus 
valt op een montuur van Vinyl Factory, 
geïmporteerd door een leuk jong bedrijf 
uit Almere Poort! Amir maakt een foto 

van de positie van mijn ogen met het 
gekozen montuur op mijn neus en dan 
is het al klaar – na enkele weken kan ik 
mijn bril ophalen!

miYOSmARt
Alireza vertelt dat veel jonge cliënten baat 
hebben bij MiYOSMART brillenglazen, 
voor de behandeling van toenemende 
bijziendheid bij kinderen. “Wanneer 
de bijziendheid van je kind vroegtijdig 
wordt vastgesteld, kan niet alleen het 
gezichtsvermogen worden gecorrigeerd, 
maar ook de toename van bijziendheid 
worden afgeremd. De behandeling is 
kindvriendelijk en gemakkelijk, verge-
lijkbaar met het dragen van gewone bril-
lenglazen”.

redactie n
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Honderdste Alliantie-bewoner Almeerse 
New Brooklyn in het zonnetje gezet

Zussen Noa en Emma uit Poort 
runnen eigen bedrijf ‘One of a Dime’

“Natuurlijk ben ik ontzettend blij met 
mijn studio. Maar, op mezelf wonen is 
ook best spannend”, zegt Daphrynio. 
“Voor mijn moeder ook trouwens”, voegt 
hij eraan toe. “Ze vond het fijn voor me. 
Maar ze moest ook tranen wegslikken 
toen ik het nieuws vertelde”. 

Wijk met een ziel 
New Brooklyn, de wijk waarin de rech-
tenstudent straks woont, is net even 
anders dan de doorsnee nieuwbouwwijk. 
De wijk heeft straten met brede stoepen. 
Ook zijn er woningen met trappetjes, 
verschillende soorten erkers, bakstenen 
kaders rondom de ramen en geornamen-
teerde daklijsten. En de woningen zijn 
gebouwd met roodbruine bakstenen. “Die 
zijn allemaal met de hand gemetseld. Die 
ambachtelijkheid geeft de wijk een ziel”, 
zegt stedenbouwkundig ontwerper Liesl 
Vivier. Zij is de voorzitter van het kwali-
teitsteam van de wijk New Brooklyn. 

Het kwaliteitsteam toetst of bouw-
plannen passen bij de oorspronkelijke 
gedachte van de wijk. “We willen dat 
New Brooklyn een groene wijk is, met 
een warme, stedelijke uitstraling. Een 
inclusieve wijk, met veel verschillende 
woningtypes”, vertelt Liesl Vivier. 

Een nieuw thuis 
“Een huis is pas echt fijn als de buurt dat 
ook is. Wij zijn dan ook blij dat we onze 

huurders hier een thuis kunnen bieden, 
zegt Koen Westhoff. “Hier in de polder 
wordt ook gebouwd aan een nieuwe toe-
komst. Net zoals inwoners van New York 
destijds bouwden aan hun toekomst”.

De buurt telt straks 1400 woningen. 
Naast sociale huurwoningen, waarvan de 
Alliantie er 400 bouwt, zijn er midden-
huurwoningen en koopwoningen. Aan 
de buitenkant van de woningen is niet te 
zien of het een huur- of koopwoning is. 

Praatje met de buren
De wijk is zo opgezet dat mensen elkaar 
makkelijk kunnen leren kennen. Zo komt 
in het midden van de wijk een groene 
Meent, en een plein met bankjes. Ook 
heeft een aantal blokken een gemeen-
schappelijke binnentuin. Op verschil-
lende plekken zijn de overdekte galerijen 
aan de achterkant van de appartementen 
breder. Bewoners hebben daar dus extra 
buitenruimte. “Een praatje aanknopen 
met de buren gaat daardoor net even wat 
makkelijker”, zegt Liesl Vivier.

Daphrynio kijkt in ieder geval uit om 
buurtbewoners te leren kennen. “Maar nu 
eerst klussen en verhuizen. En dan straks 
ook voor het eerst zelf koken. Gelukkig 
maken mijn moeder en zus een kookboek 
met mijn lievelingsrecepten voor me”, 
zegt hij lachend. “Daarin staat stap voor 
stap hoe ik mijn lievelingsgerechten kan 
klaarmaken”. n

Nu woont Daphrynio Drakenstein (22) nog bij zijn moeder op 
zolder. Maar binnenkort woont hij op zichzelf in een jongerenstudio 
aan de New Brooklynse Albaniëstraat. De rechtenstudent is de 
honderdste Alliantie-bewoner van de wijk. Daarom zette de 
Alliantie hem dinsdag 22 november in het zonnetje. 

Bewoner Daphrynio Drakenstein (rechts) werd in een New Yorkse gele taxi naar zijn 
studio gereden. Daar ontving hij de sleutel van regiodirecteur Alliantie Koen West-
hoff (links).

Hoe kwamen jullie op het idee om jullie 
bedrijfje te starten?
We zijn echt voor de fun begonnen. Een 
vriendin van ons heeft een bedrijfje met 
van alles, zoals nagels en wimpers. Wij 
hebben toen een dag georganiseerd om 
dimes, ook wel tooth gems genoemd, te 
zetten. Dat is nu bijna twee jaar geleden. 
Het was zo leuk om bezig te zijn met 
beauty! Ook werd dit nog bijna niet aan-
geboden, een gat in de markt dus.

Wat was er nodig om te kunnen beginnen?
We zijn een cursus van twee dagen gaan 
doen, die bestaat uit theorie en praktijk. 

En we hebben de materialen en de tools 
aangeschaft. De dimes worden op de 
tanden geplakt met beugellijm, en deze 
wordt hard met behulp van een uithar-
dingslamp. Onze ouders hebben toen de 
kosten voorgeschoten.

Wanneer stapten jullie naar de KvK?
Het eerste jaar hebben we vooral bij 
familie en vrienden dimes gezet. Maar 
toen de eerste opdrachten voor evene-
menten kwamen, moesten we natuurlijk 
facturen kunnen schrijven. 

Waar ontvangen jullie klanten?
Soms staan we op locatie bij evenemen-
ten of bij clubs, en laatst bij de opening 
van een nieuwe winkel. Maar we ont-
vangen ook klanten thuis. Tot nu toe op 
één van onze slaapkamers, gewoon op de 
bank. In het nieuwe huis zal er een aparte 
ruimte voor zijn, dat is natuurlijk fijner.

Jullie gaan verhuizen?
Ja, na tien jaar Poort gaan we naar 

Tussen de Vaarten. Onze ouders wilden 
graag een huis kopen. Maar we zijn heel 
blij dat het het gelukt is! Ze stonden met-
een na de sleuteloverdracht – en de voet-
balwedstrijd – al te behangen.

Wat spreekt jullie zo aan?
Dimes zijn voor iedereen, mannen, vrou-
wen, alle leeftijden en alle stijlen. Of je nu 
een alternatieve of een classy look hebt, 
het maakt niet uit. De resultaten zijn echt 
mooi en iedereen wordt er blij van. De 
energie van de mensen is heel leuk. Doe 
eens gek! Waarom zou je je druk maken 
om wat anderen ervan zeggen?

Hoeveel is de klant kwijt?
We hebben tot eind december een speci-
ale winter-actie, waarbij je voor de ronde 
steentjes slechts 12,50 betaalt. Zo goed-
koop vind je het nergens!

Hoe lang blijft het zitten?
Dat verschilt heel erg, van vier weken tot 
een jaar.

Hebben jullie nog uitbreidingsplannen?
We zouden wel wimpers willen leren zet-
ten, en tanden bleken willen aanbieden.

Wat zijn de valkuilen?
Het is moeilijk om een goeie balans te 
vinden, en om grenzen te stellen. We 
hebben best veel te doen. Naast One of 
a Dime hebben we ook studie, baantje, 
sport en een sociaal leven. 

Wat doen jullie hiernaast?
We studeren Social Work bij Windesheim. 
Noa is vierdejaars en Emma eerstejaars. 
Emma werkt bij Sushi Hikari in Poort en 
Noa bij Fat Phill’s in Almere centrum. 
Noa kickbokst en Emma voetbalt.

Wat vonden jullie tot nu toe het leukste 
evenement, waar jullie hebben gestaan?
Cosmopolitan BFF Night in Amsterdam 
op 20 november, waar jullie bij waren. 
Dat was zo leuk en gezellig, daar hadden 
we ook wel als deelnemers willen zijn, 
zulke leuke dingen waren daar te doen! 
We hebben nu twee lampen en twee 
pincetten, dus kunnen nu twee klanten 
tegelijk helpen, dat gaat dubbel zo snel. 
Alsnog staat er soms een rij hoor! n

 
Insta: one.of.a.dime

Noa (20) en Emma (17) uit 
Poort zetten tand-diamantjes 
en richtten onlangs hun eigen 
bedrijfje op, ‘One of a dime’. 
Hiermee stonden zij al op 
diverse evenementen.
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Nieuw: Almere Bootcamp team Battle

Werken bij Gamma Almere Poort: 
“Het is onze uitdaging om de klant te laten 
zien dat wij het verschil kunnen maken”

Heerlijk rondlopen
Het domein van André is achterin de 
bouwmarkt, bij de tuin-afdeling. “Na 
32 jaar bij een bank gewerkt te hebben, 
wilde ik drieënhalf jaar geleden weleens 
wat anders. Ik vind het heerlijk om hier 
rond te lopen en klanten te adviseren. 
Ik weet wat we hebben en kan goed 
inschatten wat klanten zoeken. Sinds de 
verbouwing is het helemaal leuk, het is 
zo’n mooie winkel geworden. 

Ik woon in het Homeruskwartier en 
ik werk hier twintig uur in de week. 
Daarnaast doe ik ook vrijwilligerswerk 

interesse heeft. Ik werk nu bijna twaalf 
en een half jaar bij deze Gamma, en zie 
het als mijn taak om mijn kennis te delen 
met collega’s en om nieuwe werknemers 
in te werken. 

Persoonlijk
Het is onze uitdaging om de klant te laten 
zien dat wij het verschil kunnen maken. 
De klant het gevoel te geven dat hij of zij 
gezien wordt. Terugkerende klanten her-
ken ik, en dat maakt het heel persoonlijk. 
We maken een praatje, ook in het Engels 
soms. Ik woon in Literatuurwijk en ik 
werk parttime. Ook toen mijn kinderen 
nog jonger waren, was mijn werk prima 
te combineren niet mijn gezin. Ik neem 
aan het eind van de dag geen stress mee 
naar huis, dat is veel waard! 

Ik vind de winkel na de verbouwing 
prachtig geworden! Zelf zou ik het niet 
anders hebben gedaan. De indeling is nu 
logischer, de schappen zijn lager. Van 
klanten krijgen we ook alleen maar posi-
tieve reacties”.

via het VMCA, als klusser. Mijn dochter 
help ik met verhuizen. En ik heb samen 
met een architect een tiny house in de 
wijk gebouwd, dat ik verhuur – Sunk. 
Bij mijn eigen huis heb ik zelf de pergola 
gebouwd. Dus ja, ik sta hier wel goed, bij 
het mooie tuinhout. Maar ik kan door de 
hele winkel klanten te woord staan”.

meedenken met de klant
Bij de elektra vinden we Urly aan het 
werk. “Ik ben echt een mensen-mens. Ik 
vind het leuk om klanten te helpen. En 
dat is niet alleen het wegwijs maken in 
de schappen, maar soms ook meeden-
ken met oplossingen voor een bepaalde 
klus. Ik ben zelf handig, dus ik kan de 
meeste technische vragen beantwoorden, 
en anders is er nog de internetzuil in de 
winkel. Daar kunnen wij bijvoorbeeld 
de voorraad op checken, maar klanten 
mogen ook zelfstandig dingen opzoeken. 
Bij het bestellen van artikelen op maat 
kunnen we helpen. 

Altijd bezig
Tussen het klanten helpen door ruim ik 
de schappen op. Ik houd ervan als alles 
recht in de bakken ligt. Het ziet er net-
jes en overzichtelijk uit, en onbewust 
gaan anderen er dan ook netter mee om. 
Ik kom uit een familie van elektriciens 
en ben altijd bezig met klussen, doe het 
liefst zoveel mogelijk zelf. Vrienden kun-
nen ook steevast op mijn hulp rekenen. 
Interieur-styling is ook iets dat mijn 

Fijn en gezellig
Bij de servicebalie voorin werkt Lotte. 
“Vorig jaar december ben ik vóór de Kerst 
aangenomen en na de Kerst gestart. In 
het begin was ik heel onzeker en had ik 
veel bevestiging nodig. Mijn leidingge-
venden en collega’s waren begripvol en 
gaven mij alle ruimte. Toen mijn contract 
werd verlengd, gaf me dit een gevoel van 
waardering. Mijn zelfvertrouwen is in 
een jaar tijd enorm gegroeid. Nu kom ik 
met plezier thuis van mijn werk. Het is 
fijn en gezellig met collega’s.

Gevarieerd
Ik woon op dit moment op mezelf in 
in Lelystad, maar hoop binnenkort in 
Almere te gaan samenwonen met mijn 
vriend. Door hard te werken kan ik zoveel 
mogelijk sparen voor de nieuwe woning. 
Ik ben begonnen als kassamedewerker, 
maar werken bij de servicebalie vind ik 
nóg leuker, omdat het gevarieerder is.

Op deze werkplek wordt gedacht in 
mogelijkheden. Steeds opnieuw werd mij 
verzekerd dat mijn ADHD hier geen pro-
bleem is. ‘Als we niet dachten dat je het 
kon, hadden we je niet daar neergezet’. 
Ik voel me hier gesteund, heb het aan 
mezelf en mijn managers te danken dat 
ik nu veel beter in mijn vel zit. Zo ben ik 
hier bijvoorbeeld van mijn telefoonangst 
af gekomen. Met gemak neem ik nu de 
telefoon op”. n

Bij de onlangs prachtig verbouwde Gamma in Almere Poort spat 
het plezier van de werknemers eraf. Een voorliefde voor klussen 
en de handen uit de mouwen steken is een pré, evenals oplos-
singsgericht denken en een open houding naar klanten en col-
lega’s. Urly: “En, ook niet onbelangrijk, je neemt aan het eind van 
de dag geen stress mee naar huis”.

André in zijn element op de tuin-afdeling

Urly na 12,5 jaar nog steeds enthousiast

Lotte werkt met plezier bij de servicebalie

Naast de leuke en uitdagende vaste lessen 
van het lesrooster, zijn de trainers van 
Almere Bootcamp altijd in voor nieuwe 
ideeën. Op 27 november werd de Almere 
Bootcamp Team Battle geïntroduceerd en 
dit was een knallend succes! De pilot op 
het Almeerderstrand werd door de vaste 
leden met veel enthousiasme ontvangen. 

Vanaf nu zal het evenement maar liefst 
vier keer per jaar plaatsvinden. Voor de 
eerstvolgende editie op zondag 5 februari 
van 9 tot 11 uur kun je je nu al inschrij-
ven via de website van Almere Bootcamp.

Iedereen kan zich opgeven voor de 
Almere Bootcamp Team Battle. Je mag 
met een team komen. Kom je alleen, dan 
word je op de dag zelf ingedeeld in één 
van de teams. Met jouw team leg je een 
parcours af dat uit dertien uitdagende 
onderdelen bestaat. Samen strijd je tegen 
andere teams. Het is een uitdagend par-
cours, waarbij samenwerken essentieel is. 
Spieropbouw en fun zijn gegarandeerd!

Ga de strijd aan en verleg je grenzen.
Houd de website en social media in de 
gaten!

www.almerebootcamp.nl  n

Op zondag 27 november vond de eerste Almere Bootcamp Team 
Battle plaats. Een supertof evenement op het Almeerderstrand, 
waarvoor iedereen zich kan inschrijven, individueel of als groep. 
Geef je op voor de volgende editie op 5 februari!

Ook voor de  
makers van jouw 
sieraden, chocola  
en spijkerbroek
Zorg jij dat mijnwerkers een 
veiligheidsuitrusting krijgen? 

Scan de QR-code  
en doneer!
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Vanuit Almere Poort loop je zo de Pampushout in. We vroegen 
boswachter Wouter Meijboom van Het Flevo-landschap naar de 
geschiedenis en bijzonderheden van dit stadsbos van zo’n 350 
hectare. “Het bos is onderdeel van een ecologisch netwerk”.

Het team jongerenwerkers van De Schoor is weer uitgebreid. 
Sinds dit najaar kun je ook Joey tegenkomen in Poort. Voor Charly 
en Martijn een welkome aanvulling, aangezien Poort nog steeds 
groeit, de kinderen uit de wijken opgroeien tot jongeren en ook de 
scholen voor levendigheid zorgen. 

Stadsbos
Hoe oud is de Pampushout?
“In 1978 is de Rijksdienst voor de IJs-
selmeerpolders begonnen met de aanleg. 
Het is van oorsprong al een stadsbos. In 
de stedenbouwkundige opzet van Almere 
waren bossen een wezenlijk onderdeel. 
Vanuit alle verschillende kernen in de 
stad moest je op korte afstand ‘buiten’ 

Steeds veranderend
Op zijn dertiende kwam Joey in Almere 
te wonen, dus inmiddels woont hij hier al 
zo’n twintig jaar. Almere Poort kende hij 
van het Almeerderstrand, de Playground 
en het Topsportcentrum. “Ik voel me 
echt een Almeerder, ik heb in Haven en 
Stedenwijk gewoond en nu woon ik in 

kunnen zijn, zodat Almere een aantrek-
kelijke woonplaats werd voor zowel bui-
ten- als stadsmensen. Je kunt hier heer-
lijk wandelen, fietsen en even lekker je 
gedachten laten waaien”. 

Hoe komt het bos aan haar naam en kun 
je wat vertellen over het ontwerp? 
“De Pampushout is vernoemd naar de 
ondiepe vaargeul Pampus die hier voor de 
aanleg van de Zuidelijke Flevopolder lag. 
Er liggen hier niet voor niets meerdere 
scheepswrakken, we hebben daar ook 
een bewegwijzerde wandelroute voor, 
online te vinden via: flevo-landschap.nl/
scheepswrakkenroute. 

In vogelperspectief is het bosontwerp te 
zien als vier onderling verbonden armen 
die zich vanuit de stadsdelen van Almere 
uitstrekken naar het Markermeer, het 
IJmeer en richting het Gooimeer. In het 
hart zijn de bosvakken kleiner en kron-
kelen de paden veel meer, in de armen 
zijn de vakken groter en paden rechter. 
Ook de open plekken in het bos zijn 
onderdeel van het ontwerp. En wie goed 
oplet, ziet soms vanuit het bos opeens 
de stad of dijk, doordat is gewerkt met 
zichtlijnen. Ons landartobject ‘Cityscape 
follows Manscape’ langs het Fischerpad 
laat je dat ook ontdekken”.

Buiten. Poort is steeds veranderend, dat 
maakt het interessant om hier te werken. 

Na mijn opleiding Sport, Management 
en Ondernemen in Amsterdam ben ik 
met twee anderen een bedrijf gestart. 
Tien jaar lang runde ik een winkel voor 
hockey en andere sporten, zowel online 
alsook offline. Het begeleiden en onder-

Aan het woord: boswachter 
Wouter meijboom

Joey welkome aanvulling bij 
team jongerenwerkers Poort

boswachter Wouter Meijboom

Martijn (links) en Joey (rechts), ambulant jongerenwerkers in Almere Poort

landartobject ‘Cityscape follows Manscape’ door kunstenares Lieke Frielink

verjonging
Wat zien we ruim veertig jaar later nog 
van de oorspronkelijke aanplant?
“We hebben nog altijd veel populieren. 
Destijds zijn was dit naar schatting zes-
tig procent, in ruim twintig verschillende 
klonen. Een kwart was es, en verder eik. 
De es is echter aan het verdwijnen door 
de essentaksterfte. Dit is een schimmel-
ziekte die essen zodanig aantast dat ze 
doodgaan. Die bomen moeten we dan 
helaas kappen, ook omdat het te veel 
gevaar oplevert met alle recreanten in 
het bos. Omdat de essen in vakken bij 
elkaar staan, is dan ineens een heel bos-
vak kaal. Maar we planten daar steeds zo 
snel mogelijk weer bomen terug. We wer-
ken zo aan verjonging en meer menging 
van soorten, voor een nog aantrekkelij-
ker en toekomstbestendig stadsbos”. 

Ecologisch netwerk
Wat maakt de Pampushout volgens jou 
bijzonder? 
“Je zou het misschien niet direct den-
ken, maar de Pampushout is onderdeel 
van een ecologisch netwerk, zeg maar 

steunen van sportverenigingen was een 
onderdeel hiervan. 

Begin dit jaar was ik toe aan een nieuwe 
uitdaging. Ik wilde graag meer voor ande-
ren kunnen betekenen. Als ondernemer 
ligt toch de focus op geld verdienen, en 
dat wilde ik loslaten. Via mijn vriendin, 
die bij de Droomspeelbus werkt, kwam ik 
een vacature bij De Schoor tegen. Op 1 
augustus dit jaar ben ik van start gegaan 
als ambulant jongerenwerker. Op dinsdag 
en donderdag begeleid ik de pauzesport 
bij PRO Almere, en vier dagen in de week 
ben ik in Poort te vinden. 

Gas terugnemen
Voor mij was het echt wennen om van 
50 tot 60 uur per week als zelfstandig 
ondernemer te werken, naar een 32-urige 
werkweek te gaan. Voor mijn doen is dat 
echt rustig! Ik moet er nog aan wennen 
om mijn werktelefoon buiten werktijden 
uit te zetten en mijn rust te pakken. Maar 
op de lange duur is dat natuurlijk een 
gezondere manier van werken. Ik ging 
met de snelheid van een Formule 1-auto, 
voor mijn gevoel nu meer als een Suzuki 
Alto. Waar ik naartoe wil, is iets er tus-
senin!

Het werk als ambulant jongerenwerker 
in Poort is erg leuk, omdat geen dag het-
zelfde is. Steeds ontmoet je nieuwe men-
sen. Intussen worden we ook al herkend 
door de jongeren. We kunnen uit het 
niets iets opbouwen, hebben de moge-
lijkheid activiteiten te bedenken en op te 
zetten. Daarvoor werken we goed samen 
met andere professionals in het stadsdeel, 
denk daarbij aan de kinderopbouwwer-
ker, de buurtsportcoaches, het wijkteam 
en de scholen. We proberen een verbin-
dende rol te spelen en de lijntjes kort te 
houden.

de wegen en steden voor plant en dier. 
De Ecozone Pampus, de verbinding tus-
sen de Lepelaarplassen en het Kromsloot-
park, ligt voor een groot deel in of vlak 
langs de Pampushout. Soorten als de 
bever, otter, waterspitsmuis, ringslang, 
rivierdonderpad en bittervoorn maken 
hier graag gebruik van. Zelf geniet ik bij-
voorbeeld van de oeverzwaluwen die hier 
jaarlijks broeden in een wand die we met 
hulp van vrijwilligers onderhouden”. 

Wil je het werk van Het Flevo-landschap 
steunen? Word begunstiger: 
flevo-landschap.nl/begunstiger.

Bezoekerscentrum 
De trekvogel gesloten
Het bezoekerscentrum van Het Flevo-
landschap in Almere, De Trekvogel, is 
sinds de herfstvakantie voor langere 
tijd gesloten vanwege sloop en nieuw-
bouw. Meer informatie via flevo-land-
schap.nl/oostvaardersdiep-almere.

Het Flevo-landschap n

Eigen inbreng
Wat mij opvalt, is dat de jongeren in Poort 
nog een beetje een afwachtende houding 
hebben. Graag willen we zien dat ze gaan 
meedenken, onderdeel van het proces uit 
gaan maken, zich gewaardeerd voelen. 
Dat ze eigen ideeën inbrengen en helpen 
met organiseren. Wij kunnen wel iets 
voor ze bedenken, maar vragen ons dan 
af: ‘Is dit wel wat de jongeren willen?’

In de herfstvakantie hebben we specta-
culaire activiteiten neergezet, zo was er 
Blacklight Zaalvoetbal, the Youth Cup, 
Lasergamen en 3x3 Basketbal.

In de kerstvakantie hebben we voor 
donderdag 5 januari een mooi Winterpret  
programma, in de gymzaal bij buurtcen-
trum De Ruimte. Er komt onder meer 
een schaatsbaan, sneeuwballen gooien, 
een quiz en een gezonde lunch. Hiervoor 
werken we met veel partners samen en 
daardoor kunnen we echt gave dingen 
organiseren, voor een brede leeftijds-
groep (8-17 jaar). Vrijwilligers van de 
Ahmadiyya moskee in Poort verzorgen 
voor 150 personen een gezonde lunch.

maatschappelijke Dienst tijd
Elke vrijdag is er natuurlijk de 10+ inloop 
van 17 tot 21 uur. Deze vindt nu in het 
Klokhuis plaats, maar we zijn in gesprek 
over een passendere locatie. 

Tot slot wil ik nog even aandacht voor 
de mogelijkheid om Maatschappelijke 
Dienst Tijd (MDT) bij ons te komen doen. 
Dat is een soort stage, waar je een ver-
goeding voor krijgt en na het traject een 
officieel MDT-certificaat. Dat is natuur-
lijk een leuke ervaring, helpt je bij het 
oriënteren op jouw verdere loopbaan en 
staat goed op je CV!” n

 
@deschoor_joey  @deschoor_martijn

foto: Maarten Feenstra



13

P
O
O
R
T

N
IE

U
W

S

Een hond of kat als nieuw gezinslid is erg 
leuk! Naast alle liefde die een huisdier 
van u krijgt, is het belangrijk te weten 
dat er verschillende soorten kosten zijn 
waar u rekening mee dient te houden. 
Deze kosten zijn onder andere afhanke-
lijk van de diersoort en de grootte van 
het dier. Als u een dier gaat aanschaffen 
is het verstandig om u van tevoren in te 
lezen over verschillende kosten die daar-
bij komen. Wij willen u hier graag een 
eerste indruk van geven. 

Huisvestingskosten
Dit zijn producten die u aanschaft die 
een huisdier allemaal nodig heeft om uw 
huis tot zijn of haar paleisje te maken. 
Denk hierbij aan een knus slaapmandje, 
een kattenkrabpaal, halsbanden en ver-
voersmiddelen om naar de dierenarts 
of andere plek te komen. Deze produc-
ten zijn soms na enkele jaren aan ver-
vanging toe, en dat zorgt ervoor dat 
geherinvesteerd moet worden in het dier 
zijn comfort. Regelmatig terugkerende 
huisvestingskosten zijn bijvoorbeeld kat-
tenbakvulling, voeding, snacks en poep-
zakjes.

Dierenartskosten
Als u uw gezin heeft uitgebreid met 
een nieuwe puppy of kitten, heeft het 
dier regelmatig vaccinaties nodig om 
beschermd te blijven tegen allerlei ziek-
tes. Door regelmatig te ontwormen en 
ontvlooien zorgt u ervoor dat een dier 
parasietvrij blijft. Castratie en sterilisatie 
spelen ook een belangrijke rol voor een 
huisdier. 

Helaas kan het weleens voorkomen dat 
er onvoorziene kosten gemaakt moeten 
worden bij de dierenarts, bijvoorbeeld 
doordat uw dier een ongeluk heeft 
gekregen of een ziekte. Deze kosten kun-
nen oplopen van honderd tot duizenden 
euro’s. Om uw dier en uzelf te bescher-
men tegen deze kosten, raden wij aan 
om een dierverzekering af te sluiten 
wanneer uw dier nog aan het groeien 
is. Een dierverzekering dekt een groot 
deel van de kosten, waardoor u en uw 
dier met een gerust hart de behandeling 
kunnen voortzetten. 

Wij wensen u heel veel plezier toe met 
het uitkiezen van een nieuw gezinslid!

Team AniCura Almere n

Haak aan bij de Almeerse Kleding Karavaan!

geleidehond is de zwaarste training, van 
acht maanden. Iedere dag gaan ze met 
verschillende trainers de stad in. Stoepje 
op en stoepje af. Om dat aan te leren 
geven. Als ik bijvoorbeeld op een bankje 
wil gaan zitten, legt hij zijn voorpoten 
op de bank. Dan zijn er nog trappen, lif-
ten, deuren en balies. Pride is een slimme 
vogel, hij had alles snel onder de knie.

Pride is mijn derde geleidehond, de 
beste van allemaal! Hij vindt het werk 
ontzettend leuk. Hij werkt dag in, dag uit. 
Ik kan er ook van genieten als hij even 
gewoon hond kan zijn. Daarom mag hij 
in het bos, de Pampushout, altijd los 
lopen. Hij draagt wel een belletje zodat 
ik kan horen waar hij is.

Het lopen met de stok kost veel con-
centratie, dat vreet energie. Met Pride 
houd ik het veel langer vol en is mijn 
actieradius veel groter. Ik was 43 toen ik 
mijn eerste geleidehond kreeg. Wat een 
vrijheid! Ineens kon ik weer allerlei rou-
tes lopen die ik leuk vind.  

Pride is een typische labrador. Hij houdt 
niet van gekkigheid, wil van A naar B. Ik 
moet niet spontaan besluiten een winkel 
te bezoeken waar we nooit komen. 

Helaas gebeurt het nog weleens, dat 
we op onbegrip stuiten. Bij een afhaal-
restaurant werd ik onlangs gesommeerd 
om buiten in de regen te wachten met de 
hond, ook al leg ik uit dat de hond mij 
begeleidt, en dat het voor de wet straf-
baar is ons de toegang te weigeren”. n

Naam: Pride

Hondenras: labrador

Baasje: Bettie Woord

Leeftijd: vijf jaar oud

Woont in: Literatuurwijk 

Werkt in: Poort

Dol op: zijn speeltjes, zuinig   
op zijn puppy-speelmuisjes

Bijzonder: heeft de opleiding voor 
geleidehond met glans doorlopen

Veel Poortenaren zijn Bettie Woord 
en haar KNGF-geleidehond Pride wel-
eens tegengekomen. Bettie woont in 
Literatuurwijk en werkt als predikant van 
De Schone Poort bij de Tiny Church in 
het Cascadepark, en als geestelijk verzor-
ger bij het Centrum voor Levensvragen 
Flevoland. Elke dinsdagochtend begeleidt 
Bettie de wandelgroep, woensdagmiddag 
de knutselgroep, zondag de kerkdiensten. 
Daarnaast initieert zij regelmatig nieuwe 
activiteiten, met een originele twist. Op 
14 februari bijvoorbeeld, is er een lief-
deswandeling, waarbij kan worden nage-
dacht over wat liefde voor jou betekent, 
met liefdeskoekje bij de koffie of thee.

“Eén van de ouders van Pride is een 
goldador, een kruising tussen een labra-
dor en een golden retriever, de ander een 
labrador. In het nest waren twee blonde 
puppies en de rest was zwart. Bij het fok-
programma was de letter P aan de beurt, 
dus dit nest kreeg namen beginnend met 
een P. Pride betekent natuurlijk ‘trots’, een 
goede naam die leuke reacties oplevert.

Wanneer de puppies zeven en een halve 
week oud zijn, gaan ze eerst een jaar naar 
een puppy pleeggezin. Dat van Pride was 
in Den Haag. Daar kreeg hij een uitge-
breid socialisatie-programma, zodat hij 
leerde wennen aan allerlei verschillende 
situaties. Bijvoorbeeld op de markt, in de 
bus en de trein…

Na de puppytraining gaan ze naar de 
kennel van KNGF in Amstelveen, waar 
ze eerst drie weken getraind worden om 
te kijken of ze mentaal en fysiek sterk 
genoeg zijn om geleidehond te worden. 
Andere opties zijn assistentiehond, bud-
dyhond autisme of ptss. De training voor 

De kosten van een huisdier

Op Kleurrijke Vrijdag overhan-
digde Marije Buiter de eerste 
kledingkoffer aan Esther Kraal. 
Tweedehands kleding vindt zo 
een nieuwe eigenaar.

De kledingkaravaan is in november 
gestart, nadat we twintig zakken kleding 
hadden gered die waren gedumpt bij 
een afvalcontainer in Almere Poort. Het 
meeste was in nieuwstaat of zo goed als 
nieuw. Alles is gewassen en in kleding-
koffers verwerkt, aangevuld met goede 
kleding uit onze eigen kringen. Ook de 
koffers zijn vondelingen. 

Als we allemaal minder nieuwe kle-
ding kopen is dat goed voor de planeet 
en goed voor je portemonnee. Met de 
kledingkaravaan geef je goede kleding 
door en krijgt het een nieuw leven. Het 

idee is dat je gratis kleding ontvangt, en 
weggeeft wat je kunt missen. De koffers 
bevatten kleding gesorteerd op maat.

Hoe kun je meedoen? Als inwoner 
van Almere kun je ons een bericht via 
Facebook sturen met de gewenste kle-
dingmaat. Vervolgens komt er een kof-
fer naar je toe. Hieruit kun je gratis kle-
dingstukken uitzoeken die je mooi vindt. 
De kleding die je niet neemt, doe je net-
jes gevouwen weer terug in de koffer. 
Tevens kun je kleding in de koffer doen 
die je zelf niet meer draagt en nog net-
jes is. Dit is niet verplicht. Geef de koffer 
door aan iemand binnen jouw familie of 
vriendenkring. Wil je de koffer niet zelf 
doorgeven, stuur ons dan een bericht via 
Facebook om de koffer terug te brengen 
of op te laten halen.

Wil je zelf een Kledingkaravaan star-
ten? Wij helpen je graag op weg. n

www.facebook.com/kledingkaravaan

vrienden voor het leven
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Blije bewoners krijgen sleutel van 
appartementen in woontoren Rio de Janeiro

Nu wordt er nog flink geklust in Rio de 
Janeiro. Maar binnenkort woont hier een 
mix aan Almeerders. “Van jong tot oud. 
Van alleenstaanden tot gezinnen. We zijn 
blij dat we onze huurders op deze fan-
tastische plek een nieuwe start kunnen 
bieden in een betaalbaar, duurzaam en 
prettig huis”, zegt Manon van der Veer.

Levensloopbestendig
Rio de Janeiro is levensloopbestendig. 
Zo is het gebouw gelijkvloers en zijn 
er liften. Ook is er een ruime stalling 
voor scootmobielen. “Ideaal”, vindt Ans 
Kesseler. “Vorig jaar kreeg ik ernstige 
corona. Gelukkig ben ik weer opgeknapt. 
Maar voor ritjes buiten de deur gebruik 
ik nu vaak mijn scootmobiel”.

De woningen en het gebouw zelf zijn 
mooi afgewerkt. Met oog voor detail. 
Zo groeit er duingras op het dak van 
het kinderdagverblijf. En heeft de ruime 
entree een hoog plafond, grote ronde 
plafondlampen en een zwart-witte 
tegelvloer. Ook zijn alle energiezuinige 
woningen heel licht door de grote ramen. 
Ontwerpbureau De Zwarte Hond en Friso 
Bouwgroep werkten nauw samen met het 
Q-team. Dit is het team van de gemeente 
Almere dat de kwaliteitsstandaarden 
voor Duin ontwikkelt en bewaakt.

Nieuwe herinneringen maken
“Ergens is het bizar dat ik nu in Duin ga 
wonen”, zegt Ans Kesseler. “Jaren gele-

den bezocht ik samen met mijn man een 
informatieavond over Duin. ‘Daar wil-
len we wel wonen’, zeiden we na afloop 
tegen elkaar. Helaas overleed mijn man 
drie jaar geleden”. 

Maar de Almeerse kijkt er naar uit om 
in Rio de Janeiro nieuwe herinneringen 
te maken. “In de berging zet ik straks 
schepjes en een emmer neer voor mijn 
kleinkinderen, die in Europakwartier 
wonen. En dan gaat oma in de zomer 
lekker met ze naar het strand. Ik ga hier 
nooit meer weg”. n

Duin heeft er een 40 meter hoge woontoren bij, met 82 sociale 
huurappartementen en een kinderdagverblijf. Manager Wonen van 
de Alliantie, Manon van der Veer, overhandigde 16 november de 
sleutel aan bewoner Ans Kesseler. Zij woont straks op de tiende 
verdieping van Rio de Janeiro. Ze kijkt vanaf haar balkon uit op het 
IJmeer. “Deze woning is echt het neusje van de zalm”.

Bij Jeniffersbloemen aan de 
Europalaan 818 kun je sinds 
eind oktober buiten de regu-
liere openingstijden een boe-
ket uit de ‘muur’ halen! 

Bewoner Ans Kesseler (links) en Manager Wonen Manon van der Veer (rechts)

Voel je welkom in onze tandartspraktijk in Duin!

Schrijf je in via de 
link in de QR-codeZeeduinweg 700 E, 1361 BG Almere Poort

036 760 0118

www.valoristandartsen.nl

info@valoristandartsen.nl

Jeniffersbloemen plaatst 
bloemenautomaat 

Jeniffer van den Broek, eigenaar van de 
bloemenwinkel, liep al lang rond met 
het idee. Maar het viel nog niet mee om 
de automaat in de etalage geïnstalleerd 
te krijgen. “Bij kwekerijen buitenaf zie 
je deze automaten. Mijn idee is om de 
service toe te voegen aan het normale 
winkelbedrijf. Dus voor sluitingstijd 
vullen wij de automaat met verse boe-
ketten, zodat je buiten openingstijden 
nooit zonder bloemen zit”. 

De eerste reacties zijn reuze enthou-
siast. Mensen vinden het niet alleen 
leuk, maar ook erg handig. Er wordt 
dankbaar gebruik van gemaakt.

Een heer uit Poort schrijft op 
Facebook: “Zo handig. Zaterdag ver-
geten bloemen te halen. Dus zondag 
uit de automaat een prachtig boeket 
gehaald. Prima service”.

Een dame meldt: “Gezien en vorige 
week zondag uitgeprobeerd. Was piece 
of cake! Super handig”.

Een boeket uit de automaat heeft 
dezelfde prettige prijs als in de winkel. 
“We willen de klanten alleen een extra 
service bieden!” 

Jeniffersbloemen is na twaalf jaar 
een begrip in Almere Poort en omstre-
ken en staat bekend om de mooie boe-
ketten en vriendelijke service. n
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ZorggroeP Almere

zorggroep-almere.nl

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 Zorggroep Almere

036 - 545 44 10

(Kinder)fysiotherapie 

Zorggroep Almere

036 - 545 41 11
www.fysiozorggroepalmere.nl

Verloskundigenpraktijk 

Zorggroep Almere

036 - 545 44 40 

spoed 06 - 515 934 38

Jeugdgezondheidszorg

036 - 545 43 90
voor afspraken/vragen:

088 - 002 99 90
www.jgzalmere.nl

oVerIge HUlPVerleNerS

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

Wat is een POH somatiek?
Els legt uit: “De POH somatiek neemt 
bepaalde taken over van de huisarts en 
werkt zelfstandig onder verantwoorde-
lijkheid van de huisarts. We begeleiden 
patiënten met chronische aandoeningen. 
De belangrijkste zijn: 
• diabetes
• hart- en vaatziekten
• astma en COPD
• ouderenzorg

We hebben ons eigen spreekuur, doen 
huisbezoeken en voeren controles uit”. 
Cindy vult aan: “En we begeleiden ook 
patiënten die willen stopen met roken”. 

Zorg op maat
Els en Cindy zien de patiënten met chro-
nische aandoeningen regelmatig: afhan-
kelijk van de chronische aandoening en 
de complexiteit ervan tussen de 1 en 4 
keer per jaar, soms ook vaker. Els: “We 
hebben hiervoor ook meer tijd, want ons 
spreekuur is langer dan dat van de huis-
arts: tussen de 20 en 30 minuten. Hierdoor 
bouwen we met de meeste patiënten een 
band op. In sommige gevallen leren we 
ook de thuissituatie kennen, door onze 
huisbezoeken”. Cindy voegt daaraan toe 
dat ze daardoor (nog meer) zorg op maat 
kunnen bieden aan de patiënten. “Onze 
adviezen en ondersteuning stemmen 
we altijd af op de individuele patiënt, 
die is leidend. Want die is tenslotte zélf 
verantwoordelijk voor de eigen gezond-
heid. Dus de doelen moeten haalbaar 
zijn voor de patiënt”. Els: “Verder nemen 
we in onze adviezen ook de leefstijl van 
de patiënt mee. We kijken naar de eet-
gewoontes en óf en hoe váák de patiënt 
beweegt: want een zo goed mogelijke 
gezondheid begint met gezonde voeding 
en voldoende beweging”. 

veilige zorg
De eindverantwoordelijkheid voor de 
zorg ligt altijd bij de huisarts. “We wer-
ken volgens vaste protocollen”, vertelt 
Els. “Zo kunnen onze patiënten én de 
huisartsen vertrouwen op ons advies. 
Alles wat afwijkt van het protocol, denk 
bijvoorbeeld aan een wijziging in medi-
catie, overleggen we nog dezelfde dag 
met de huisarts. Gelukkig komt het niet 
vaak voor, maar als de huisarts het niet 
eens is met ons advies, dan bellen wij de 
patiënt nog dezelfde dag terug. Zo zijn 
onze patiënten verzekerd van goede en 
veilige zorg”. Cindy beaamt dit en voegt 
eraan toe: “In ons huisartsenteam wer-
ken we gelukkig ook prettig met elkaar 
samen en zijn de huisartsen gemakkelijk 
benaderbaar voor overleg. We voelen ons 
dan ook echt gesteund door onze huis-
artsen. 

Onze huisartsenpraktijk 
verandert mee
De bouw van de nieuwe apparte-
menten in Duin heeft meer senioren 
naar Almere Poort getrokken. De zorg 
aan oudere patiënten is complexer. 
Er komen meer hulpvragen aan bod 
waarin de huisartsenpraktijk moet 
samenwerken met andere zorgverle-
ners. Cindy: “Onze huisarts Jeske van 
Hoek is gestart met een opleiding tot 
kaderarts palliatieve zorg. En ik start 
in december met de opleiding palli-
atieve en oncologische zorg voor de 
POH somatiek. Dat we deze zorg kun-
nen (gaan) verlenen aan onze patiën-
ten, is een verrijking van ons vak”. 

In een volgende editie van 
PoortNieuws zullen we hierover meer 
vertellen. n

Praktijkondersteuners somatiek bij vizier
“Onze adviezen en ondersteuning stemmen we altijd af op de individuele patiënt”

Els Stricker en Cindy van Sloten zijn Praktijkondersteuner somatiek 
(POH) in de huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum Vizier. 
Beiden hebben veel ervaring: voordat Els zes jaar geleden begon in 
Vizier, werkte ze al elf jaar als POH in een andere huisartsenpraktijk 
van Zorggroep Almere. Cindy werkt sinds twee jaar als POH bij Vizier 
en heeft daarvoor vier jaar ervaring opgedaan als doktersassistent 
bij de huisartsenpost. 

Els Stricker en Cindy van Sloten, 
Praktijkondersteuners somatiek (POH) 

ChoColoCo
met chocolade roomijs in wit en puur

9 29,50 - 8 personen

Salted Caramel
een mooie knoop salted caramel ijs

 9 34,50 - 10 personen

SINaaSaPPel droom
citroen, sinaasappel en vleugje vanille

 9 34,50 - 10 personen

kerSt koekjeS
ons favoriete koekjes ijs

9 29,50 - 8 personen

SlaGroom Ster
slagroom ijs met een boel kerst lekkers

9 39,50 - 12 personen

kokoS maNGo
vers mango en kokos ijs met merengues

9 29,50 - 10 personen

YoGhurt boSbeS
fris yoghurt ijs met verse bosbessen saus 

9 34,50 - 10 personen

tIramISu
boomstammetjes van romig tiramisu ijs

9 29,50 - 8 personen

europalaan 812

www.ijspressi.nl

Ik maak de toetjes dit jaar, groetjes Ijspressi
bestel online of in de winkel. Ijspressi is open van 12 t/m 24 december.

✓
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Op het Cupidohof krijg je het 
gevoel op het platteland te 
zijn. Bewoners zijn druk met de 
appel-oogst, een kip scharrelt 
rond in het gras en kinderen 
trappen een balletje. Toch zijn 
we hier in het Homeruskwartier.

Cupidohof viert 10-jarig 
bestaan tijdens Burendag

Appeltaartjes
Het is Burendag, de activiteitencommis-
sie heeft er werk van gemaakt. Het appel-
thema komt terug in het programma. Een 
moeder schilt appels met lange slierten. 
De kinderen van het Cupidohof mogen 
hun eigen appeltaartjes maken en appel-
sap persen. De heren zijn druk met de bar-
becue en de tafel vult zich met gedeelde 
lekkernijen. Daar komt Marije, met twee 

over te steken. We hebben al heimwee 
als we in Literatuurwijk zijn”. Gelukkig 
mixen nieuwe bewoners zich gezellig 
met het gezelschap en de activiteiten. 
Zij zullen hun eigen tradities op het hof 
gaan creëren. Marije: “Ik moet het gaan 
loslaten, en dat is goed zo. Zolang er van 
de basis die wij hebben gelegd, kan wor-
den genoten, ben ik tevreden. Als er dan 
een struik net iets anders wordt gesnoeid 
dan ik dat zou doen, dan is dat maar zo!”

Ecosysteem
“Participatie vergroot eigenaarschap”, 
vertelt Marije. “Je kunt wel een tuinman 
laten komen en een party-crew inhuren, 
maar daarmee bereik je niet dat gevoel 
van trots en het koesteren van wat je zelf 
hebt gecreëerd”. Wespen komen zoemend 
op de zoete, geschilde appels af, niemand 
slaat of lokt ze weg. Wespen zijn belang-
rijk voor het ecosysteem, dat weten alle 
Cupidohofbewoners. Marije: “Op klus-
dagen zie je wel vaak dezelfde mensen. 
Maar dat is niet erg, van deze harde kern 
kun je er altijd op aan”.  Alles wijst erop 
dat bewoners nog lang zullen blijven 
genieten van deze unieke buurttuin. n

grote pannen verse soep – pompoensoep 
en groentesoep. Voordat het officiële 
gedeelte begint, eten we met een her-
bruikbare lepel een kom heerlijke soep, 
want deze moet warm gegeten worden.

terugblik
Het plein vormt een boog van cupido, 
met de pergola en de fruitbomen en 
-planten eromheen. Daarnaast is een 
trapveld met gemaaid gras en een speel-
tuin met heuvels. De kinderen van toen 
hebben hun wensen aan mogen geven, 
en de nieuwe generatie kinderen lijkt 
het er roerend mee eens te zijn. Aan de 
pergola hangen foto’s van de aanleg van 
het Cupidohof en hoogtepunten door de 
jaren heen. De griezelige maar oergezel-
lige Halloweenfeesten. De kindertuintjes. 
Marije vertelt: “In het voorjaar van 2012 
hebben we het Cupidohof aangelegd. 
We kregen stenen en hulp van Reimert, 

fruitbomen en een kerstboom van de 
gemeente, haagbeuken van Noordersluis”. 

Plof de kip
Dan volgt toch een speech, en namens 
alle bewoners en samenwerkende part-
ners uit de buurt overhandigt Erna twee 
mooie fruitbomen aan Jeroen en Marije, 
die een nieuw avontuur aangaan in 
Oosterwold. Ergens komt het goed uit dat 
de bouw daar is vertraagd, waardoor we 
nog even van hun aanwezigheid mogen 
genieten. Het gezin is drie jaar terug uit-
gebreid met Sofie, en Plof de kip hoort er 
ook bij. Wij gaan zeker nog van ze horen, 
want er zitten nog meer maatschappe-
lijke en sociale projecten in de koker.

Paar honderd meter
Jeroen en Marije zijn niet de enigen van 
het hof die hun toenmalige IbbA-woning 
te koop hebben gezet en door zullen stro-
men naar nieuwe projecten. Drie voor-
malige Cupidohof-gezinnen verhuizen 
naar de nieuwbouw naast de Plus, een 
paar honderd meter verderop. Mira: “Wij 
zullen al helemaal komen buurten, hoe-
ven daarvoor bijna alleen de busbaan 

Beauty Dag voor bezoekers voedseluitgifte

In november vond voor de 
vierde keer de Beauty Dag bij 
het Poorthuis plaats. Vooraf 
kon men zich opgeven voor 
manicure, handzorg, nagellak 
of een knipbeurt.

Ook Jeannette Bogaard van La Dame 
Handzorg was als manicure en handver-
zorger aanwezig. “Wat is het toch mooi 
om je belangeloos te kunnen inzetten 
voor mensen die het niet breed hebben. 
Waar nauwelijks budget is voor voeding 
of kleding... laat stáán voor goede hand-
zorg! Ik heb mooie dames mogen helpen 
met een goede manicure, een fijne scrub 
en een lekker handmaskertje. Maar ook 
een relaxende handmassage, voor de 
ontspanning.

mobiliteit
Hoe schrijnend zijn de verhalen die je 
hoort tijdens de behandeling. Het valt 
op dat deze doelgroep lang doorloopt 
met problemen aan handen en voeten. 
Gewoonweg omdat er geen geld voor 
is, of zij niet goed worden gehoord door 
medici. Dit leidt tot klachten, en daarmee 
ook tot verminderde mobiliteit. En dat is 
zo belangrijk; mobiliteit bepaalt voor een 
groot deel de kwaliteit van je leven. Het 
bepaalt zelfstandigheid en meedoen in de 
maatschappij. 

Ik ben blij dat ik aan deze Beauty Dag 
mag meewerken en iets kan betekenen 
voor deze doelgroep met mijn kennis 
over handen, medische handzorg en pre-
ventieve verzorging. Ik zal mij zeker hard 
maken voor betere zorg aan handen, voor 
iedereen. Want iedereen verdient het om 
zijn of haar mobiliteit te behouden, wat 
de omstandigheden ook zijn”.

Warme trui
“Gelukkig mag ik vandaag komen, want 
mijn koelkast is echt helemaal leeg”. Aan 
tafel zit een aantal dames gezellig aan 
de koffie. Ondertussen zoekt een moeder 
in de kleding en vraagt een dame in een 
t-shirt of er nog warme truien zijn, want 
ze heeft er geen één. Het is weer gezel-
lig druk in Het Poorthuis waar Care hulp 
biedt waar zij maar kan. Een mevrouw 
laat haar nagels zien. “Kijk, nog van 
vorige week”. 

Mark Zeldenrust: “Care en het Poorthuis 
worden steeds meer iets van heel Poort. 
Kinderen die speelgoed brengen, men-
sen die boodschappen brengen, de lessen 
over armoede en inzamelingsacties op 
diverse scholen in de wijk. Van dansstu-
dio Roxanne tot aan de Plus, van bakke-
rij de Bakfiets tot La Dame Handzorg. We 
doen het samen en samen staat niemand 
alleen. Wil je helpen of heb je hulp nodig, 
loop eens binnen bij het Poorthuis!” n

www.dewegwijzer-almere.nl/care
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Sinds begin september is het Wijkteam Poort uitgebreid met Estelle, 
maatschappelijk werker. Graag stelt zij zich op deze plek aan de 
bewoners van Almere Poort voor, als één van de hulpverleners die 
je tegen kunt komen als je contact zoekt met het Wijkteam Poort. 
“Belangrijk is dat we makkelijk benaderbaar zijn. We kunnen je 
ondersteunen bij vragen over verschillende leefgebieden”. 

Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoet-
koming vanuit het Rijk: de eenmalige energietoeslag van 1.300 
euro. Heb je deze nog niet aangevraagd, doe dit dan alsnog. Voor 
dit jaar kan dit tot en met 31 december 2022. 

Nieuwe maatschappelijk 
werker bij Wijkteam Poort

vraag je energietoeslag 
tot 31 december aan

Gehecht aan Almere
Estelle is moeder van twee kinderen, 
en kan zichzelf niet meer wegdenken 
uit Almere. “Oorspronkelijk kom ik uit 
Zaandam, maar ik heb heel lang in Almere 

Zelf aanvragen
Heb je een uitkering of inkomen uit werk 
onder 120% van de bijstandsnorm, dan 
krijg je de energietoeslag niet automa-
tisch. Je kunt de energietoeslag dan zelf 
aanvragen. Voor de energietoeslag wordt  
gekeken naar het inkomen in maart 2022.

Je vraagt de Energietoeslag aan via 
de website van de gemeente Almere. Je 
hebt voor de aanvraag een DigiD en een 
e-mailadres nodig. Ook je eventuele part-
ner heeft een DigiD nodig. Je kunt de 
energietoeslag ook schriftelijk aanvragen. 
Bel daarvoor met telefoonnummer 14 
036. Je kunt tijdens openingstijden ook 
een formulier ophalen in het stadhuis. 

Hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij het invullen van het 
formulier of het online aanvragen, wees 
welkom op ons Administratief Spreekuur. 
Houd rekening met de sluiting tijdens de 
kerstvakantie. Kom dus uiterlijk donder-
dag 15 of 22 december tussen 9 en 10 
uur langs.

Stedenwijk gewoond. Mijn kinderen gaan 
daar nog steeds naar school. Sinds drie-
enhalf jaar wonen we in Almere Haven. 
Verder ben ik veel in Waterwijk aan de 
zijlijn van het voetbalveld te vinden, waar 
mijn oudste zoon voetbalt.

Ik studeerde hbo Social Work bij 
Hogeschool Inholland in Amsterdam, 
met als uitstroomprofiel Jeugdzorg en 
Jeugdcriminaliteit. Vooral dat laatste 
vind ik heel interessant. Ik heb zes jaar 
in de jeugdbescherming gewerkt en toen 
de stap gemaakt naar detachering. Begin 
dit jaar kwam ik bij De Schoor te wer-
ken in het KOT-team (hulp aan gedu-
peerden Kinder Opvang Toeslag affaire). 
Na dat half jaar werd gevraagd of ik bij 
De Schoor wilde blijven en in een wijk-
team wilde gaan werken, en ik koos toen 
bewust voor Poort.

Jong stadsdeel
Poort vind ik een leuk stadsdeel om in te 
werken, omdat er veel gezinnen wonen. 

Cadeaubonnen
De gemeente Almere geeft ook cadeau-
bonnen weg aan huurders in Almere om 
te besteden aan kleine energiebesparende 
producten voor in huis. Er zijn 9000 
cadeaubonnen ter waarde van 90 euro 
beschikbaar (op = op). Je kunt maximaal 
één cadeaubon per adres aanvragen. 

Vraag de cadeaubon aan via de link, of 
kom tijdens het spreekuur langs bij het 
wijkteam om daar een bon op te halen. 

Rondkomen
Heb je verder problemen rondom de 
financiën? Blijf er niet te lang mee rond-
lopen. Je kunt altijd langskomen bij het 
wijkteam, zodat wij met je mee kunnen 
denken over een oplossing.

Op de website van de gemeente vind je 
meer informatie over rondkomen met je 
inkomen. Maar ook bij andere organisa-
ties kun je terecht. Zo heeft Humanitas het 
project Budgetmaatje, ’t Gilde geeft admi-
nistratieve adviezen en Plangroep onder-
steunt bij schulden.  n

De hulpvragen waar ik mee te maken krijg 
zijn vaak anders dan in andere wijken. 
Poortenaren zijn veelal druk met werk 
en gezin. Wat nog een beetje mist, is het 
dorpsgevoel. Je hoort veel over eenzaam-
heid, vanuit alle leeftijdsgroepen. 

Budgettering
En mensen komen soms financieel in de 
knel en praten hier niet graag over. Het 
zou gewoon bespreekbaar gemaakt moe-
ten worden. Budgettering mag ook best 
op de basisschool al een thema zijn, zo 
raken kinderen er jong mee vertrouwd. 

Er zijn vaak regelingen waar je gebruik 
van kunt maken, zoals de energietoe-
slag – zie het bericht hieronder – en het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ook bij 
moeilijkere procedures, zoals een PGB-
aanvraag (Persoons Gebonden Budget), 
nemen we je graag bij de hand.

Eigen netwerk
Als er problemen zijn binnen een gezin, 
proberen we dit zoveel mogelijk thuis op 
te lossen en binnen het eigen netwerk. 
Soms vertellen mensen dat ze geen net-
werk hebben, maar gaandeweg in het 
gesprek vinden we toch mogelijke oplos-
singen, waar je niet eerder op was geko-
men. Hulp vragen kan altijd. 

We krijgen veel huisvestingsvragen, 
maar kunnen niet toveren. Als je snel 
woonruimte nodig hebt, moet je soms 
helaas verder kijken dan Almere.

Wegwijs maken
In principe pakken alle wijkteamwer-
kers hulpvragen op. Soms blijkt na een 
gesprek dat iemand anders binnen het 
wijkteam je beter kan helpen, of dat we 

Contact met Wijkteam Poort 

Locatie: Buurtcentrum De Ruimte, 
Nimfenplein 1 (Homeruskwartier)

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

Spreekuur wijkteam
dinsdag van 
13.00 tot 14.00 uur

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

SAmeN DoeN
administratief spreekuur
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

naar andere instanties door kunnen ver-
wijzen. Vaak schuilt achter de hulpvraag 
nog een ander probleem, en daar kijken 
we dan ook samen naar. We gaan alle 
leefgebieden af. Graag maken we je weg-
wijs en geven we een duwtje in de juiste 
richting. Wat kun je zelf, en wie kan je 
ondersteunen bij wat je niet zelf kunt?

Vier dagen per week ben ik werkzaam, 
waarvan drie dagen bij buurtcentrum De 
Ruimte en één bij gezondheidscentrum 
Vizier. Ook kun je het wijkteam in de wij-
ken tegenkomen”. n

let op: in de 

kerstvakantie

spreekuren

gesloten

Estelle is sinds 1 september maatschap-
pelijk werker bij Wijkteam Poort

energietoeslag
aanvragen

Aanvragen t/m 31 december

Cadeaubon
aanvragen

Te besteden t/m 31 december

An aesthethic pilgrimage 
with bharthnatyam dance performance

Corrosia Theater
Almere Haven

Mobile:
06 527 275 67

tickets:10th December
14:00-16:30
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Vrijdag 11 november stonden Umut (5) en zijn ouders Gjulzar en 
Gjulden een dag vol verrassingen te wachten. Het is Stichting 
Opkikker namelijk gelukt om een fantastische Opkikkerdag voor 
hen te organiseren. Het doel van de dag? Alle zorgen even vergeten 
en met het gezin volop genieten. 

Poortbewoner Jaap Stein neemt het initiatief in buurtcentrum De 
Ruimte een koersbalgroep te starten. “Vanaf 10 januari kunnen tot 
zestien personen op de dinsdagochtend in de zaal in verschillende 
rondes dit uitdagende spel beoefenen op recreatief niveau. Daar-
naast is het een leuk sociaal ontmoetingsmoment”.

umut (5) en zijn gezin uit 
Almere beleefden een 
welverdiende Opkikkerdag!

Enthousiaste deelnemers 
gezocht voor koersbal in 
buurtcentrum De Ruimte

Lichtpuntje
Umut heeft een probleem aan zijn lon-
gen. Dit heeft veel impact op zijn leven, 
maar ook op dat van zijn ouders. Voor 
11 november werd een heel programma 
samengesteld en hebben ze met het hele 
gezin verschillende unieke activiteiten 
ondernomen. Een lichtpuntje in deze 
zware tijd. 

Het gezin begon de dag bij de brand-
weer. Ze mochten namelijk met de brand-
weer meelopen en konden zelfs een echte 
brand blussen! Terwijl ze in de knutsel-
ruimte hun creatieve ei kwijt konden, 
werd in het restaurant een uitgebreid 
lunchbuffet voor de gezinnen klaarge-
zet. Na de gezamenlijke lunch mocht 
het gezin meerijden in stoere trucks. Ze 
eindigden de dag met een hoogtepunt, 
namelijk een helikoptervlucht! 

“We hebben heel erg van de dag geno-
ten. Niet alleen de kinderen, maar wij 
ook. Vooral de helikopter vonden ze heel 
interessant. Umut was heel erg blij!”

Over Stichting Opkikker
Als je als kind langdurig ziek bent, heb 
je nooit ‘vrij’ van de zorg die jouw ziekte 

Activiteit in de wijk
Jaap Stein kwam tweeënhalf jaar gele-
den met zijn partner en hun hondje aan 
de Noorwegenkade in Almere Poort te 
wonen. “De ene dochter woont in Alphen 
aan de Rijn en de andere in Almere, dus 
we zijn nu dichterbij één van hen komen 
wonen. We wonen hier prachtig, en al 
hoeven we niet meer op onze kleinzoon 
en -dochter te passen nu ze dertien en 
vijftien zijn, we genieten van het contact. 
Wat ik wel mis, zijn de activiteiten, die we 
in Den Haag wel hadden. Daarom wil ik 
het initiatief nemen om hier in buurtcen-
trum De Ruimte een koersbalgroep op te 
zetten. Op de dinsdagochtend kunnen we 
de zaal beneden gebruiken, en beheerder 
Marcel Swart is al achter een set ballen 
en een mat aan, die waarschijnlijk uit een 
andere wijk overgenomen kan worden.

Kan altijd doorgaan
Er zijn twee belangrijke verschillen tus-
sen een spel als jeu de boules en koersbal. 
Om te beginnen wordt koersbal binnen 
gespeeld, op een mat van acht bij twee 
meter die uitgerold in een zaal ligt. Je 
bent dus niet afhankelijk van de weers-
omstandigheden, het kan altijd door-
gaan. En het andere opmerkelijke ver-
schil is, dat de ballen waar koersbal mee 
wordt gespeeld, niet rond zijn maar afge-
plat, waardoor ze in een bochtje rollen, 
wat het uitdagender maakt. Jij bepaalt de 
koers, daar komt dus de naam vandaan.

Wat we nodig hebben, is een vaste 
groep van maximaal zestien spelers. We 
spelen recreatief, houden geen wedstrij-
den tegen andere clubs. Wel wordt ieders 
persoonlijke score bijgehouden in een 
ranglijst. Je bent welkom om met een 
partner te komen, maar je speelt niet met 
een vaste partner. Wekelijks worden bij 
aanvang via loting de teams samenge-
steld en dan worden er volgens een speel-
schema verschillende rondes gespeeld. 
Iedereen is welkom, maar in de praktijk 
zie je veel 50-plussers meedoen, omdat je 
er natuurlijk wel de dinsdagochtend voor 
vrij moet kunnen maken.

Ballenopraper
Uiteraard kunnen wij je de kneepjes bij-
brengen en mag je eerst proefdraaien om 

met zich meebrengt. En je ouders, broers 
en zussen ook niet. Daarom is elk licht-
puntje, hoe klein ook, echt superbelang-
rijk. Dat is wat we bij Stichting Opkikker 
doen: lichtpuntjes bieden, zodat gezin-
nen weer de kracht vinden om door te 
gaan. Op deze manier helpt Stichting 
Opkikker inmiddels al ruim 2000 gezin-
nen met een ziek kind per jaar. 

www.opkikker.nl n

te kijken of je het leuk vindt. Wie moei-
lijk kan bukken om ballen van de grond 
op te rapen, kan daarvoor een hulpstuk, 
een ballenopraper, gebruiken. We spelen 
twee uur lang door, zonder pauze. Maar 
er zijn steeds maar vier mensen tegelijk 
aan het spelen, de rest kijkt toe op een 
stoel aan de kant. Natuurlijk wordt er dan 
koffie en thee gehaald en bijgepraat. Het 
is een sociaal ontmoetingsmoment waar 
erg naar uit wordt gekeken, is mijn erva-
ring. Er wordt ook aandacht aan elkaar 
besteed bij bijvoorbeeld ziekte, wat een-
zaamheid tegengaat. Voor vervoer kan er 
eventueel gecarpoold worden.

Handen uit de mouwen
Ik was werkzaam als beroepsmilitair, 
waarvan 33 jaar bij de landmacht en 3 
jaar bij de marechaussee. Ik was verant-
woordelijk voor de logistieke kant, dus 
vervoer en verkeer, en heb op diverse 
plaatsen in Nederland en in Duitsland 
gewerkt. Soms betekende dat verhuizen, 
en de andere keer reizen. Op mijn 55e kon 
ik al met pensioen gaan. Sindsdien ben ik 
actief met allerlei vrijwilligerswerk. 

Hier in Poort zit ik in het bestuur van 
de VVE van ons appartementencomplex, 
en ben ik gesprekspartner van een aan-
tal VVE’s naar de gemeente toe. Zo zijn 
er gesprekken geweest over de inrichting 
van het terrein. Nu komen er bijvoor-
beeld plantenbakken om te voorkomen 
dat op onhandige plekken wordt gepar-
keerd. En ik ben toezichthouder van de 
ondergrondse afvalcontainers (via ‘adop-
teer een containerplek’), ik kan ze dan 
bijvoorbeeld open maken als ze verstopt 
zijn geraakt. 

meld je aan
Voor het koersbal hebben we al posters 
opgehangen en op Facebook gedeeld, en 
met dit artikel erbij hoop ik toch echt dat 
we 10 januari van start kunnen gaan. 
Een mooi begin van het nieuwe jaar!”  n

www.justincarservice.nl 

Steel de show, 

geef een auto-check cadeau!

Voor € 9,95 de auto winterklaar.

Jaap Stein doet in de zaal een worp 
voor, nog even zonder ballen en mat

Opgeven en info bij:

Sociaal beheerder Marcel Swart
036 - 767 16 88
mswart@deschoor.nl of

Coördinator Jaap Stein
06 - 123 815 50
jaap.stein@gmail.com 
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Dagboek van een huisarts 
Balen… en door!!

Ja ik baal. Dat ik het werk niet 
zo leuk vind op deze manier. Dat 
ik veel te weinig vaste collega’s 
heb. Dat ik diensten heb waarbij 
het zo druk is dat ik naderhand 
mijn boterhammen terugvind in 
mijn tas. Dat ik amper tien minu-

ten per patiënt heb en dus niet eens meer durf te vra-
gen hoe het gaat, want dan loop ik uit. Dat ik zoveel 
administratie moet doen, dat ik nog maar dertig 
patiënten fysiek kan zien per dag. Dit is niet waarom 
ik bijna twintig jaar geleden huisarts ben geworden. 
Ik vind het niet raar dat veel collega’s stoppen. 

En vanuit de patiënt gezien is het ook niet meer zoals 
vroeger. Een vaste huisarts, die er altijd was voor je, 
je kende van haver tot gort, en waar je met werke-
lijk alles direct terecht kon. Ik probeer al twee weken 
contact te krijgen met de huisarts van mijn moeder, 
tot op heden niet gelukt. Ook de patiënt baalt dus. 

De wereld draait maar door, we vergrijzen, velen ver-
armen, de fysieke en vooral mentale druk neemt toe. 
We moeten steeds meer, in minder tijd, met minder 
middelen. Alles moet toch maakbaar zijn? Niet raar 
dat ook de zorgvragen toenemen. Hoe gaan we dit 
doen? Te veel vragen voor de middelen, lees perso-
neel, die we hebben. Een café kun je wellicht sluiten, 
een dokterspraktijk niet zomaar. 

We zetten nog een stapje meer, en verzinnen effi-
ciëntere manieren om met de middelen die we wel 
hebben, zoveel mogelijk mensen te helpen. Soms is 
het niet leuk, vergt het echt omdenken, moeten we 
zelf veranderen, en balen we erg. Maar we moeten 
door. Vroeger zat ik met een wijntje, snoet in de zon, 
in de achtertuin, tweede deel van ‘Vijftig tinten grijs’ 
op schoot, te genieten van de laatste zonnige nazo-
merdagen, uitkijkend naar mijn komende werkweek. 
Nu zit ik op mijn flatje in huispak, verwarming op 
16 graden, laptop op schoot, alvast administratie te 
doen voor mijn komende werkweek. 

Maar ik ben nog heel blij bij Medi-Mere te werken. 
Ondanks alle problemen die ook wij ervaren. Want 
gelukkig hebben wij een hardwerkend, gemotiveerd 
team, met veel hart voor onze patiënten. We zetten 
dat stapje extra. We hebben Spreekuur.nl en MgN 
geïmplementeerd om iedereen zo goed en snel moge-
lijk antwoord te geven. En we zorgen er steeds meer 
voor dat de juiste zorg op de juiste plaats terecht 
komt. Dus ook al balen we, we gaan door... !! 

Sharda Das, huisarts Medi-Mere Poort (Poortkliniek)  n

Beneluxlaan 573-579

1363 BJ Almere Poort

Tel: 036 - 532 99 88

www.poortkliniek.com

Huisartsenpraktijk Medi-Mere 036 - 532 99 88
huisartsen MM Poort: Carmen Mulders, POH-GGZ Jeugd

Sharda Das, doktersassistenten: Moniek van Staveren, 

Jorge Gomez Cortes Rosaline Klokman, Gian Scheermeijer,  

Ineke Bergstein, praktijkonderst. Sylvia Schuitemaker, Kirsten Weijts, 

Annabelle Wit, POH-GGZ Jeugd Kim de Beer (stagiaire)

Apotheek Medi-Mere 036 - 522 99 91
Bert Kockelbergh, apotheker

Tandarts Tandmere  036 - 222 23 33
Amir Aghagalal, praktijkh./tandarts

Rianne Aghagalal, praktijkhouder Yalda Sardari, mondhygiënist

Pui-Ming Leung, tandarts  Dashne Abdullah, mondhygiënist

Rachel Tjoe-Sjoe, tandarts    Charona de Wit, mondhygiënist

Arian Vojdani, tandarts        Hassan Tajeddin, klin. prothesetechnicus 

Irfan Abas, tandarts-implantoloog  Ellen Eisma, preventieassistent        

Fysiotherapie Medi-Mere  036 - 532 11 22
Remco de Winter, fysiotherapeut Patricia Mosmans, fysiotherapeut

Amanda Waltmann, fysiotherapeut 

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

Kimberly Buis, diëtist

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

Verloskunde 06 - 228 692 60
Geboortecentrum Medi-Mere

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

Hanssen Footcare 033 - 45 60 262
Orthopedisch schoentechnicus

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

Mentaal Beter 088 - 010 44 80
GZ Psychologen en psychotherapeuten

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

WE WANT YOU!
PERSONEEL GEZOCHT!

SOLLICITEER VIA WERKENBIJNEWYORKPIZZA.NL
NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN

Behandelingen:
· Brow threading
· Brow threading & skintint
· Brow lamination & threading & tinting
· Face threading
· Lashlift & tint
En nog veel meer!

Europalaan 913 | 1363 BM Almere Poort | 06 102 158 33 
info@byjothreadingspecialist.nl | insta: @byjothreading

Lampionoptocht door 
Cascadepark met 
Sint maarten te paard

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

RUIMte te huur
voor elke

gelegenheid

arrangementen op maat

N a een aantal jaren pech kon de 
traditie, een initiatief van De 
Schone Poort, op 11 november 

dit jaar weer doorgang vinden. Gelukkig 
waren de kinderen hiervan op de hoogte, 
of tenminste hun ouders. Maar liefst 70 
jonge buurtbewoners stonden in de sche-
mering bij BSO De Hooiberg met hun 
mooie lampions te wachten, om vervol-
gens in stijl achter Sint Maarten op zijn 
paard naar het Klokhuis te paraderen. 

Het was een mooi gezicht, de sliert van 
lichtjes over het onlangs vernieuwde pad 
in het park. Eenmaal aangekomen bij 
het Klokhuis, gingen de kinderen in een 
grote kring op het blauwe kunstgras zit-
ten, om ademloos naar het verhaal van 
Sint Maarten te luisteren. Voor iedereen 
was er een pakje drinken en iets lekkers.

Voorafgaand aan Sint Maarten konden 
ze niet alleen bij de Tiny Church, maar 
ook op diverse andere plekken in Poort 
een mooie lampion knutselen. Dit prach-
tige exemplaar op de foto kon je maken 
bij Yemanja, bij Pygmalion Poort.  n



GAMMA ALMERE POORT

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!

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

GAMMA Almere Poort
Editiestraat 20
1321 NG Almere
036 536 6655

WELKOM IN NAARDEN-VESTING

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

AL 29 JAAR EEN
BEGRIP IN ALMERE

• BUITENZONWERING

• TERRASOVERKAPPINGEN

• RAAMDECORATIE

• SHUTTERS

• ROLLUIKEN ALU & STAAL

• HORDEUREN

• REPARATIE & ONDERHOUD

BEZOEK OOK ONZE
TERRASSEN WERELD!

- MAAR XELFAXUL ELLA
DECORATIES EN HORREN10% KORTING*

 LENTE ACTIE 

GRATIS
MOTOR INCL.AFSTANDSBEDIENING

living room’s shutter

bedroom’s shutter

24,0°C

BIJ AANSCHAF 3 SCREENS OF ROLLUIKENGRATIS*SOMFY CONNEXOON
*Vraag naar de voorwaarden.
Geldig t/m 31 december 2022.

www.sun-select.nl

AL 32 jAAr een 
begrip in ALmere

bezoek ook onze 
terrAssen wereLd!

● BuitenzonwerinG

● terrasoVerkappinGen

● raamdecoratie

● shutters

● rolluiken alu & staal

● hordeuren

● reparatie & onderhoud

industrieterrein Gooise kant
antennestraat 20, almere
(036) 536 55 35

op solar rolluiken + screens

Bestel dit jaar
vermijd prijsverhoging

volgend jaar

ACtieWINTer

alle luxaflex raam-decoraties en horren


