kijk gauw
voorin voor
12 leuke
coupons!

22

6 I kunst en cultuur

16 I g e b i e d s o n t w i k k e l i n g

26 I v r i j e t i j d

35 I b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n

Kinderen ontwerpen eigen
speeltoestel in een VR-wereld

Ontwikkelingen in Almere
Poort in vogelvlucht

Een lange, warme en productieve
zomer met keramiekworkshops

De warmste zomer
met veel vermaak!

7 I kunst en cultuur

19 I o n s c a s c a d e p a r k

27 I g e b i e d s k a n t o o r p o o r t

36 I w e l z i j n

Cultuurscout Poort helpt
ambities waar te maken

Nieuws uit het Cascadepark

PoortPlatform van start!

20 I b e r e i k b a a r h e i d

28 I a f v a l e n r e i n i g i n g

Voor een goede bereikbaarheid
van Almere Poort

Samen aan de bak

37 I z o r g s c a l a

29 I s t r a a t n a m e n

Pijn? Onze fysiotherapeuten
weten raad

8 I almeerderstrand

Artist in residence onderzocht
de waarde van water in Poort
9 I almeerderstrand

UrbanCampsite: topweekend
op het Almeerderstrand

21 I G r o e n

Mazustraat

Bevers spotten in
stadsbos Pampushout

31 I t o p s p o r t c e n t r u m

Scouting Novo Mundo
39 I V o o r z i e n i n g e n .

38 I a a n t a f e l b i j . . .

10 I o n d e r w i j s

Voeding en stress

Yonex Dutch Open,
internationaal topbadminton
in een mooie ambiance

Aeres VMBO en MBO Almere ––
de school die stad en natuur verbindt

22 I i n b a l a n s i n P o o r t

32 I g e b o r e n

Geboren in Almere Poort

11 I o n d e r w i j s

Bij NutriCentrum in Almere Poort
niemand op dieet

22 I i n b a l a n s i n P o o r t

MBO College Poort start
schooljaar in nieuw gebouw
naast station Almere Poort

14 I n i e u w i n P o o r t

Handig overzicht van
voorzieningen in Almere Poort
47 I c o l u m n

Dagboek van een POH GGZ
33 I s h o p p e n

23 I z o r g s c a l a

Oude amalgaamvullingen niet
zonder reden laten vervangen

Vanaf 6 oktober elke week
zaterdagmarkt bij de
Homerusmarkt in Almere Poort

24 I BEAUT Y

34 I a c t i e v e b e w o n e r s

De Beauté et vogue box ––
wat zit er allemaal in?

Wie is jouw Prachtige
Poortenaar 2018?

Uitgave I Studio Breedveld

www.almerepoortnieuws.nl

12 I Ki n d e r o p v a n g

Zoekt jouw kind graag de uitdaging?

Huiselijk geweld: nu is het genoeg!
Niets doen is geen optie

Nieuw in Almere Poort

info@almerepoortnieuws.nl
instagram: @poortnieuws
FB: breedveldpoortnieuws

Wij bezorgen jou
de mooiste glimlach.
Orthodontistenpraktijk OrthoMere zorgt ervoor dat
je gebit uitstekend functioneert en straalt als je lacht.
Met passie, toewijding en professioneel maatwerk
streeft ons team naar hoogwaardige zorg voor onze
patiënten. Je bent van harte welkom!

Informatieavond vmbo voor
leerlingen groep 7 en 8
Maandag 26 november 19.00 - 21.00 uur (BB en KB)
Donderdag 29 november 19.00 - 21.00 uur (GL en HGL)

Orthodontistenpraktijk OrthoMere

Heliumweg 1, Almere,
www.aeresvmbo-almere.nl
Facebook “f ” Logo

Trojestraat 60B
info@OrthoMere.nl
1363 VL Almere Poort www.OrthoMere.nl
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Bel ons!
036 - 303 30 30

Volg ons op:

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

1 portie patat met
saus naar keuze
voor

een gratis weegmoment
waarbij vetmassa en spiermassa
kunnen worden berekend

E1

Tracy Nails Studio
Spa Pedicure E25
Gellak E15
Manicure combi
met Gellak E30

Bereid je voor op het najaar
en gun je handen en nagels
extra voeding en verzorging.

Met deze coupon
een gratis YDS gym-bag
bij aanschaf van een 10-rittenkaart
voor de Bootcamp

Heerlijke CNDTM SolarOil
(3.7ml) à €6,95 cadeau!
bij de SPA Wellness Manicure
‘Relax’ (€25,-)

actie geldig t/m 30 november 2018

2 toegangskaarten
voor de prijs van 1
Yonex Dutch Open
BA D MI N T O N
9-14 oktober 2018
Yoga actie november:
10-rittenkaart voor
slechts 5 85
(normale prijs 5 95)

Leuk van Lieke staat voor leuk en
educatief speelgoed. Duurzaam
speelgoed dat stimuleert en motiveert.
Zelfs papa en mama spelen graag mee.

Kinderen t/m 17 jaar
altijd gratis toegang

www.leukvanlieke.nl
GRATIS bezorgd in Almere Poort.

3 Pianoconcerten
in de studio van
MKMusic
Mark Kirkenier
Entree per concert:
1 persoon: 115,2 personen: 120,Met deze coupon
50% korting

2 large

Italiaanse
pizza’s
voor E 15,-

geldig t/m 31 december 2018

geldig t/m 30 november 2018

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

Diëtistenpraktijk NutriCentrum
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
088-500 2070
info@nutricentrum.nl
www.nutricentrum.nl

Tot snel in de salon!
jeannette@ladamenails.nl
06-208 137 36
Gigantenstraat 6
1363 TB Almere Poort

1 coupon per deelnemer • geldig t/m 30 november 2018

geldig tot 1 december 2018

www.ladamenails.nl

alleen op afspraak

Meer info over deze en andere
heerlijke behandelingen:

eenmalig per klant

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

Tracy Nails Studio

voor personal training,
bootcamp en meer!
06-514 435 45
www.ydsports.nl

06 - 440 336 48
Hadesstraat 6, 1363 TK Almere Poort
www.facebook.com/tracynailstudio
tracynguyenont.wixsite.com/tracynailstudio

www.facebook.com/YDSports
info@ydsports.nl

Bij inlevering van deze
coupon aan de kassa van
Topsportcentrum Almere

2 toegangskaarten
voor de prijs van 1
Yonex Dutch Open
B A D M I NTON
9 -14 oktober 2018
Kinderen t/m 17 jaar
altijd gratis toegang

www.leukvanlieke.nl

meer info zie pag. 31 en
www.yonexdutchopen.nl

GRATIS bezorgd in Almere Poort.

Foodcorner De 2 J’s
• Italiaanse pizza
• Hamburgers
• Pasta
• Italiaans schepijs

Homerusmarkt · Alseïdenstraat 20
1363 SR Almere Poort · 06-193 970 55
www.foodcornerde2js.nl · FB: Foodcorner De 2 J’s

geldig t/m 30 november 2018

geldig t/m 30 november 2018

Zen Company Yoga
• Europalaan 925
• J. Bakerstraat 40
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

Leuk van Lieke staat voor leuk en
educatief speelgoed. Duurzaam
speelgoed dat stimuleert en motiveert.
Zelfs papa en mama spelen graag mee.

coupon geldig in november 2018

3 Pianoconcerten in de studio van
MKMusic – Mark Kirkenier

Afhalen en bezorgen van
belegde broodjes, panini’s,
tosti’s en meer.
Dagelijks vers brood
van de warme bakker!
Lunchtijd
Het adres voor bedrijfslunches
Alseïdenstraat 20-2
06 - 416 012 38
www.lunchtijdalmere.nl
zie website voor openingstijden

Eigen composities, met invloeden van
licht klassiek, filmmuziek en easy-listening
en bestaande nummers in een eigen jasje.
Op deze zondagen
van 11:00 - 12:30 uur:
21 oktober 2018
18 november 2018
• 9 december 2018
•
•

Adres: Zeussingel 41
(‘Het Kanten Huis’)
1363 TM Almere Poort
06 - 453 825 43
www.mkmusic.nl

cartoon

EVENEMENTEN
POORT 2018
oktober

02	Inloopspreekuur Cultuurfonds Almere
02	Poorthuis: Overleven in de jungle 15:00
03	Bakkie Buurt Bus, elke woensdagochtend
in oktober naast gezondheidsc. Vizier
05	Vrijdagmiddagborrel bij Artesjok 16:00
06 Elke zaterdag markt bij de Homerusmarkt
06 Golden Girls CS: Herfstdecoratie maken
06 NVM Open Huizen Route
07 Almere Poort Schoon, Take a Break
09	Poorthuis: Kinderkoken, opgeven, 9 3
09-14 Dutch Open Badminton, TSC, zie p. 31
15 Vriendjes en vriendinnetjesweek @UDA
16	Poorthuis: Kinderbios met patat en snack
15:00 4+ film en 17:00 9+ film, 9 1
16 Mozaïeken bij buurtcentrum Amerika
16 Inloopbijeenkomst gemeente, @Aeres
17 Informatiemiddag GO! Pro, zie pag. 12
18 Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte
18 Golden Girls CS: Workshop New Kintsugi
19 Borrel onder de plataan, Homerusmarkt
20 Golden Girls CS: Pimp je Sweater
20 No Budget Restaurant, bc De Ruimte
21 Studio MK Music: Lazy Sunday concert
22-24 Vakantie Bijbel Club, Schaapspoort
26 Bevers spotten in Pampushout, zie p. 21
26-28 Grime en Make-up voor Halloween,
Joybodypainting, @Take a Break, zie p. 45
30	Poorthuis: Circusschool 15:00
30 Hart voor Poort Netwerkbijeenkomst

november

01 Golden Girls CS: Workshop Graffiti
02	Vrijdagmiddagborrel bij Artesjok 16:00
03 Open Dag MBO College Poort, zie pag. 11
03 Night of the UDA Stars @UDA
04 Almere Poort Schoon, Take a Break
06 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort
06	Poorthuis: Lampionnen maken 15:00
07 Schaapspoort kledingbeurs in Poorthuis
08	Informatie-avond Poort, havo en mavo
13	Poorthuis: Kinderkoken, opgeven, 9 3
15 Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte
17 No Budget Restaurant, bc De Ruimte
18 Studio MK Music: Lazy Sunday concert
20	Poorthuis: Inloop, thema ruimte 15:00
24 Pietendansfeest @UDA
26 Aeres VMBO Almere: info-avond bl/kl
27	Poorthuis: Spelletjesmiddag 15:00
29 Aeres VMBO Almere: info-avond gl/hgl

december

Steel Creek weet raad met fonteinkruid

02	Almere Poort Schoon, Take a Break
04 Inloopspreekuur Cultuurscout Poort
04	Poorthuis: Sinterklaasfeest 15:00
07	Vrijdagmiddagborrel bij Artesjok 16:00
09 Studio MK Music: Lazy Sunday concert
12	Expeditie-middag Poort, havo en mavo
13 Aeres MBO Almere: informatieavond
15 Open Dag Flex-Fit Fitness
15 No Budget Restaurant, bc De Ruimte
17-19 Gratis dansworkshops @UDA
18-21 Levende kerststal in parkeergarage
20 Sterrenlunch, buurtcentrum De Ruimte
21 Buurtkerstdiner bij de levende kerststal

www.deboerillustraties.nl

Uw salade, meneer.
eetsmakelijk!

Deadline-gekte
Iedere keer neem ik het me weer voor: eerder beginnen, niet
meer in de stress geraken. Maar als het schooljaar pas in
september begint en PoortNieuws twee weken daarna naar
de drukker moet, is dit een onmogelijke opgave. Daarom
wil ik bij deze iedereen bedanken die me heeft bijgestaan in
deze deadline-gekte! Die op de gekste tijden, ’s nachts en in
het weekend, gevraagd werd foto’s, tekst of informatie aan
te leveren, proeven te controleren, in de haast gemaakte typefouten op te sporen...
We hebben het met z’n allen toch maar weer gedaan! Voor je ligt PoortNieuws22,
een herfstnummer waarin de afgelopen lange zomer nog een beetje nagloeit.
Mocht je het niet gered hebben om jouw onderwerp hierin te krijgen, dan is er
nog dit jaar een herkansing: er komt een winternummer rond 1 december! Laat ik
daar maar meteen aan beginnen...
Suzan Breedveld, uitgever n

Wij doen er alles aan om je op je
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht
vinden wij belangrijk, evenals een goede
(mond)hygiëne en preventie.
Duitslandstraat 3
1363 BG Almere Poort
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl
www.tandzorgopmaat.nl

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

info@almerepoortnieuws.nl

kunst en cultuur

kinderen die mijn lessen hebben gevolgd
begrijpen de kunstenaar beter”, vertelt
Amanda. “Dit is wat de kunstenaar er
mee bedoeld heeft en wil laten zien. De
leerlingen begrijpen ineens hoe Kandinsky op de vormen en lijnen is gekomen
die hij heeft geschilderd”.
Magisch
In een virtuele wereld is bijna alles mogelijk. Kinderen kunnen om hun ontwerp
heen, er onderdoor of dwars doorheen
lopen en ervaren zo wat het ruimtelijk
effect van 3D is. Amanda: “Als mensen
het nog niet hebben geprobeerd kunnen ze nog niet beseffen hoe het is. Het
kwartje valt pas als je zelf in die wereld
zit. Dat is het magische – je kunt de wereld alleen zien als je de bril op hebt”. n

www.kleurincultuur.com

Kinderen ontwerpen eigen
speeltoestel in een VR-wereld
Virtual Reality lessen in het onderwijs, dat klinkt als toekomstmuziek, maar niets is minder waar. Op Sterrenschool De Ruimte
leren kinderen uit groep 8 ontwerpen in een virtuele wereld.
Stap voor stap
“Ik snap er niets van juf! Het beangstigt
mij bijna”. Amanda de Gast, docent beeldende vorming, geeft tekenen en schilderles in de virtuele ruimte. Tijdens haar
lessen ontwerpen kinderen een eigen
speeltoestel geïnspireerd op een kunstenaar. “Kinderen die voor de eerste keer in
de virtuele wereld komen, zijn vaak heel
verbaasd”. Ze leert leerlingen stap voor
stap te ontwerpen in de virtuele wereld.
Ter voorbereiding wordt de theorie over
de kunstenaars doorgenomen, daarna
gaan ze schetsen en met de VR-bril tekenen.
Leren leuker
Cathalijne Doeze Jager, docent aan Sterrenschool De Ruimte: “21-eeuwse vaardigheden spelen een steeds grotere rol in
het onderwijs. Deze technologie maakt
het leren leuker en sluit perfect aan bij
de belevingswereld van kinderen”. VR
maakt het mogelijk om de ontwerpen die
de kinderen normaal op het platte vlak
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maken, bijvoorbeeld in een tekening, nu
in de ruimte, in 3D te tekenen. Zo wordt
het een stukje echter en krijgen ze meer
grip op het ontwerp.
3D printen
Christian Knaapen is student aan de Universiteit van Utrecht en doet in opdracht
van ING en de Stichting KLEURinCULTUUR een onderzoek naar Virtual reality en 3D printing. Hij ontwikkelt een
programma om de VR-ontwerpen van
de leerlingen te analyseren en te printen
in 3D. “Niet elk model kan zomaar geprint worden. De ontwerpen moeten aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Mijn
programma analyseert de ontwerpen en
daarna kan ik modellen 3D-printen.
Effecten in het onderwijs
De Sterrenschool werkt mee aan het project van Stichting KLEURinCULTUUR en
ING om de effecten van VR in het onderwijs te onderzoeken “Ik heb het idee
dat het ruimtelijk inzicht verbetert. De

Eén van de ontwerpen in de maak

KLEURinCULTUUR brengt kinderen
tot veertien jaar na schooltijd in
contact met kunst en cultuur. Met
de kunstbus in de wijken en vanuit
ARTlabs op brede scholen, biedt de
stichting een breed scala aan naschoolse cultuureducatie. Kinderen
ontdekken hierdoor wat zij leuk
vinden en waar hun talent ligt. Is
dat dans, theater, muziek? Of misschien wel beeldende kunst en schilderen in een virtuele wereld. De
workshops zijn voor iedereen toegankelijk. Volg KLEURinCULTUUR
op social media om op de hoogte te
blijven van de nieuwste workshops.

kunst en cultuur

Cultuurscout Poort helpt
ambities waar te maken
Om beter te weten wat er op het gebied van kunst & cultuur
speelt in de wijk, heeft het Cultuurfonds Almere voor elk stadsdeel een cultuurscout aangesteld. Voor Almere Poort is dat
Mira Ticheler. Iedere eerste dinsdag van de maand houdt zij
open spreekuur en kan je binnen lopen om kennis te maken, je
project te pitchen of te laten zien waar je mee bezig bent.
Als beeldend kunstenaar weet Mira uit
eigen ervaring hoe lastig het soms kan
zijn om je plannen te realiseren. En
ook dat het scheelt als je met de juiste
mensen in contact gebracht wordt, met
iemand kunt sparren om je projectplan
aan te scherpen of tips krijgt bij het doen
van een aanvraag.
Bevlogenheid
Mira: “Een mooi voorbeeld is het Almere
Poort Koor (APK), dat kort voor de zomer is opgericht door Josine Carton. Josine is door het Wijkteam Poort naar mij
doorgestuurd, om te kijken of ik als cultuurscout iets voor haar kon betekenen.
Toevallig kwamen we elkaar kort daarna
op een avond tegen bij het buurtcentrum
De Ruimte, waar het koor die avond had
gerepeteerd.
De bevlogenheid van Josine raakte me
meteen en ik nodigde haar uit om verder
te praten tijdens mijn spreekuur. Josine
had een aantal specifieke vragen over
het oprichten en structureel maken van
het koor. Want er waren al wel zo’n vijf-

tien enthousiaste dames en heren, maar
er was bijvoorbeeld nog geen geschikte
dirigent”.
Almere Poort Koor
Josine: “Ik houd zelf van zingen en
wilde graag mensen bij elkaar brengen
die het fijn vinden om andere mensen
te ontmoeten. Zo ontstond het idee om
een zangkoor op te richten dat vrij is
van toegangseisen. Iedereen die graag
wil zingen mag meedoen. Het is heel
laagdrempelig en dat willen we ook zo
houden. Misschien dat we uiteindelijk
wel naar een benefietconcert toe gaan
werken, maar als je dat niet wilt is het
ook goed. Het moet vooral leuk blijven”.
Mira vervolgt: “Tijdens ons gesprek
merkte ik dat er nog niet veel was nagedacht over de financiële kant van het
verhaal. Want een dirigent moet natuurlijk betaald worden en ook een geschikte
ruimte kost geld. Vanuit het Cultuurfonds
willen we het ondernemerschap stimuleren, dus ik heb kritische vragen gesteld
over de contributie en tips gegeven voor

Mira Ticheler, cultuurscout in Poort, brengt
de culturele plannen van de wijk in kaart

andere manieren om aan financiële middelen te komen. Zo heb ik bijvoorbeeld
doorverwezen naar het Samen Sterk
Budget van de gemeente Almere, waar
sociale initiatieven aanspraak op kunnen
maken”.
Droom waarmaken
Toen Mira Josine enkele weken later
weer sprak, bleek dat ze zeer voortvarend te werk was gegaan. De vereniging
stond op het punt opgericht te worden,
er was een Facebookgroep aangemaakt
en in Peter Rigter een goede dirigent gevonden voor de muzikale begeleiding.
En via het Samen Sterk Budget was er
budget beschikbaar gemaakt om tot eind
van dit jaar goed van start te gaan en
iedere woensdagavond te repeteren.
Als cultuurscout geniet Mira ervan als
ze ziet hoe mensen met zoveel passie
zich inzetten om hun droom waar te maken. En als ze als cultuurscout kan helpen om de volgende stap te zetten, doet
ze dat graag.
redactie n

Meedoen met het Almere Poort Koor? Mail naar almerepoortkoor@gmail.com

Is jouw project waardevol voor Almere? Namens het Cultuurfonds Almere
is Mira voortdurend op zoek naar
(nieuw) talent en initiatieven vanuit
de wijk op het gebied van kunst en
cultuur. Een keer kennismaken of je
project pitchen? Stuur een mail naar:
poort@cultuurfondsalmere.nl of kom
langs tijdens het spreekuur.
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Almere
Pavèl van Houten was afgelopen zomer één van de drie ‘Artists
in Residence’ die vanuit de caravan van StrandLAB op het
Almeerderstrand werkte. Wie door het mooie weer naar het
strand was gelokt, kan de Watertransformator bijna niet hebben gemist. In samenwerking met Stad & Natuur ontwikkelde
Pavèl een interactief kunstwerk waar bezoekers allerlei proeven
konden doen, ter beoordeling van alle aspecten van het water.

Wethouder Hilde van Garderen neemt de
proef op de som bij de Watertransformator

Met ‘artist residencies’ wil StrandLAB
Almere het Almeerderstrand openstellen
voor nationale en internationale schrijvers, kunstenaars en onderzoekers. Zij
kunnen daar, terwijl ze er logeren en
werken, het gebied inspireren vanuit hun
eigen specialisme.
Waterwaarde in Almere Poort
De Watertransformator is een ervaringsmachine. Je kon er water in bakken
pompen en deelnemen aan een onderzoek
naar de waarde van water in Almere Poort.
Zeker 200 kinderen maakten deel uit van
de Kinderwaterjury. Het IJmeerwater werd
beoordeeld op verschillende citeria: de
smaak, het uiterlijk door een vergrootglas
gezien en de esthetiek van de locaties.
Van de onderzoeksresultaten heeft Pavèl
inmiddels verslag uitgebracht. De locaties kregen gemiddeld een 7,4. Pavèl: “De
waterkant wordt als mooi ervaren als het
een uitdagende plek is, door bijvoorbeeld
een steiger of een trekpont”.
Waterexperts
Het Almeerderstrand is een strand in
ontwikkeling. Er komt nieuw strand bij
en er komen steeds meer bezoekers om
te genieten van de omgeving. StrandLAB Almere test hoe cultuur, recreatie
en sport het Almeerderstrand avontuurlijker maken. Met de Rotterdamse Pavèl
haalden ze niet alleen een kunstenaar
met een verfrissend nieuwe kijk naar het
Almeerderstrand, maar ook een onderzoeker die even dol is op het sorteren van
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Artist in residence onderzocht
de waarde van water in Poort
data als het maken van kunst. “Vanuit de
caravan aan het water heb ik elf waterexperts gesproken om de waarde van de
plek in kaart te brengen en een basis te
leggen voor een groter project in 2019
– ik denk aan een blijvend kunstwerk.
Ik sprak onder meer een archeoloog,
dominee, kunstenaar, ecoloog, strandtenteigenaar en microbioloog. Opvallend
is dat het ecologische perspectief het
belangrijkste wordt gevonden, meer nog
dan het economische perspectief”.
Fonteinkruid
Eén van de elf experts die Pavèl interviewde was Arjan Blaas, mede-eigenaar

van Steel Creek, de relaxte strandtent
op het terrein: “Het gebied hier vind
ik prachtig, vooral de grillige kustlijn
spreekt me aan. De omgeving voelt
steeds minder gemaakt, nu de bomen
groter zijn en het gebied meer zijn eigen
karakter krijgt. Bezoekers genieten van
de vrijheid en de rust die ze hier ervaren.
Ze kunnen doen wat ze willen en genieten van het weidse uitzicht. Je kunt hier
letterlijk uitwaaien en naar het geneuzel
op het water luisteren. Het fonteinkruid,
de waterplant die hier in het IJmeer woekert, zet ik graag op ons menu”.
redactie n

meer weten of heb je een idee?
www.strandlab-almere.nl

foto’s: Fotografie Alexander

almeerderstrand

EVENEMENTEN
STRAND & DUIN 2018
maandag 1 oktober
Maandag House Steak Dag HarborHouse
Elke reguliere maandag t/m maart

hele maand oktober
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...
Maand van de Geschiedenis bij Pampus

zaterdag 6 oktober
Open huis bij DUIN van 10.00 tot 14.00 uur
Duinstraat 27 & 31, elke eerste zaterdag

zondag 7 + 14 oktober
Najaarsbokaal, catamaranzeilwedstrijden
Catamaranstrand Marina Muiderzand

woensdag 10 + 24 oktober
foto: Linkeroever

Designstudio VENIVIDIMULTIPLEX bouwde een interactieve lichtsculptuur

Zie ze vliegen op Pampus! Met vogelaars
Engbert en Dick op Pampus Forteiland

vrijdag 12 - zondag 14 oktober

UrbanCampsite: topweekend
op het Almeerderstrand
Een weekend kamperen op
het Almeerderstrand: van 14
tot 16 september kon het. Een
bijzondere gebeurtenis, want
niet eerder mocht je hier overnachten.
UrbanCampsite is één van de initiatieven
waarmee StrandLAB Almere test hoe
cultuur en recreatie het Almeerderstrand
avontuurlijker kunnen maken. De organisatie was in handen van UrbanCampsite Amsterdam.
Het weekend begon op vrijdagavond
goed met een barbecue bij strandrestaurant Poortdok, verhalen rond het kampvuur over de geschiedenis van Almere en
akoestische songs van singer-songwriter
Beatrice van der Poel. De volgende ochtend stond er een koffietafel klaar, verzorgd door Poortdok en de toekomstige
Plus-supermarkt in DUIN, en werd het
weekend officieel geopend door Michiel
Rijsberman, gedeputeerde van de provincie Flevoland.
De honderd beschikbare kampeerplaatsen waren snel uitverkocht, maar het hele
weekend waren bezoekers welkom om

mee te doen met de vrij toegankelijke
workshops en activiteiten, zoals yoga,
jam maken, vlotten bouwen, kanoën, het
ontdekken van de natuur van het Almeerderstrand en genieten in de hottub.
Zondagavond was het helaas tijd voor
de kampeerders om uit te checken. Maar
niet getreurd; de organisatie overweegt
een volgende editie van de UrbanCampsite op het Almeerderstrand in het najaar
van 2019.
n

autobedrijf
van der vlugt
APK • ONDERHOUD • REPARATIE
AIRCO • BANDEN
Josephine Bakerstraat 79
1311 GC Almere
(tegenover Pampushout / Manege)
tel. 036 - 523 97 34

Wat hebben een loopkat en een manometer
met elkaar te maken? Vind het uit tijdens
de Archeologiedagen op Pampus Forteiland

maandag 15 + 22 oktober
Midweek Jeugdzeilcursus herfstvakantie
Regatta Center Muiderzand

zaterdag 20 - zondag 28 oktober
Museumkidsweek op Pampus Forteiland
Elk kind ontvangt een cadeautje

woensdag 24 oktober + zaterdag 27 oktober
Met de boot vanaf Muiderzand naar Pampus 		
of Muiderslot, en je fiets kan ook mee

1 november - 15 december
iedere donderdag, vrijdag en zaterdag
Winterrestaurant Winterlicht op Pampus
Avontuur met mooie seizoensgerechten

zaterdag 3 en zondag 4 november
27e Muiden-Pampus-Muiden
Sloeproeien Nederland

zondag 4, 11, 18 en 25 november
Catamaran clinics Sail Today
Met eigen of gehuurde catamaran

woensdag 14 november
Zeilvereniging Flevomare: winter-reünie

dinsdag 25 + woensdag 26 december
Kerstdiner à la carte bij HarborHouse
Reserveren is wenselijk

www.autobedrijfvandervlugt.nl
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onderwijs

Aeres VMBO en MBO Almere -de school die stad en natuur verbindt
Aeres VMBO en MBO Almere, de vmbo- en mbo-school aan de
Heliumweg in Almere Poort, is altijd bezig met innovaties en
ontwikkelingen in samenwerking met het bedrijfsleven. Het is
dé school van de toekomst. Door de toenemende vraag vanuit
de arbeidsmarkt, wordt op een andere, eigentijdse en speelse
manier onderwijs gegeven met interessante projecten.

Uit onderzoek is gebleken dat er vanuit
de arbeidsmarkt steeds meer vraag is
naar leerlingen en studenten die kennis met zich meebrengen van innovaties
binnen het bedrijfsleven. Aeres VMBO
en MBO Almere speelt hier met diverse
projecten op in en stoomt de leerlingen
klaar voor een succesvolle toekomst.
Feeding the City
Bij binnenkomst is het eerste project
van Aeres MBO Almere niet te missen.
In de hal van de school staat een stellage, die er interessant uitziet. Dit is een
hydroponics-installatie en behoort tot
het project ‘Feeding the City’. Hydroponics is een methode om planten te laten

groeien zonder grond, op basis van in
water opgeloste ingrediënten. Het betreft
een proeftuin, waar studenten mee kunnen experimenteren en waarmee diverse
onderzoeken gedaan worden.
The Green Drone Academy
Naast dat de studenten reguliere vakken
volgen zoals Nederlands en Wiskunde,
worden enkelen van hen bij Aeres MBO
Almere opgeleid tot dronepiloot. Tijdens
speciale lessen van deskundige docenten
maken leerlingen kennis met de mogelijkheden die drones bieden binnen het
werkveld, doen zij ervaring op met het
besturen van een drone en leren zij de
data en beelden te interpreteren.

Robotica
Sociale en technische ontwikkelingen
zorgen voor steeds meer robot-toepassingen in ons dagelijkse leven. Binnen
de robotica zijn er tal van ontwikkelingen die erop gericht zijn robots zo te maken dat ze taken van de mens kunnen
overnemen. Met het project Robotica
ontwikkelt Aeres VMBO Almere daarin
mee. Tijdens de lessen leren leerlingen
een nieuwe en innovatieve kant van
techniek. Door kinderen al op jonge leeftijd te leren oplossingen voor technische
problemen uit hun eigen leefwereld te
ontwerpen en uit te voeren, worden ze
beter voorbereid op deelname aan de samenleving.
Alle projecten worden uitgevoerd in samenwerking met interessante organisaties, die de kennis door middel van gastlessen overdragen aan de leerlingen en
studenten.
n

“Onze studenten
leren moderne technologie
toepassen waarmee ze
vooruit lopen in hun werkveld”
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De drie opleidingsmanagers hebben er zin in! Harro Bosma – Vrije tijd & Ondernemen,
Andrea van Sonsbeek – Sport & Bewegen en Marjan van Duist – Business.

MBO College Poort start
schooljaar in nieuw gebouw
naast station Almere Poort
Op 3 september werd de opening van het nieuwe gebouw van
MBO College Poort gevierd met een optreden van breakdancegroep The Ruggeds. Sinds twee jaar krijgen mbo-studenten
les in Poort, maar tot de zomervakantie was dit in een tijdelijk
gebouw. PoortNieuws kreeg in juni al een exclusieve preview
van de smaakvol en duurzaam ingerichte nieuwbouw.
Je loopt het station uit en je bent er. Studenten uit de wijde regio kunnen comfortabel met de trein naar hun school reizen. Op MBO College Poort van het ROC
van Flevoland kunnen op verschillende
niveaus opleidingen gevolgd worden
binnen Vrije Tijd & Ondernemen, Sport
& Bewegen en Business. In het gebouw,
dat capaciteit heeft voor 1500 studenten,
heeft ieder team zijn eigen thuisbasis.
Buiten de leslokalen zijn veel plekken gerealiseerd waar studenten kunnen
leren en werken aan opdrachten. Dakramen laten veel daglicht door naar de
grote, centrale ruimte met een chillplek
die ook als tribune gebruikt kan worden.
Kekke lampen maken het geheel af. De
balie heeft een prachtig houten werkblad
en is met zeshoekjes in grijs en wit betegeld. Aan de muur zien we een groene
rand, die met mos is bekleed. Bijzonder
is ook de pionierszone, waar studenten,
samen met opdrachtgevers, kunnen werken aan échte opdrachten in de praktijk.
Harro Bosma, manager Vrije Tijd &
Ondernemen: “Studenten hebben mee-

gedacht over de aankleding van het gebouw. We hebben echt samen naar de
oplevering toegeleefd. Onze studenten
zijn altijd erg gemotiveerd, omdat de
opleidingen praktijkgericht zijn. Vanaf
het eerste leerjaar wordt er gewerkt met

echte projecten. Hiervoor werken wij
nauw samen met allerlei instanties en
bedrijven in de regio, maar ook erbuiten.
Voor bijvoorbeeld Toerisme-opleidingen
worden tijdens het hoogseizoen ook stages in het buitenland gelopen”.
Andrea van Sonsbeek, manager Sport
& Bewegen vult aan: “We zijn partner
van Almere City FC en zijn in contact met
de combinatiefunctionarissen in Almere.
Onze studenten hebben sportdagen voor
21 basisscholen georganiseerd. Sommige
projecten bieden werk voor verschillende
afdelingen. Een mooi voorbeeld hiervan
is het Festival Poort Sociaal, dat dit jaar
op 16 juni plaatsvond. Ons college maakt
onderdeel uit van de omgeving en maakt
contact laagdrempelig, zodat bedrijven,
en organisaties zich welkom voelen om
deel uit te maken van de community”.
Marjan van Duist, manager Business:
“We zijn altijd op zoek naar bedrijven
die passen bij de creatieve, ondernemende, lefhebbende student. De school
is een broedplaats voor vernieuwing.
Bij ons leer je door te doen. Vanuit ons
team werken we onder meer samen met
de Floriade en de VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere). Het is belangrijk dat
iedereen bij ons zichzelf kan zijn en kan
werken aan zijn eigenwaarde en het ontwikkelen van zijn potentieel. Wees trots
op wat je doet en wie je bent en ontwikkel je vanuit successen verder. Studenten
kunnen extra certificaten halen, zoals
Nima-A en HAVO certificaten. Zo gaan
ze goed voorbereid de arbeidsmarkt op”.
redactie n

.
MBO COLLE GE ALME RE MBO COLLE GE POOR T

ZA 3 NOVEMBER

KOM NAAR DE OPEN DAG
VAN HET ROC VAN FLEVOLAND
SCHRĲF JE IN: ROCVANFLEVOLAND.NL
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kinderopvang

Zoekt jouw kind graag de uitdaging?
“Pap, mam, dat is saai! Is er niks leukers te doen?”
Herken je dat? Je zoon of dochter verveelt zich snel en kan zijn of
haar energie niet kwijt in de activiteiten en spelletjes die andere
kinderen leuk vinden. GO! Kinderopvang wil dat ook deze kinderen het gevoel hebben dat ze echt op hun plek zitten. Dit wil zij
bereiken door hen met uitdagende leer- en spelstof te prikkelen
in hun hoogbegaafdheid. Sinds september 2018 wordt uitdagende opvang GO!-pro aangeboden voor hoogbegaafde kinderen.
Hoogbegaafde jongens en meisjes zoeken
meer uitdaging en kennis dan waar volwassenen vaak vanuit gaan. GO! Kinderopvang herkent dat bij sommige kinderen
van vier tot twaalf jaar oud en ontwikkelde speciaal voor hen een uitdagend
programma onder de naam GO!-pro. Zo
vinden ook deze kinderen beter hun plek
tussen en met andere kinderen. Want elk
kind is voor GO! gelijk, maar ook elk kind
is uniek.
Hoogbegaafdheid en de gevolgen
Hoogbegaafdheid is een combinatie van
uitzonderlijke intelligentie, creativiteit
en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafde
kinderen kunnen vastlopen in het reguliere onderwijs en de reguliere opvang en
vinden soms moeilijk aansluiting bij leef-

tijdgenoten. Een oorzaak daarvan is vaak
dat de kinderen niet uitgedaagd worden
door de aangeboden activiteiten en zich
niet begrepen voelen door de andere kinderen en leerkrachten of pedagogisch
medewerkers. Dit gevoel kan leiden tot
frustratie en kan negatieve gevolgen hebben voor hun sociale ontwikkeling, eigenwaarde en gedrag.
Voorzien in behoefte
Voor ouders van hoogbegaafde kinderen
is het soms lastig om passende opvang
voor hun kind te vinden. De laatste jaren
probeert het basisonderwijs daar iets aan
te doen door speciale klassen of werkgroepjes aan te bieden. In de kinderopvang is daar, voor zover bekend, nog niet
veel aandacht voor. Met een opvanglocatie met speciaal aanbod voor hoogbegaafde kinderen wil GO! Kinderopvang voor
deze kinderen en ouders een oplossing
bieden, zodat kinderen met plezier naar
de opvang gaan.
Aanbod op maat
Sinds september 2018 biedt GO! Kinderopvang met GO!-pro passende opvang voor
hoogbegaafde kinderen tussen vier en
twaalf jaar oud. Het doel? Kinderen voldoende uitdaging bieden en ze prikkelen
in de vorm van aanbod op maat. Daardoor
komen deze kinderen met plezier naar de
opvang en gaan ze daarna voldaan naar
huis. Zowel voor de kinderen, als voor de
ouders en de opvang heeft dit alleen maar
positieve kanten. In Flevoland is GO! Kinderopvang de eerste kinderopvangorganisatie die deze vorm van professionele
opvang organiseert.
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Het Vlaggenschip eerste locatie
GO!-pro is gestart bij kinderopvanglocatie
Het Vlaggenschip aan de David Living
stonestraat 121 in Almere Poort. Voor
deze locatie is gekozen, omdat de naastgelegen basisschool De Columbusschool
al een speciaal aanbod heeft voor hoogbegaafde kinderen. Van deze basisschool
gaan momenteel al veel kinderen naar Het
Vlaggenschip. Een aantal van hen is dus
hoogbegaafd. Behalve voor kinderen van
De Columbusschool is de opvang ook bedoeld voor kinderen van andere scholen.
Almere als pilot voor Flevoland
De opvang in Almere Poort is voor GO!
Kinderopvang min of meer een pilot. Als
dit een succes blijkt, worden elders in de
regio Flevoland de mogelijkheden onderzocht om te starten met een gerichte kinderopvang voor hoogbegaafde kinderen.
Het liefst zou GO! Kinderopvang op iedere
vestiging een passend aanbod hebben voor
hoogbegaafde kinderen vanaf twee jaar.
Deskundige aanpak
Vanzelfsprekend vindt GO! Kinderopvang
dat je bij het aanbieden van een dergelijk aanbod voor hoogbegaafde kinderen
alle deskundigheid in huis moet hebben.
Niet in het minst omdat deze doelgroep nu
aanloopt tegen belemmeringen. Met het
aantrekken en bijscholen van deskundige

Uitnodiging
Beleef zelf wat GO!-pro
te bieden heeft op
woensdag 17 oktober 2018
van 16.30 uur tot 17.30 uur
bij Het Vlaggenschip,
David Livingstonestraat 121.
Iedereen is van harte welkom!
De kinderen laten zien en
vertellen wat zij doen, hoe ze
dat doen en hoe ze GO!-pro
ervaren.

kinderopvang

medewerkers heeft GO! Kinderopvang nu
de benodigde pedagogische kennis, expertise en ervaring in huis.
Motivatie, intelligentie
en creativiteit
Naast de vereiste theoretische kennis omtrent het herkennen van hoogbegaafdheid
bieden de medewerkers een gepast, uitdagend activiteitenpalet aan. Aan de hand
van de drie kerncomponenten motivatie,
intelligentie en creativiteit kunnen ze ieder kind de juiste verdieping en uitdaging
geven. Doel daarvan is ze te prikkelen en
hun talentontwikkeling stimuleren. Elk
kind is uniek!
Niet buiten de boot vallen
Voorop staat dat ze de hoogbegaafde kinderen zoveel mogelijk opvangen in een
‘normale’ omgeving. Het is niet de bedoeling een aparte groep voor deze kinderen
te creëren. Ze willen immers niet buiten de
boot vallen, maar juist tussen hun vriendjes en vriendinnetjes zitten, die ze ook in
de buurt tegenkomen. Alle kinderen komen na afloop van hun schooldag naar

de buitenschoolse opvang. Daar kunnen
ze zich even uitleven en hun verhaal kwijt
met een kopje thee en een versnapering.
Vervolgens wordt de kinderen per doelgroep een activiteit op maat aangeboden.
Verdieping en uitdaging
Dit aanbod sluit aan bij de reguliere activiteiten en thema’s op de buitenschoolse
opvang, maar onderscheidt zich door verdieping en daarmee meer uitdaging. Een
activiteit met techniek leent zich bijvoorbeeld uitstekend om dieper op de materie
in te gaan. Wat voor materiaal zit er in
een radio of computer? Maar ook bij reguliere activiteiten zoals knutselen, koken,
dans en theater kan de moeilijkheidsgraad
per niveau worden aangepast. Denk aan
het opzetten en geven van presentaties,
leren filosoferen, kennismaken met een
vreemde taal zoals het Chinese Mandarijn,
kijk op sterrenkunde of werken met een
microscoop of 3D-printer.
Kinderen er zelf bij betrekken
GO! wil vooral de kinderen zelf ook mee
laten denken over hun invulling bij een
bepaalde activiteit. Bij sommige activiteiten kan zo nodig ook gekozen worden
voor een heel ander aanbod, afhankelijk
van het kind en de activiteit. De essentie
is wederom: ieder kind een geschikt plekje
bieden.
Ervaringen monitoren en evalueren
GO! Kinderopvang zal komend jaar nauwlettend de ervaringen van de ouders en
hun kinderen aanhoren. Belangrijk is om
dat te monitoren en tussendoor te evalueren. Als betrokken ouders en kinderen blij
zijn met de aangeboden activiteiten en
verdieping, is de pilot GO!-pro succesvol.
Daar gaat het immers om.
n

Meer weten over GO!-pro
bij Het Vlaggenschip?
Neem contact met ons op en we
vertellen er graag meer over!
Opvang van 0 tot 12 jaar
David Livingstonestraat 121
036-536 99 03
www.go-kinderopvang.nl
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Cinnabon opende eerste virtual
store wereldwijd in Almere Poort
www.cinnabon-almere.nl
Op 1 juni 2018 had Almere Poort de primeur van de opening van de eerste virtual store wereldwijd voor Cinnabon.
Cinnabon is de lekkerste kaneelbol die je
ooit hebt gegeten en wordt al jarenlang in
meer dan 50 landen verkocht. Het productieproces van ruim drie dagen maakt dat
de smaak uniek is. Alle Cinnabons worden
bereid met het geheime recept en het basis-ingrediënt ‘Makara’, een samenstelling
van kaneel, rietsuiker en andere kruiden.
Sindy, één van teamleden, vertelt: “Vanuit
de bakkerij bezorgen wij Cinnabons vers
aan huis, met een persoonlijke ‘touch’. Via
onze website kan er besteld worden en
een bezorgmoment worden gekozen. Onze
vaste leverdagen zijn vrijdag, zaterdag en
zondag en wij werken niet met een voorraad. Hierdoor garanderen wij altijd verse
Cinnabons, en laten we eerlijk zijn, dan
zijn ze ook het allerlekkerst toch?
We starten altijd in Almere Poort met
uitleveren, dus onze buren ontvangen de
bestelling als eerste! Het is ook mogelijk om een leuk en persoonlijk pakket te
ontvangen met een fles wijn en een Cin-

napack. En we cateren verse Cinnabons
voor allerlei gelegenheden. Cinnabon zal
zeker indruk achterlaten en je dag zoeter maken! Onze missie is om warmte te
verspreiden – niet alleen in onze bakkerij,
maar ook in Almere. Wij bieden de balans
die nodig is in het leven. Aan iedereen
die zichzelf even wil verwennen, zeggen
wij: Cinnabon is jouw ontsnapping, jouw
mini-vakantie, jouw ‘frosting in life’!
We hebben tot nu toe ontzettende leuke reacties ontvangen van onze klanten
en de vraag naar een winkel in Almere is
groot. Voor nu zijn we een online winkel, maar ons streven is om volgend jaar
een winkel te open in het centrum van
Almere, waar onze klanten onder het genot van een drankje een Cinnabon kunnen nuttigen. Hoe mooi zou dat zijn?”.

She-Time: kleinschalige ‘ladies
only’ sauna & massage-salon
Europalaan 919, www.she-time.nl
Dames, ook zo toe aan wat tijd voor jezelf? De beslommeringen van werk en gezin achter je laten? Dan kun je nu terecht
bij She-Time, een kleine ‘ladies only’ sauna & massage-salon aan de Europalaan.
Sie Rampal is deze zomer gestart met

She-Time. “Ik zie om me heen dat vrouwen steeds meer werken. Vooral in combinatie met een gezin zorgt dat er vaak
voor dat je als vrouw weinig aan jezelf
toekomt. Tegelijkertijd worden vrouwen
zelfbewuster en gaan ze vaker tijd voor
zichzelf claimen”. Om vrouwen de ontspanning te bieden waar ze behoefte aan
hebben, is Sie She-Time begonnen. “Ik
heb bewust gekozen voor een kleinschalige salon voor alleen vrouwen”, vertelt
Sie. “Je hebt vaak geen tijd om een hele
dag sauna te plannen. Daar heb je ook
niet altijd zin in. Maar een uurtje sauna
om de hoek, of een half uurtje massage tussendoor, dat past vaak wel in het
drukke schema”.
Bij She-Time kun je een afspraak
plannen voor een professionele massage
door één van de kundige masseuses. Of
je kunt genieten van een geavanceerde
stoelmassage in een sfeervolle ruimte. In
20 minuten word je van nek tot voetzool grondig gemasseerd. Het is even
wennen in zo’n stoel, maar heerlijk ontspannen en met alle spieren los, loop je
een half uurtje later de deur uit. Ook de
drie infraroodsauna’s zijn sfeervol en ze
zijn efficiënt bovendien. Sie: “Doordat
infraroodsauna’s je van binnenuit verwarmen, zweet je meer en je verbrandt
meer calorieën”. Na afloop kun je koud
en warm afdouchen. Last but not least:
She-Time heeft als bijzondere assistenten Garra Rufa visjes. Als je je voeten
baadt in een bassin met deze visjes,
knabbelen ze de dode huidcellen van je
voeten, waardoor je voeten een complete
Dr. Fish pedicure-behandeling krijgen.

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

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort | 036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl
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Fijn van She-Time is dat je gewoon
kunt binnenlopen en ontspannen. Een
afspraak maken is door de week alleen
nodig voor een behandeling door een
masseuse. In het weekend kun je de faciliteiten van She-Time per uur huren. En
goed om te weten: elke eerste maandag
van de maand kun je gratis tien minuten
stoelmassage proberen!

Meer dan Marketing

Fotostudio87

Foodcorner De 2 J’s -- Italiaanse
pizza in de Homerusmarkt
Homerusmarkt, naast de Notenbar
Afgelopen zomer opende ‘Foodcorner De
2 J’s’ haar deuren in de Homerusmarkt en
daarmee krijgen Poortenaren toegang tot
eerlijke, verse Italiaanse pizza en evenzo
smaakvolle hamburgers. Natascha is één
van de pizzabakkers van De 2 J’s. “Geen
champignons uit blik hier”, lacht ze, “alle
ingrediënten zijn vers”. En dat hebben
inwoners van Almere Poort al ontdekt.
Vaste klanten weten De 2 J’s al goed te
vinden. Natascha: “Voor kinderen is en
blijft Pizza Margherita favoriet. Aan volwassenen raad ik de Pizza Pesto aan. Die
vind ik zelf heel lekker, met pestosaus in
plaats van tomatensaus”.
Ook voor een eerlijke hamburger kun
je terecht bij De 2 J’s. “Ja, dat lijkt een
bijzondere combinatie”, zegt Natascha.
“Maar ook voor de huisgemaakte hamburger is veel belangstelling en we willen
natuurlijk zoveel mogelijk klanten tevreden stellen”. Naast de hamburger van
100% rundvlees kun je bij De 2 J’s ook
terecht voor een huisgemaakte kipburger. “Die maken we zelf van kipfilet en
met kruiden naar eigen recept”. Als toetje is er ambachtelijk Italiaans ijs. “Nee”,
lacht Natascha, “dat maken we niet zelf,
maar het is geen fabrieksijs! Wij halen
het bij een bevriende ijsmaker die al 35
jaar Italiaans ijs maakt en dat proef je”.
Van het ijs worden ook milkshakes en ice
coffee gemaakt, met biologische melk.
Met enige regelmaat worden er gezonde, vers gemaakte maaltijden aangeboden. “Dat vermelden we op Facebook”,

legt Natascha uit. “Daar laten we zien
wat die avond af te halen is en mensen
bestellen het dan op voorhand. Bovendien hebben we een whatsapp-groep met
vaste klanten die we op de hoogte stellen
als we weer een maaltijd gaan bereiden”.
Natascha merkt dat daar best behoefte
aan is. “Als je moe uit je werk komt, heb
je soms geen zin om te koken, maar wil
je wel een gezonde maaltijd. Dan is onze
maaltijd precies wat je zoekt”.
Wil je de Italiaanse pizza van De 2 J’s
proberen? Gebruik dan de coupon voorin deze PoortNieuws: twee grote pizza’s
voor 15 euro. Dus kom gauw langs.

Mor Sere: verser dan verse
Mediterrane lekkernijen
Homerusmarkt, naast de Kaazzaak
Op een vrijdagmiddag loop ik binnen bij
Mor Sere, een nieuwe winkel in de Homerusmarkt. En ik word er bijzonder hartelijk ontvangen door Talin Ohanian, eigenaresse van Mor Sere. Een grote schaal
met allerlei lekkernijen staat voor me
klaar en met een heerlijk kopje thee laat
Talin mij haar specialiteiten proeven. “Dat
kan altijd”, lacht Talin. “Als mensen hier

komen, kunnen ze altijd proeven. Ik ben
heel trots op de kwaliteit van wat wij te
bieden hebben”. Talin wilde al lang een
Armeens-Libanees delicatessenwinkeltje
beginnen en Flevoland heeft hiermee
een primeur. “Ik verzorgde al vaak catering bij allerlei activiteiten bij ons in
de buurt en nu mijn jongens groot zijn,
gun ik mezelf tijd voor dit winkeltje”. Elk
gerechtje heeft een eigen ‘touch’.
Het zijn de gerechten zoals ik die geleerd heb van mijn moeder, maar ik heb
ze wel aangepast aan mijn eigen smaak
en de huidige tijd en natuurlijk ook aan
de omgeving waarin ik woon. Sommige
gerechten zijn namelijk van oorsprong
heel pittig en daarom maak ik vaak ook
een iets minder pittige variant”. Bij Mor
Sere kun je terecht voor borrelhapjes, zoals zelfgemaakte kaas, maar ook voor een
broodje falafel, complete maaltijden of
maaltijdsalades. Talin: “Ik maak de maaltijden ter plekke voor je, maar je kunt ze
ook bestellen, dan zorg ik dat ze klaarstaan”. Kenmerk van Talin’s maaltijden is
dat ze – naast lekker – altijd vers zijn, gezond en voedzaam. Favoriet bij klanten
is ‘Ietsch’, de Armeense salade die Talin
maakt. Ook de druivenbladerhapjes en
humus zijn populair.
Mor Sere is een echte aanwinst voor
Almere Poort. Dus loop even langs, maak
een babbeltje, proef van het lekkers dat
Talin maakt. Dan ga je zeker naar huis
met iets bijzonders, met lekkernijen met
de smaak van de Mediterranee.
redactie n
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gebiedsontwikkeling

Ontwikkelingen in Almere Poort in vogelvlucht
Almere Poort groeit hard. Niet alleen met de ontwikkeling van
de nieuwe wijken maakt de gemeente het stadsdeel af, maar
ook in de bestaande wijken zijn nog volop bouwactiviteiten.
Voor bewoners maar ook voor woningzoekenden kan het niet
snel genoeg gaan. Niet alleen voor wat betreft het opleveren
van de woningen, maar zeker ook voor de inrichting van de
openbare ruimte en de voorzieningen.

Blijf ook online op de hoogte!
Wist je dat veel informatie te vinden
is op poort.almere.nl? De gemeente
doet haar best de website zo actueel
mogelijk te houden, met aankondiging van informatiebijeenkomsten
en het laten zien van de laatste plannen en kaarten. Schrijf je via de website in voor de digitale nieuwsbrief
om niets meer te missen.

Dat begrijpen we als gemeente heel
goed en we doen – met partners – ons
best! We houden je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen via (inloop)
bijeenkomsten, de website, de digitale
nieuwsbrief, persoonlijke brieven en natuurlijk ook via PoortNieuws!
Homeruskwartier Centrum:
tweede basisschool
In Homeruskwartier Centrum gaan de
ontwikkelingen snel. De locatie aan de
noordzijde van het Homeruspark is sinds
2009 benoemd voor de komst van een
tweede basisschool. Tijdens de algemene informatiebijeenkomsten van Almere
Poort van november 2017 en april 2018
is het opstarten van de planontwikkeling
toegelicht aan bewoners en begin september werden de uitgewerkte plannen
voor het gebouw en de inpassing in de

GAJ VBW Architecten

Artist impression nieuwe schoolgebouw Odyssee
buurt (verkeer en parkeren) gepresenteerd. De basisschool, genaamd Odyssee,
is nu tijdelijk gehuisvest in het voormalige kinderdagverblijf aan de Pygmalion

straat. Inmiddels is de omgevingsvergunning aangevraagd en wordt de start
bouw verwacht voor de zomer van 2019.
De kinderen van Odyssee kunnen in
schooljaar 2020/2021 naar het nieuwe
gebouw. Kijk voor meer informatie op
poort.almere.nl/odyssee.
Homeruskwartier Centrum:
supermarkt PLUS
Supermarkt PLUS komt naast de Homerusmarkt. De plannen zijn na de bekendmaking van de aanbesteding verder uitgewerkt en de omgevingsvergunning is
aangevraagd. Begin 2019 maakt de gemeente de locatie bouwrijp, zodat naar
verwachting in de eerste helft van 2019
de bouw kan starten.

supermarkt

foto: Topshot.nl
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school

Blijf ook via Twitter op de
hoogte van de ontwikkelingen
in Almere Poort:
@almere_poort_

gebiedsontwikkeling

Nieuwbouwproject Zandpoort in
Olympiakwartier West gaat hard!
De eerste bewoners van nieuwbouwproject Zandpoort zijn 15 juni 2018 verwelkomd door wethouder Jerzy Soetekouw.
Samen met de bewoners onthulde Soetekouw de meerpaal die straks voor elke
woning komt en symbool staat voor het
leven tussen tuin en duin in Zandpoort.
Mevrouw Napo kreeg de sleutels van
haar Goedhuurwoning overhandigd door
manager Vastgoed van woningcorporatie
de Alliantie, Egbert Dekker. Met de realisatie van de Goedhuurwoningen dragen
Trebbe en de Alliantie bij aan de roep om
meer duurzame en goed betaalbare sociale huurwoningen in Almere.
Nieuwe woningen
Olympiakwartier West
In nieuwbouwproject Zandpoort geniet
je van het stadse wonen en het glooiende duinlandschap. Dit deel van de wijk
Olympiakwartier ligt tegenover de wijk
Duin en groeit volop. Eind van het jaar
start naar verwachting de verkoop van
de koopwoningen. Kijk voor meer informatie op www.zandpoort.nl.

foto: Lex Beers

Wethouder Jerzy Soetekouw onthulde samen met bewoners de eerste meerpaal

De Voortuin

Zandpoort
Zicht op Duin
DUIN

foto: Topshot.nl
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hoogte van de ventweg langs de hoofdweg van de Europalaan tussen de Duitslandstraat (dus ook de parkeerplaatsen
bij het gezondheidscentrum Vizier) en
de Denemarkenstraat. Lang parkeerders
kunnen elders gebruik maken van gratis
parkeerruimte in de openbare ruimte.
Wat is jouw visie op
de Voortuin van Poort?
De strook tussen de A6 en de Elementendreef wordt de Voortuin genoemd. Hier
gaat de gemeente dit najaar starten met
het opstellen van een ontwikkelingsvisie.
Vind je het leuk om hierin mee te denken en een bijdrage te leveren? Houd de
website en de digitale nieuwsbrief in de
gaten voor de uitnodiging.
foto: Fotostudio87

Natuurlijk Spelen in het Cascadepark
Initiatieven in het Cascadepark
Het Cascadepark is bedoeld en ontworpen als een gebruikspark voor de Poortenaren, met allerlei voorzieningen in
een doorlopend parklandschap met zogenaamde ‘kamers’. Deze kamers bieden
letterlijk de ruimte en vrijheid voor allerlei invullingen. Inmiddels zijn al kamers
gevuld met het Klokhuis, een boomgaard, een Tiny Forest, de Playground en
een natuurlijke speeltuin. De gemeente
is bezig met een Tiny Church nabij het
Klokhuis en een horecapaviljoen nabij
de Playground. In september organiseerde de gemeente een avond om te reageren op de plannen – met een powerhill,
een powerwall, extra looppaden en een
vlak grasveld – voor sport en bewegen
in het park.
Zicht op Duin
De strook langs de Poortdreef in zowel
Columbuskwartier als Europakwartier
West wordt ook wel Zicht op Duin genoemd. Op heel veel plekken wordt hier
gebouwd aan vooral appartementengebouwen, zogenaamde stadspaleizen.
Waar de bebouwing gereed is, is de gemeente al gestart met woonrijp maken.
Dat betekent dat de openbare ruimte
wordt ingericht met parkeerplaatsen,
verlichting, groen en speelplaatsen.
De stichting Academie van de Stad zet
de komende maanden studenten van de
Hogeschool Windesheim (studierichting
mobiliteit) in bij een onderzoek naar de
realisatie van parkeerplaatsen en het
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parkeergebruik van de appartementen
in het noordelijke deel van de strook
Zicht op Duin. Zij werken ook op locatie
en nemen interviews af met bewoners.
Blauwe zone op de Europalaan
Na een burgeractiviteit op de politieke
markt eind vorig jaar heeft de wethouder toegezegd de ontstane parkeeroverlast voor winkeliers te verminderen. In
februari is hiervoor een verkeersbesluit
genomen en, na het verstrijken van de
bezwaartermijn, is per 1 september overgegaan tot de invoering van de blauwe
zone op een deel van de Europalaan in
Almere Poort. De blauwe zone geldt op
maandag tot en met zondag van 9.00
uur tot 18.00 uur en de parkeertijd is
maximaal twee uur. Let op: gebruik hier
een parkeerschijf!
De blauwe zone is een middel om parkeeroverlast te verminderen en heeft als
doel kort parkeren voor winkelbezoek te
bevorderen en lang parkeren te ontmoedigen. De blauwe zone is ingesteld ter

Drie bestemmingsplannen 		
voor Poort in de maak
Een bestemmingsplan geeft aan waar
mag worden gebouwd, maar ook hoe
grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Het huidige bestemmingsplan van
Almere Poort vraagt om actualisering. Dit
wordt uitgewerkt in drie losse bestemmingsplannen (Poort West & Pampushout,
Poort Oost & Duin, Poort Buitendijks.
De laatste stand over de procedures van
de drie bestemmingsplannen vind je op:
poort.almere.nl/bestemmingsplannen
Inloopbijeenkomsten Almere Poort
De grote inloopbijeenkomsten over de
laatste ontwikkelingen van Poort organiseren we twee keer per jaar (april en
oktober). Veel bewoners en ondernemers
weten deze bijeenkomsten te vinden. Afgelopen april was het erg druk in Sterrenschool De Ruimte. Om iedereen – letterlijk en figuurlijk – de ruimte te geven om
alle presentaties te bekijken en toelichting te krijgen is besloten om toch weer
richting het Aeres VMBO te gaan.
gemeente Almere n

Benieuwd naar alle gemeentelijke
ontwikkelingen in Poort? Kom naar
de Inloopbijeenkomst Almere Poort
op 16 oktober 2018
van 19:00 tot 21:00 uur
in het Aeres VMBO, Heliumweg 1

ons cascadepark

EVENEMENTEN
CASCADEPARK 2018
vrijdag 5 oktober 14:00
Open Klokhuis: kleien, schilderen,
tekenen, Lego bouwen, glijbaan glijden
zondag 7 oktober 13.00
Klokhuislab: insecten (4-6 jaar)
vrijdag 12 oktober 14:00
Open Klokhuis: sokpoppen
en handschoenbeesten maken

Het Open Klokhuis
in de warmste zomer
Reeds in het voorjaar was er voor de
week van 30 juli tot en met 3 augustus
‘hutten bouwen’ gepland voor het zomervakantieprogramma van het Open
Klokhuis. Al snel werd het zonnig en
warm weer en het bleef maar heet.
Ondertussen was tijdens de lente op de
kruising van de watergangen in het park
een grote waterpartij uitgegraven met in
het midden een echt eiland. Veel gebeurde daar op dat moment niet.
Hutten bouwen leek bij dit aanhoudende hete weer toch minder geschikt.
Een vraag bij Haddock gaf mogelijkheden: zippy’s en zwemvesten. Wie plant
als eerste een vlag op het eiland?
Zo makkelijk ging dat – Philip bracht
de kano’s, Joyce zorgde ervoor dat ie-

vrijdag 19 oktober 14:00
Open Klokhuis: mozaïekpanelen
maken, thema: De Floriade
zondag 21 oktober 2018 13.00
Techniek workshop in het Klokhuis
vrijdag 26 oktober 14:00
Open Klokhuis: origami

dereen een zwemvest aandeed. De waterpartij werd zo goed gebruikt! Varen,
zwemmen, de vlag staat op het eiland.
Om het eiland, onder de bruggen door,
het park vanuit het water bekeken.
Daarnaast was er gewoon een Open
Klokhuis met tekenen, glijden, limonade
drinken. Tussen de kinderen geen enkele
spanning. Opgetogen gezichtjes! Tot zover een verslag van een hete zomerweek
in het Open Klokhuis.
Het Open Klokhuis wil inspelen op de
behoeften in de wijk. Daarom zijn zij
op zoek naar hulpkrachten: mensen die
creatieve ideeën aandragen voor de programmering, bardiensten willen draaien
of de kinderen begeleiden tijdens de acti
viteiten. Meld je aan via e-mail of zoek
contact via Facebook.
n
www.facebook.com/openklokhuis
info@openklokhuis.nl

Opening fruittuin
Op 10 juni kwam wijkregisseur Diana
Lamboo de nieuwe fruittuin in het Cascadepark officieel openen. Dit werd in
stijl gevierd met een picknick. Kinderen
zaaiden wilde bloemen. Vervolgens was
het een lange zomer afwachten en hopen
dat alle keurig aangelegde perken met
fruitbomen en -struiken goed zouden gedijen. De jonge planten hadden het niet
makkelijk met de droogte. Gelukkig was
er de waterpomp en trouwe vrijwilliger
Klazien die dagelijks de tuin kwam ben
gieten. Help je haar een handje?

zondag 28 oktober 14:00
Open Podium Klokhuis met Adinda, 			
dreampop met jazzy en R&B invloeden
woensdag 31 oktober 20:00
Op zoek naar het eigen ‘ik’ in de bijbel,
locatie: het Klokhuis
vrijdag 2 november 14:00
Open Klokhuis: kleien, schilderen,
tekenen, Lego bouwen, glijbaan glijden
zondag 4 november 13.00
Klokhuislab: glow show (7-12 jaar)
vrijdag 9 november 14:00
Open Klokhuis: lampionnen maken
voor Sint Maarten
zondag 11 november 17:00
Sint Maarten lampionnenoptocht,
verzamelen bij bso de Hooiberg
vrijdag 16 november 14:00
Open Klokhuis: mozaïekpanelen
maken, thema: De Floriade
zondag 18 november 13.30
Rondleiding Klokhuis met zingende gids
vrijdag 23 november 14:00
Open Klokhuis: pepernoten bakken
zondag 25 november 14:00
Open Podium Klokhuis met Adinda, 			
dreampop met jazzy en R&B invloeden
woensdag 28 november 20:00
Op zoek naar het eigen ‘ik’ in de bijbel,
locatie: het Klokhuis
vrijdag 30 november 14:00
Open Klokhuis: Sinterklaas-knutselen
zondag 2 december 13.00
Klokhuislab: werken met warmte (7-12 jaar)
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BEREIKBAARHEID

Voor een goede bereikbaarheid
van Almere Poort
Ook de komende jaren wordt nog druk gewerkt aan de (ontsluitings-) wegen in en rondom Almere Poort. De grote werkzaamheden zijn ingrijpend en hebben effect op de bereikbaarheid per
auto en per fiets. De gemeente is zich hiervan bewust en kiest
ervoor deze werkzaamheden zo uit te voeren – ook afgestemd
op werkzaamheden van provincie en Rijkswaterstaat – dat de
minste hinder voor bewoners en bezoekers ontstaat. Deze werkzaamheden zijn wel noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid
van Poort in de toekomst, dus hopelijk heb je daarvoor begrip!
Aanbrengen tunnelbak onder A6
(Rijkswaterstaat)
Rijkwaterstaat brengt in de onderdoorgang van de A6 een betonnen bak aan
en zal hier ook de Poortdreef verbreden.
Vanaf maandag 10 september 2018 tot
eind april 2019 zal daarom de Poortdreef, vanaf de afrit Almere Poort vanuit
Amsterdam tot aan de kruising met de
Elementendreef, in beide richtingen afgesloten zijn. Het verkeer vanaf de A6
richting Almere Poort wordt omgeleid
via de A6, Hogering en de Elementendreef. Verkeer vanuit Almere Poort richting Lelystad wordt geadviseerd om de
A6 te nemen richting Amsterdam en te
keren bij afrit 1 (Muiderberg). Fietsers
worden omgeleid via de onderdoorgang
ten westen van de Poortdreef en de Oude
Landweg. De oprit richting Amsterdam
blijft open.
Verbreden Poortdreef
(gemeente Almere)
De gemeente Almere gaat het aansluitende deel van de Poortdreef tot aan de
Olympialaan ook verbreden. Vanaf 1
november 2018 tot en met april 2019 is
de Poortdreef van de Elementendreef tot
aan de Olympialaan daarom afgesloten.
De oprit richting Amsterdam blijft open
en is dan bereikbaar via de Olympialaan
en de Elementendreef. Het verkeer vanuit Amsterdam richting Poort volgt de
omleiding zoals hierboven omschreven
bij de tunnelbakwerkzaamheden van
Rijkswaterstaat.

Afwerken Saturnussingel
(gemeente Almere)
Vanaf september tot en met november
2018 zal de gemeente de openbare ruimte
aan de Saturnussingel in het Homeruskwartier Oost definitief inrichten. Het betreft het gebied tussen de Godendreef, de

BEREIKBAARHEID
PROJECTEN VERKEER

Saturnussingel, het Wim van Estpad en
de Hebatstraat (zie kaartje). De Saturnussingel is één van de wijkontsluitingswegen van het Homeruskwartier. De zijstraten van de Saturnussingel zullen door de
werkzaamheden op enig moment tijdelijk
slecht bereikbaar zijn. Dit geldt vooral
voor het grotere verkeer, zoals bouwverkeer en vrachtwagens van leveranciers.
Verbreding Hogering
(provincie Flevoland)
De voorbereidingen van de verbreding
van de Hogering zijn in volle gang. De
provincie gaat naar verwachting in 2019
de Hogering tussen de A6 en de kruising
met de Hollandsedreef/Botterweg verbreden. De weg wordt twee keer driebaans
en de kruisingen met Herman Gorterweg/
Neonweg en Hollandsedreef/Botterweg
worden ongelijkvloers. De verkeerslichten verdwijnen op de Hogering, zodat het
doorgaand verkeer vlot en veilig Almere
in en uit kan rijden. Door het verbreden
van dit deel van de Hogering kan Almere
blijven groeien en leidt de toename van
verkeer niet tot problemen.
gemeente Almere n

Doortrekking
Godendreef eind
2019
Verbreding
Hogering
verwacht 2019

Afwerken
Saturnussingel
sept t/m
november 2018

(Provincie)

VRI
VRI
VRI

Verbreding
Poortdreef
2x2 baans
november 2018
t/m april 2019

Doortrekking
busbaan vanaf
2019

VRI

Aanbrengen tunnelbak
10 september 2018
t/m maart 2019
(Rijkswaterstaat)

VRI = verkeerslicht (planning volgt)
VRI = verkeerslicht
planning volgt

Meer informatie en links naar de website van provincie
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Kijk voor informatie over de werkzaamheden, verwachte
en Rijkswaterstaat via poort.almere.nl/bereikbaarheid
hinder en planning op poort.almere.nl/bereikbaarheid
SEPTEMBER 2018

groen

Foto: Ernst Dirksen Fotografie

Bevers spotten in stadsbos Pampushout
Kom speuren naar de bever in stadsbos Pampushout. Vraat
sporen, burchten en glijbaantjes – twee gespecialiseerde gidsen
laten het allemaal zien tijdens een speciale beverwandeling op
vrijdag 26 oktober. Tegen de schemering, dus de beste tijd.
Week van het Landschap
In oktober vieren we in heel Nederland
voor jong en oud de Week van het Landschap. De provinciale Landschappen,
waar Het Flevo-landschap er een van is,
laten mensen in die week graag kennismaken met de natuur en zien hoe mooi
en divers die is. Van 20 tot en met 28
oktober organiseert het Flevo-landschap
daarom gratis wandelingen, excursies
en kinderactiviteiten in deze bijzondere

Wat: Bevers spotten in Pampushout
Wanneer: vrijdag 26 oktober
Start: Beheerschuur de Havikshorst,
Botterweg 2-4 (naast de manege)
Tijd: 16:30 tot 18:30 uur
Deelname: gratis
Aanmelden: verplicht, via:
www.flevolandschap.nl/activiteiten
Je kunt zelf, maar natuurlijk ook georganiseerd op pad gaan. Met een
boswachter is de kans van slagen om
dieren te spotten veel groter! Het Flevo-landschap organiseert regelmatig
(bever)excursies in Pampushout en in
haar andere gebieden. Kijk voor alle
activiteiten op de website.

gebieden. Van moeras tot heide, van oertot loofbossen en van vogelgebieden tot
historische plekken. Flevoland heeft het
allemaal. Ga mee met de boswachter of
ga er zelf op uit met een wandel- of fietsroute en ontdek de onontdekte natuur
dichtbij huis!

Glijbanen en vraatsporen
De tandafdrukken van een bever zijn ongeveer acht millimeter breed en zijn duidelijk zichtbaar op stammen en takken.
In het water waar bevers zich bevinden,
zijn vaak afgeknaagde en geschilde takken van bomen te vinden. Hier heeft de
bever de bast van afgeknaagd en zie je
de beverknaagsporen aan de takken. Op
de oevers zijn modderbanen en glijbanen
of ‘opgangen’ te vinden van zo’n 20 tot
30 cm breed waar het dier vaak in en uit
het water gaat.
n
Boswachter Hans bij beversporen

Op zoek naar de bever
In stadsbos Pampushout gaan we op vrijdag 26 oktober op zoek naar de bever. De
bever is een prachtig knaagdier en een
zoogdier en heeft vier grote en scherpe
oranje knaagtanden, handige voorpootjes en de bekende platte staart. Dit is van
dichtbij goed te bekijken, want de gidsen
nemen een opgezette bever mee. En met
een beetje geluk komen we tijdens de
wandeling ook bevers in het echt tegen.
Met hun zwemvliezen, platte zwemstaart, afsluitbare neusgaten en waterdichte vacht zijn bevers bijzonder goed
aangepast aan het waterleven. Het zijn
echte landschapsbeheerders. Ze vellen
bomen, bouwen burchten, graven kanalen en bouwen dammen. In de herfst
kun je, als je geluk hebt, bevers druk in
de weer zien met het verslepen van takken. De beste tijd om ze te zien is tegen
de schemering. Onze natuurgidsen laten
zien hoe en waar de bevers leven.
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in balans in poort

Voeding en stress
In de eeuwenoude
yoga vedas staat geschreven dat je jezelf
en anderen geen geweld aan moet doen.
Jezelf geweld aandoen
is: het niet luisteren
naar je lichaam, verkeerde voeding of
drank tot je nemen, met iets doorgaan
terwijl je lichaam aangeeft dat het genoeg is. Dus het is belangrijk wat je in je
mond stopt. Bij een ‘geweldloos’ yoga
dieet eet je veel onbewerkte voeding, zoals groente en fruit. Dit dieet of eigenlijk
deze levensstijl zorgt ervoor dat je agni =
vuur, je stofwisseling, blijft branden en je
lichaam de juiste energie krijgt.
Door meer groente en fruit te eten,
met veel antioxidanten, kun je je immuunsysteem stimuleren. Wortels zijn
een uitstekende bron van het antioxidant
bèta-caroteen. En citrusvruchten bevatten veel vitamine C, een andere stressbestrijdende antioxidant.
Wil je je de hele dag energiek voelen,
dan heb je complexe koolhydraten en vezels nodig. Ze zorgen ervoor dat suikers
geleidelijk in het bloed worden opgenomen, waardoor de bloedsuikerspiegel
stabiel blijft. Vezels zitten in bruin brood,
volkoren pasta, zilvervliesrijst, havermout,
bladgroenten, linzen en fruit.
Om negatieve gevolgen van stress in je
lijf tegen te gaan, heb je voldoende omega 3-vetzuren nodig, uit vette vis, zalm,
tonijn, sardientjes, makreel, anjovis en
bijvoorbeeld lijnzaadolie.
Ben je langdurig blootgesteld aan
stress, dan zou de magnesiumvoorraad in
je lichaam weleens snel kunnen slinken.
Magnesium zit in bladgroenten, zoals
spinazie en boerenkool, pompoen- en sesamzaad, noten, peulvruchten, vette vis,
volkorenproducten en quinoa.
Rund- en lamsvlees, schelp- en schaaldieren, bladgroenten, noten, pompoenen zonnebloempitten en sesamzaad zitten
boordevol zink. Goed voor je immuunsys
teem. Zink zit ook in pure chocolade!
Last but not least: vitamines B en D en
voldoende water of thee drinken. In de
volgende PoortNieuws vertel ik wat je
beter kunt vermijden om jouw vuurtje te
laten branden!
Amanda de Bruin, Zen Company n
www.zencompany.nl
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Bij NutriCentrum in Almere
Poort niemand op dieet
Eten en drinken doen we elke dag. Wat kun je het beste eten
om gezond ouder te worden en toch te blijven genieten van je
leven? Bij diëtistenpraktijk NutriCentrum in Almere Poort gaat
niemand op dieet.
Inspirerend en motiverend
De praktijk is gespecialiseerd in voedingsadvies bij hart- en vaatziekten,
diabetes type 2, maagverkleining en
overgewicht bij kinderen en volwassen.
Karlijn Koudstaal (32 jaar) is de oprichter
van NutriCentrum en zelf werkzaam als
diëtist en leefstijlcoach. “Bij NutriCentrum kijken we samen naar wat je kunt
veranderen in je eetpatroon of leefwijze
én hoe je dat op de lange termijn kunt
volhouden. Wij zijn in staat om je op je
gemak te stellen en naar je te luisteren.
Gedragsverandering is immers al lastig
genoeg. Laat je inspireren en motiveren
door één van onze deskundige coaches
om een passend en optimaal resultaat te
kunnen behalen en behouden”.

Voor iedereen
In Almere Poort vind je NutriCentrum in
Gezondheidscentrum Vizier. NutriCentrum houdt daarnaast ook praktijk in
Almere Stad en Almere Buiten. “Heeft je
kind overgewicht? Ben je zelf te zwaar of
juist te licht en wil je graag blijvend op
een mooi gewicht komen? Of ben je lactose-intolerant, heb je verhoogde cholesterolwaarden, hoge bloeddruk, diabetes
of andere klachten? Wij zijn er voor je”.
Persoonlijk
Een cliënt over Karlijn: “Eindelijk een diëtiste die met mij samen een persoonlijke
oplossing zocht en die open staat voor
eigen inbreng. Bedankt voor het vertrouwen dat je me hebt gegeven”.
n
www.nutricentrum.nl

z orgscala

Oude amalgaamvullingen niet
zonder reden laten vervangen
Meer dan 100 jaar herstelden tandartsen door cariës aangetaste tanden met amalgaam, een mengsel van vloeibaar elementair kwik en zilver-, tin- en koperpoeder. Tegenwoordig is het
standaardvulmateriaal kunstharsgebaseerd composiet. Velen
van ons lopen nog rond met amalgaamvullingen in de mond. Is
dat een reden tot zorgen of zijn deze eigenlijk juist beter?
Tandarts Ronald Bijl van Tandzorg op
Maat in Almere Poort vertelt: “Er zijn allerlei redenen waarom amalgaam bijna
niet meer gebruikt wordt. Als eerste natuurlijk de opvallende, grijze kleur van
amalgaam. In cosmetisch opzicht zijn we
er een stuk op vooruit gegaan. Maar dat
is niet het enige verschil. Voor het plaatsen van een amalgaamvulling moest het
‘gaatje’ door de tandarts groter worden
gemaakt om zodoende een holte te creëren waarin de vulling goed bleef zitten.
Door gezond tandweefsel op te offeren,
verzwak je de tand, waardoor er sneller
kans is dat deze breekt.
Een andere belangrijke reden om geen
amalgaam meer te gebruiken is de wereldwijde vervuiling van het milieu door
kwik. Kwik kan schadelijk zijn voor onze
gezondheid. We worden aan allerlei
bronnen van kwik blootgesteld. Vandaar
dat autoriteiten wereldwijd maatregelen

nemen om de totale uitstoot van kwik
in de lucht, het water en de bodem te
verminderen. Op alle gebieden waar
kwik wordt gebruikt, moeten daarvoor
inspanningen worden geleverd. Ook bij
de tandarts dus.
Het is echter niet zo dat je je zorgen hoeft
te maken wanneer je nog oude amalgaamvullingen in je gebit hebt. Het schadelijke effect hiervan is minimaal. Bij elke
halfjaarlijkse controle kijken we bij de patiënt naar de toestand van bestaande vullingen in het gebit. Regelmatig vervangen
we oude amalgaamvullingen voor nieuwe
composietvullingen. Maar wanneer er
medisch gezien geen reden is voor vervangen, kunnen de vullingen best nog
even blijven zitten. De kwikdamp, die in
deze geringe hoeveelheid overigens geen
bewezen effect heeft op de gezondheid,
komt namelijk vooral vrij bij het plaatsen
en verwijderen van amalgaamvullingen.

Een andere overweging om je amalgaamvulling te laten zitten, is de verbinding die gemaakt wordt tussen het
composiet-materiaal enerzijds en het
tandbeen en glazuur van het gebitselement anderzijds. Anders dan het amalgaam, wordt composiet aan het natuurlijke tandweefsel ‘geplakt’. Er hoeft dus
geen gezond tandweefsel meer worden
opgeofferd. Dat is uiteraard een voordeel. Maar composiet krimpt bij het uitharden, waardoor soms krimpspanning
ontstaat die de oorzaak kan zijn van
meer naklachten en gevoeligheid voor
kou en warmte. Middels beschermlagen
en speciale vultechnieken kunnen wij dit
behoorlijk reduceren. Amalgaam daarentegen wordt niet geplakt.
Onlangs is ontdekt dat composiet niet
alleen een antibacteriële werking mist,
maar ook de bufferende werking die
nodig is om de zuren te neutraliseren
die door bacteriën in de mond worden
geproduceerd. Een goede amalgaamvulling hoeft dus niet per se vervangen te
worden, tenzij langs of onder de vulling
opnieuw cariës opduikt, of wanneer je je
esthetisch gezien heel erg stoort aan een
amalgaamvulling, op een erg zichtbare
plek bijvoorbeeld”.
Tandzorg op Maat n
036-539 78 80 | tandzorgopmaat.nl

Tandzorg Op Maat Almere Poort is te
vinden in Gezondheidscentrum Vizier
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beaut y

De Beauté et vogue box -- wat zit er allemaal in?
In het voorjaarsnummer van PoortNieuws was te lezen hoe
Maryam Aftab de eerste abonnementsloze beautybox in
Nederland ontwikkelde. Voor een groot deel gebeurde dit
Olaz Regenerist Wonderlijk
Verstevigend Nachtmasker
t.w.v. 2 34,99: Word wakker met
een voller en steviger aanvoelende
huid in slechts één nacht.

vanuit espressobar Take a Break in Almere Poort. Hier op de
redactie zijn we dus apetrots! Wat zit er in de herfst-editie
van de Beauté et vogue box? We nemen het onder de loep!

L.O.V. Cosmetics FATALmuse Liquid
Matte Lipstick – ‘710’ t.w.v. 2 8,99:
De innovatieve, verfijnde moussetextuur van deze lipstick laat een
intense en langdurige halfmatte
afwerking achter op je lippen.

TRIND Caring Color Nagellak
– ‘Aurora’ t.w.v. 2 10,20:
Dé kleur voor het najaar.
Deze nagellak zorgt
tevens voor een optimale
conditie van de nagels!

Freeman Beauty Masker t.w.v. 2 4,09:
De producten van Freeman zitten
boordevol botanische ingrediënten
die natuurlijk reinigen, hydrateren,
verzachten en verfrissen. De grote tubes
gaan lang mee zodat je keer op keer
kunt genieten van een masker.

Op www.beauteetvo
vooraf te zien. Wil jij
stuur een mail naar o
– ophalen bij Take a

De waarde
van deze box is
TRIND Nail Balsam t.w.v. 2 14,20:
Trind Nail Balsam herstelt de natuurlijke
vochtbalans van broze en droge nagels,
ontstaan door een tekort aan nagelvocht.

E 253
en te bestellen
voor slechts

E 64,95

BVB Ketting t.w.v. 2 9,95:
Choker ketting ‘To the moon & stars’.
Subtiel en maakt iedere outfit af!

Volg de box via Inst
Beauté et v

L’Oreal Botanicals Soothing
Lavender Shampoo t.w.v. 2 9,99:
Bereid met oliën van lavendel
essentiële olie, soja- & kokosolie om
fijne haarvezels te hydrateren,
te verzachten en te ontwarren.

L’Oreal Botanicals Hydrating
Lavender Conditioner t.w.v. 2 8,99:
Verzacht en ontwart fijne haarvezels.
Kalmerende, frisse geur.
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La Roche Posay Lipikar Bodymilk
t.w.v. 2 17,50: De milk heeft een
formule met alleen de noodzakelijke
ingrediënten om de huid van de hele
familie te verzorgen en te beschermen.

L.O.V. Cosmetics Eyeshadow Palette
The Rose X Copper t.w.v. 2 16,99:
Zachte rosé nuances ontmoeten
trendy koper tinten.Twaalf zeer
gepigmenteerde mat en metallic
oogschaduw kleuren.

MOHI Argan Oil Glimmer Shine
Spray t.w.v. 2 15,00: Heb jij altijd
al stralend haar gewild, zonder dat
het vettig wordt? Deze spray is dé
oplossing!

De Amsterdamse Maryam Aftab ontwikkelde de
Beauté et vogue box tijdens haar studie, de hbo
Small Business en Retail Management in het WTC
Almere. Het idee voor de box is ontstaan vanuit
haar passie voor beauty, make-up en sale.

Andrelon Doucheschuim t.w.v. 2 5,99:
Deze heerlijk foam zorgt voor een frisse start
van de dag. De foam verrijkt met heerlijke
geuren verzorgt je huid en geeft je zintuigen
een prikkelende energie boost, zodat je
opgewekt aan de dag kunt beginnen.

oguebox.com is de inhoud van de box
j deze of een volgende box bestellen,
orders@beauteetvoguebox.com
Break bespaart je de verzendkosten!

tagram & Facebook:
vogue box

Karin van Berkel

Max Factor False Lash Effect Mascara –
‘Black’ Waterproof t.w.v. 2 17,50:
Je kunt met deze mascara het hetzelfde effect
bereiken met je eigen wimpers. Het geheim is
de combinatie van het grote borsteltje met de
gepatenteerde Liquid Lash technologie.

Garnier Botanische Reinigingsmelk
t.w.v. 2 4,99: Verwijder make-up met
deze botanische reinigingsmelk.

Garnier Botanische Tonic
t.w.v. 2 4,99: Deze botanische tonic
zorgt voor een frisse en getonifieerde
huid. Verwijdert de laatste make-up
resten, onzuiverheden en vuil voor
een perfect schone huid.

Inecto Naturals Argan Olie
Handcrème t.w.v. 2 3,99:
De redder voor droge handen!
Met zuivere biologische Argan olie.

BeeBee Cosmetics Blush – ‘Rose’
t.w.v. 2 22,95: Met deze blush creëer
je een gezonde en frisse look. Na het
aanbrengen van je basisproducten
maak je je look helemaal af.

LookX Quick Longlasting Liquid Eyeliner – ‘black’
t.w.v. 2 18,95: Deze eyeliner laat je ogen extra opvallen.
Met de speciaal ontwikkelde applicator is het nu voor
iedereen mogelijk om een strakke lijn te trekken.

Gillette Venus FlexiBall Swirl
Scheermes t.w.v. 2 17,50:
Kies voor gladde, flexibele
bewegingen. Het scheermesje
voor vrouwen is ontworpen met
de revolutionaire Flexiball van
Gillette en vijf contourmesjes.

Gillette Satin Care & Olaz Violet
Swirl Scheergel t.w.v. 2 4,50: Een
perfecte huid is makkelijker dan je denkt.
Deze formule helpt de huid beschermen
tegen vochtverlies bij het scheren.
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vrije tijd

Afgelopen zomer was bijna iedereen buiten te vinden met het
mooie weer. Maar sommige kinderen zochten verkoeling in
buurtcentrum Amerika, of waren ze afgekomen op de enthousiaste verhalen over de mooie werkstukken die je kon maken?

Buurtcentrum Amerika
Henry Stanleystraat 1
036-536 92 48
amerika@deschoor.nl

maandag
Taal in de Wijk • volwassenen
09.30 - 11.45 uur
Crea Praatgroep • volwassenen
13.30 - 15.30 uur
Dansles in verschillende stijlen • 3+
14.30 - 21.30 uur
Koffie-inloop • ouders
14.30 - 16.00 uur

dinsdag
Koffie-inloop • senioren
10.00 - 12.00 uur
Peuterdans • 2-3 jaar
10.15 - 11.30 uur
Koffie-inloop • ouders
10.15 - 11.30 uur
woensdag
Dansles in verschillende stijlen • 3+
14.15 - 20.00 uur
Koffie-inloop • ouders
14.15 - 18.30 uur

Een lange, warme en productieve
zomer met keramiekworkshops
Bij buurtcentrum Amerika is altijd wel
iets leuks te doen. De serie zomerse keramiekworkshops werd gegeven door
Lieve van Wingerden, kunstenares uit
Almere Buiten. “Ik ben opgegroeid in
België. Daar ging ik net als veel andere
kinderen naar de academie. In de volksmond tekenschool genoemd. Het jeugdatelier gaf aandacht aan alle disciplines
van de beeldende kunst, mijn aandacht
ging eerst uit naar tekenen en later naar
klei. Nu mijn kinderen zijn uitgevlogen
en hun eigen creatieve passies hebben
gevonden, ontstond bij mij het idee om
andere kinderen te enthousiasmeren
voor klei.
Gevarieerd programma
Via een contact bij De Schoor kwam ik
bij buurtcentrum Amerika terecht. We
hebben wat ideeën uitgewisseld en zo
ontstond het plan ‘Zomerse workshops,
kleien voor kinderen’. Elke dag kreeg
een ander thema, zodat het een gevarieerd programma werd. In juli gingen
we van start, eerst wat aarzelend. Maar
stap voor stap kwamen er meer kinderen.
Soms ook heel jonge kinderen met hun
ouder en ontstond er zo heel spontaan
voor deze groep een ouder-kindactiviteit: potjes opbouwen met rolletjes klei,
zogenaamde coil pots.

Verrassend
Verrassend veel jongens kwamen naar
de workshops, die op hun beurt weer mij
verrasten door hun gretigheid en creativiteit. De meiden hadden vaak al een
plan en hadden de techniek – krassen en
plakken met slib – al snel door.
Er werden kleiburchten, insecten, cactuspotjes, tegels en monsters gemaakt.
Ook kon je een beker pimpen en wanneer je een eigen idee had, was daar ook
ruimte voor. Alle werkstukken werden in
eigen atelier gestookt, zodat je ze later
kon ophalen. Kortom, het was een warme en drukke zomer!”
redactie n
www.brandkeramiekenzo.com

De meiden hadden vaak al een plan en
hadden de techniek al snel door

donderdag
Computerles • volwassenen
10.00 - 12.00 uur

vrijdag

zaterdag

Yoga • volwassenen
10.00 - 11.00 uur

Zonnebloem • jongeren
14.00 - 20.00 uur (elke 2 weken)

Scouting Novo Mundo • 5+
10.00 - 12.00 uur

Taal in de Wijk • volwassenen
11.00 - 12.00 uur

Dansles in verschillende stijlen • 5+
14.30 - 18.30 uur

Brazil Danca • volwassenen
19.00 - 20.00 uur

Koffie-inloop • ouders
14.30 - 18.30 uur

Inloopspreekuur juridische
ondersteuning • volwassenen
11.00 - 12.00 uur

Teakwondo • 8+ en volwassenen
18.30 - 20.30 uur
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gebiedskantoor P oort

PoortPlatform van start!
In een burgerinitiatief met 600 handtekeningen van bewoners
naar aanleiding van het bestemmingsplan over Poort West, is
aangedrongen om werk te maken van een platform waarin bewoners en ondernemers kunnen meedenken over Almere Poort.
Inmiddels is het PoortPlatform van start gegaan. De gemeente
faciliteert bij het opzetten van het platform, maar wil vooral ook
ruimte laten aan bewoners om hier zelf invulling aan te geven.
Inmiddels hebben zo’n 100 bewoners zich aangemeld.

Terugblik op de startbijeenkomst
Eind juni was de startbijeenkomst van
het PoortPlatform. Met 25 bewoners is
een verkenning gedaan over de thema’s
verkeer en parkeren, groen, afval en
de sociaal-economische ontwikkeling
van Poort. Ook is er besproken wat de
werkwijze kan zijn van het platform.
Op de website staan de eerste puntsgewijze verslagen. Hieronder lees je een
samenvatting. In het najaar krijgen de
startbijeenkomst en de punten uit de
verslagen een vervolg. In september is
over de werkwijze een digitale enquête
gehouden onder de deelnemers van het
platform. Tijdens de grote inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen van Poort
op dinsdagavond 16 oktober worden de
resultaten bekendgemaakt.
Groen
Dit onderwerp leeft bij bewoners. Veel
waarde wordt gehecht aan de grote
groengebieden zoals de Pampushout en
het Cascadepark. Duidelijkheid over van
wie het groen is en wie doet wat in het
groen is zeker gewenst. Communiceren
loopt als een rode draad door de avond.
Ook hier blijkt dat de gemeente meer
mag communiceren over het (onderhoud
van) groen en hoe je het als bewoners
kunt gebruiken.
Verkeer en parkeren
Dat Poort nog volop in aanbouw is,
blijkt ook bij dit thema: bouwverkeer
levert nogal eens onveilige situaties op.
Ofschoon de roep om meer handhaving
terecht lijkt, blijft het voor de gemeente
of politie lastig om dit te voorkomen.
Een gevaarlijke plek die vaak genoemd

wordt is de kruising Europalaan/Duitslandstraat en die met de Poortdreef. Veel
bewoners is het een doorn in het oog dat
zij wel een parkeerplaats op eigen terrein
hebben ingericht zoals dat bij de verkoop
was bepaald en andere bewoners niet.
Eén van de suggesties was om eens met
een integraal verkeersplan te komen.
Afval
Aan deze thematafel liepen de gemoederen soms hoog op. Bewoners gaven aan
het zat te zijn om te wonen in een stadsdeel dat zo lang te kampen heeft met
tijdelijke afvalcontainers, het zwerfafval
vanuit de bouw, maar vooral ook het
dumpen van afval. Stadsreiniging werkt
aan een voorstel voor een nieuw afvalsysteem voor heel Almere dat eind van
het jaar aan de raad wordt voorgelegd.
Wat dit gaat betekenen is helaas nog niet
duidelijk. Dit betekent niet dat we stilzitten. Om de situatie in Poort te verbeteren,
wordt nu ingezet op extra handhaving,
extra legen van bakken, verwijderen van
dumpingen en zwerfafval. Bewoners willen graag helpen het stadsdeel schoon te
houden, maar voelen zich onvoldoende
gehoord door de gemeente. Een Stad zonder Afval is een mooi streven, maar het
begint bij de bewoners.
Sociaal-economische ontwikkeling
De bewoners die deze tafel bezochten
waren in de minderheid, maar waren
over het algemeen zeer te spreken over
hun stadsdeel. Poort wordt gezien als een
unieke plek om te wonen: ruim, dichtbij strand en bos of vanwege de ligging
in de polder: dichtbij het Gooi of spoor
naar Amsterdam. Ook de ruimte voor ei-

Op de startbijeenkomst van het Poort
Platform kwamen veel mensen af

gen initiatieven waaronder het bouwen
van een eigen huis scoorden hoog. Nu de
woningen er grotendeels staan mist men
wel de levendigheid: een winkelcentrum,
kleinschalige winkeltjes, een weekmarkt,
een ontmoetingsplek of een culturele
broedplaats. Juist het met elkaar kunnen delen van ideeën op een plek zoals
het Platform of op een ideeën-prikbord
werd gemist. Nu Poort in rap tempo afgebouwd wordt, nemen de kansen voor
de voorgestelde maatregelen alleen maar
toe, zo is de verwachting.
gemeente Almere n

Wil je ook meedenken over thema’s
die leven in heel Almere Poort; over
verkeer, groen, afval of over wat voor
stadsdeel Poort zou moeten zijn of
hoe bewoners kunnen meedenken?
Opgeven kan via:
poort.almere.nl/poortplatform
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afval en reiniging

Samen aan de bak
Als je afval goed sorteert, heb je nog maar weinig restafval.
Maar wat moet nu precies in welke bak en wat kun je doen om
de omgeving netjes te houden? Stadsreiniging is er om jou te
helpen en denkt graag met je mee.

foto’s: Meer dan Marketing

Almere
Poort Schoon
Om 10:30 uur
vanaf Take a Break:
7 oktober
4 november
2 december

Op 2 september hielpen veel bewoners mee aan een schone buurt

Grondstoffen
In Almere Poort wordt nog steeds gebouwd. Een deel van de straten heeft een
afvalinzamelingsysteem van jaren terug
en een deel heeft systemen die bij de huidige tijd passen, namelijk ondergrondse
afvalcontainers, al dan niet met een pas.
‘Restafval op afstand’ is de tendens, die
er vanuit gaat dat je, als je goed je afval

scheidt, nog maar weinig restafval overhoudt. Daarom kan het zijn dat er vlakbij huis wel een container is voor PMD
(plastic, metaal en drinkverpakkingen),
en dat je voor restafval iets verder weg
moet. Door afval goed te scheiden, maak
je het mede mogelijk dat grondstoffen
kunnen worden gerecycled. Alles in één
bak kieperen, dat kan echt niet meer.

Zie je gedumpt afval of een volle
of kapotte container? Doe dan een
Melding Openbare Ruimte:
almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil

Help mee
Er is inzet nodig om Poort schoon te
houden: van bewoners en van Stadsreiniging. Bewoners wordt gevraagd het
afval gescheiden in te leveren, afval in
de prullenbak te gooien, en grofvuil naar
het recyclingperron te brengen. Stadsreiniging zamelt in. Bewoners en medewerkers van Stadsreiniging ontmoeten
elkaar op bewonersavonden en nemen
deel aan het PoortPlatform. Bewoners
hebben veel goede ideeën en deze pakken we graag samen op, van plan tot
uitvoering.
Schoon zijn is schoon houden
Uiteraard houdt Stadsreiniging toezicht
op zwerfafval en dumpingen. Ook al zie
je hen niet altijd, medewerkers zijn meerdere keren per week in Almere Poort om
op ‘hotspots’ en door inwoners aangegeven plekken op te ruimen. Als zij ontdekken wie er achter zit, delen ze boetes
uit. Soms lijkt het dweilen met de kraan
open. Daarom doen we een beroep op
jou! Gooi afval, hoe klein ook, nooit van
je af. Zie je iemand dat wel doen? Spreek
diegene er eens op aan. Zie je zwerfafval
liggen? Raap iets op en gooi het in de
bak. Of doe een Melding Openbare Ruimte. Gebruik het afvalinzameling
systeem

Soort afval

Wat zit er in?

Waar breng ik het heen?

Bio-afval

Groente-, Fruit- en Tuin- afval

In de bio-bak of -ondergrondse in een biologisch
afbreekbaar zakje. Snoeiafval: in de bladkorven bij jou in de
buurt.

PMD-afval

Plastic-, Metaal- en Drinkverpakkingen In de PMD-bak of -ondergrondse in doorzichtige plastic
zakken.

Papier/Karton,
Glas en Textiel

Papier en karton, glaswerk, kleding en
schoenen.

Container bij jou in de buurt of bij het winkelcentrum of het
recycleperron.

Grofvuil

Afval dat te groot of te zwaar is om in
de afvalbak te doen

Recycleperron, of laten ophalen door gemeente.

Restafval

Alles wat je niet in de andere
categorieën kwijt kunt

In de restafval-bak of -ondergrondse in afgesloten
vuilniszakken.

Bouw- of
sloopafval

Afval dat overblijft van
bouwwerkzaamheden

De aannemer moet dit afvoeren of je laat dit afvoeren door
een verwerker.

Bedrijfsafval

Afval afkomstig van een bedrijf, niet
van een huishouden

Een verwerker.
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straatnamen homeruskwartier

Mazustraat

Recyclingperron Almere Poort
Het dichtstbijzijnde recyclingperron
is aan de Argonweg 81. Geopend:
maandag t/m zaterdag van 9 tot 17
uur. Gesloten op zon- en feestdagen.

zoals het is bedoeld. Een groep betrokken
Poortenaren doet dit al en weet Stadsreiniging te vinden voor gezamenlijke activiteiten. ‘Almere Poort Schoon’ is een
vrijwilligersinitiatief van bewoners. Maar
ook zij kunnen het niet alleen.
Samenwerken: een schone taak
De gemeente zorgt voor de afvalinzameling, via afvalbakken en (boven- en
ondergrondse) containers. Ook is er voor
grofvuil een recyclingperron in de buurt
waar je het gratis kwijt kunt, en kent Almere een gratis ophaaldienst. Bovendien
ruimt Stadsreiniging samen met Poortenaren zwerfafval en dumpingen op.
Achter de schermen wordt gewerkt
aan een Raadsvoorstel voor één afvalinzamelingssysteem binnen heel Almere.
Van jou vragen we dat je je afval goed
gescheiden inlevert, gooi je afval in de
prullenbakken, en breng je grofvuil naar
de recyclingperrons. Met z’n allen houden we Almere Poort schoon!

De Mazustraat in Poort ligt goed verscholen in een hoekje van de Saturnussingel
en de Castorstraat, en op zoek naar een
adres kan het zijn dat je twee keer de
hoek om moet voor je er bent. Dwalen
hoort wel een beetje bij deze Chinese godin van de zee. Zo heeft ze zelf een stuk
of tien verschillende namen: A-Ma, Linghui Furen, Lin Moniang, Mazupo, Schennü, Tianhou (Tin Hau), Zhaoxiao Chungzheng Fui Ganying Shengfei… Als je een
schietgebedje tot haar wil richten, in
case of emergency: houd het bij ‘Mazu’,
(uitspraak: ma-dzoe) anders voelt ze zich
verplicht om zich eerst om te kleden in
het gewaad dat bij één van die andere
namen hoort.
De historische figuur Lin Moniang (‘het
stille meisje’) leefde in de tiende eeuw, ze
was sjamaan in een vissersdorp op het eiland Meizhou toen daar nog geen Chinezen waren. In het zuidoosten van China,
zo’n beetje midden tussen Shanghai en
Kanton. Ze kon in de toekomst kijken,
dingen zien op plaatsen waar ze niet was,
duivels uitdrijven, en regen maken. Heeft
er dan niemand tot haar gebeden, afgelopen zomer?!
Ze kon goed zwemmen, in zee, als de
Maarten van der Weijden van haar tijd:
ze loodste vissers en zeelieden in nood
de goede kant op. In trance redde ze vissers in een storm op zee. En na haar dood
werd ze vereerd en ontwikkelde ze zich
tot de godin Mazu, die over leven en dood
ging, over zwangerschap en geboortebeperking (ja, in de twaalfde eeuw!), en die
de mensen beschermde tegen droogte,

overstromingen, epidemieën, piraterij…
Zeven Chinese 18de-eeuwse prenten in
het Rijksmuseum beelden de wonderen
van Mazu uit. Op sommige zie je haar,
gehuld in een rode mantel. Op één helpt
ze de Taiwanezen om de Nederlanders, in
de zeventiende eeuw, van hun eiland te
verdrijven.
Mazu wilde niet trouwen. De twee demonen die verliefd op haar waren, liet
ze met elkaar vechten, totdat zij zelf de
strijd beslechtte en beiden tot haar bewakers aanstelde.
Tweehonderd miljoen mensen aanbidden haar vandaag de dag, 17 miljoen op
Taiwan. Eén van de 1500 Mazu-tempels
over de hele wereld staat in het Arsenaal
in Leiden. Op 27 april 2019 is haar volgende verjaardagsfeest.
Felix van de Laar n
Felix van de Laar woont in het complex Ithaka
in het Homeruskwartier. Hij is tekstschrijver,
redacteur en vertaler. Zijn bedrijf heet alme
rika, almerica! felixvandelaar@xs4all.nl

Mazu-tempel in Leiden

Beeld van Mazu in Taiwan

Stadsreiniging gemeente Almere n

Heb je vragen of wil je een afspraak
maken om grofvuil op te halen? Kijk
dan op almere.nl/afval. Vind je het
antwoord niet? Neem dan contact
met ons op via almere.nl/contactformulier of bel 14 036.

School voor vwo, havo en vmbo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort
(036) 767 07 00, www.artecollege.nl
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topsportcentrum almere

Genieten van internationaal topbadminton kun je
bij de Yonex Dutch Open 2018, die van 9 tot en met
14 oktober voor de 70e keer georganiseerd wordt
door Badminton Nederland in Topsportcentrum Almere.
Het evenement kent een prijzengeld van $ 75.000 en maakt
deel uit van de BWF Tour Super 100.

Yonex Dutch Open,
internationaal topbadminton
in een mooie ambiance
Bij de Yonex Dutch Open wordt gespeeld
in de onderdelen mannenenkel, vrouwenenkel, mannendubbel, vrouwendubbel en gemengddubbel. Op zondag 14
oktober worden de vijf finales gespeeld.
Op de zaterdag ervoor de tien halve finales en op de vrijdagmiddag en -avond de
twintig kwartfinales.
Sterk deelnemersveld
Top 20 spelers van de wereld behoren
tot het deelnemersveld van de Yonex
Dutch Open. Tevens doen onze eigen nationale toppers mee zoals Mark Caljouw,
Gayle Mahulette, Selena Piek, Jacco
Arends, Cheryl Seinen en Soraya de
Visch Eijbergen en strijden zij vaak mee
om de finaleplaatsen. Vorig jaar deden
deelnemers met 41 verschillende nationaliteiten mee. Deelnemers komen vanuit de hele wereld naar Topsportcentrum
Almere. Naast de Europese topspelers,
zijn met name Aziatische (sub)topspelers
goed vertegenwoordigd.

en een ijskoffie-bar. En uiteraard is het
sportcafé van het Topsportcentrum open.

Mark Caljouw, Nederlands kampioen

Kom kijken
Wat er is mooier dan dit internationale badmintonevenement zelf te beleven tussen 9 en 14 oktober 2018 in het
Topsportcentrum en te genieten van de
snelste racketsport ter wereld? “Laat je
verrassen door de snelheid, de kracht
en het atletisch vermogen van de topbadmintonners”, zegt toernooidirecteur
Hendrik Boosman. “Qua entourage en
sfeer zijn de zaterdag en zondag erg leuk
om te bezoeken. De vrijdag biedt daarentegen vaak veel badmintonspektakel in
de kwartfinales en daarbij is de kans om
Nederlanders in actie te zien groot. Ove-

rigens is support voor de Nederlandse
spelers de gehele week welkom”. Maak
gebruik van de actiecoupon voorin deze
PoortNieuws om twee kaarten te kopen
voor de prijs van één. Kinderen tot 18
jaar hebben gratis toegang.
n
Voor kaartverkoop en meer informatie:
www.yonexdutchopen.nl

foto onder: Kento Momota, winnaar
van de Yonex Dutch Open 2017
en Wereldkampioen 2018

foto’s: René Lagerwaard

Side-events
Tijdens de Yonex Dutch Open vinden
vele side-events plaats: diverse kinderactiviteiten, jeugdclinics, het badminton bedrijventoernooi en het badminton
recrean
tentoernooi. Ook worden er in
aanloop naar dit badmintonevenement
kennismakingslessen badminton verzorgd op de scholen in Almere. Tijdens
de Yonex Dutch Open wordt een scholentoernooi georganiseerd. Gedurende
het evenement zijn er stands, zoals van
het badmintonmerk Yonex en met badmintonsouvenirs. Tevens vind je een
Indonesische foodcorner, een smoothie-
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geboren

Geboren in Poort
gefeliciteerd!
Ook geboren in Poort? Stuur foto, voornaam en
geboortedatum naar: geboren@almerepoortnieuws.nl
-- en maak kans op een fotoshoot bij Fotostudio 87!

27 februari 2018
Jace Markus

5 maart 2018
Bix

7 maart 2018
Emilia Balogh

11 maart 2018
Antoni

15 maart 2018
Zaïa

25 maart 2018
Fedde

31 maart 2018
Neyana

5 april 2018
Mila Jolyn

5 april 2018
Fynn

17 april 2018
Céline Marianne

7 mei 2018
Jewél Maé

8 mei 2018
Julia

14 mei 2018
Nora

31 mei 2018
Milou Cecilia Lucie

11 juni 2018
Julia

13 juni 2018
Faye

23 juni 2018
Jayant Wouter

5 juli 2018
Adam

15 juli 2018
Neva Elize Yasar

10 augustus 2018
Ranly

17 augustus 2018
Milou
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6 september 2018
Senna

De winnaar
van de vorige
uitgave is:
Fie Edua
Fotostudio 87 | 036 303 00 16
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
www.fotostudio87.nl | info@fotostudio87.nl

Vanaf 6 oktober elke week zaterdagmarkt
bij de Homerusmarkt in Almere Poort
Goed nieuws voor de bewoners van Almere Poort! Met ingang
van oktober zal er wekelijks een uitgebreide zaterdagmarkt
staan op het plein bij de Homerusmarkt. De initiatiefnemers
hebben er alles aan gedaan om een gevarieerd aanbod van kramen met leuke marktkooplui aan te trekken. Je hoeft alleen
nog in je agenda te zetten: zaterdag naar de Homerusmarkt.

Bewoners van Almere Poort hebben jarenlang uitgekeken naar een buurtmarkt met
een compleet aanbod van verswaren en andere marktwaar.

Richard Stuivenberg Producties
Boekhouding & belastingen
Financiën & bedrijfsvoering
gevestigd in Almere Poort

tel.: 06-419 329 56
www.richardstuivenberg.nl
post@richardstuivenberg.nl

Marktlui met pit
Initiatiefnemers hebben afgelopen zomer
bepaald niet stilgezeten. Aan het neerzetten van een buurtmarkt gaat heel wat
organisatie vooraf. Maar de overtuiging
dat je bezig bent een leuke en sterke
groep marktlui bij elkaar te krijgen op
deze unieke locatie, maakt al het werk
dubbel en dwars waard. Bewoners van
Almere Poort hebben jarenlang uitgekeken naar een buurtmarkt met een compleet aanbod van verswaren en andere
marktwaar. De markt is bovendien een
welkome aanvulling op de winkels in de
Homerusmarkt zelf. Onder veel klanten
leefde de wens om alle boodschappen bij
de Homerusmarkt te kunnen doen. Met
het huidige inwoneraantal van het stadsdeel is de tijd rijp.
Compleet aanbod
Qua verswaar vind je op de markt de volgende producten: vis, kaas, brood, noten,
groente en bloemen. Dan valt er ook heel
wat te smikkelen – of natuurlijk in te
slaan – bij de kramen met stroopwafels,
loempia’s, Thai food, Grieks, Surinaams
en patat en snacks. Ook qua non-food
kun je je shopping-hart ophalen, met
dameskleding, kinderkleding, schoenen,
nagellak en make-up, en... Tupperware!
Tot slot is er ook een kraam met dierenbenodigdheden, voor de trouwe viervoeters. Vanaf begin november zal er ook
een oliebollenkraam op de markt staan.
Laat maar komen die winter!
Extra feestelijk
De eerste kooplieden zullen op zaterdag
al vroeg in de ochtend hun waar uitstallen. Vervolgens staat de markt er de
hele zaterdag, tot vier uur ’s middags. De
komst van de buurtmarkt wordt op 6 oktober extra feestelijk ingeluid met leuke
activiteiten en aanbiedingen. En Omroep
Flevoland komt het filmen. Dus zorg dat
je haar goed zit en dat je het niet gaat
missen!
redactie n
meer info:
marktalmerepoort@kpnmail.nl
Facebook: Markt almere-poort
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actieve P oortbewoners

Wie is jouw Prachtige Poortenaar 2018?
Almere Poort is een jong stadsdeel, waar veel mensen druk
bezig zijn. Maar in Poort zijn ook mensen die zich daarnaast
inzetten voor het hele stadsdeel en zijn bewoners.
Mensen die dit niet zien als een verplichting, maar er zelf voor kiezen om iets
voor een ander of het hele stadsdeel te
betekenen. Zij verdienen het om in het
zonnetje gezet te worden om hiermee te
laten weten dat we ontzettend blij zijn
met al hun inzet! Nomineer jouw ‘Prachtige Poortenaar’ en vertel waarom hij of
zij deze titel waard is.
Wij vragen je je nominatie te mailen aan Diana Stobbe (gebiedssecretaris
Poort) via dstobbe@almere.nl, uiterlijk
op 15 november. De Prachtige Poortenaar
2018 wordt tijdens de einde
jaarsborrel
van het gebiedskantoor bekendgemaakt.
Gebiedskantoor Almere Poort n

Doe mee
eer
en nomin
chtige
jouw Pra
ar
Poortena
2018!

foto: Meer dan Marketing

De Avond4Daagse Poort werd dit jaar voor bijna 900 basisschoolkinderen
georganiseerd door een groep ouders en betrokken bewoners uit Almere Poort.

Wat gaan we doen?

Bestemmingsplan procedure

De provincie Flevoland gaat een deel van de Hogering
Almere verbreden. De weg tussen de A6 en de Hollandsedreef
krijgt er in beide richtingen een rijstrook bij. Hiervoor
wordt geluidsreducerend asfalt gebruikt. De kruisingen met
de Herman Gorterweg/Neonweg en de Hollandsedreef/
Botterweg komen verdiept te liggen. Daardoor worden de
kruisingen ongelijkvloers en kan het verkeer over de Hogering
zonder oponthoud doorrijden van en naar de A6.

De afgelopen periode hebben twee besluiten ter inzage
gelegen die met de verbreding van de Hogering te maken
hebben: het ontwerp bestemmingsplan Hoofdwegen Almere
en het ontwerp besluit voor het vaststellen van een hogere
grenswaarde voor geluid. De komende periode bespreekt
het college van B en W de zienswijzen op het bestemmingsplan voordat de gemeenteraad van Almere daar een besluit
over neemt. Gedeputeerde Staten stellen in september het
besluit Hogere Grenswaarden Wet geluidshinder vast.

Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden in de
tweede helft van 2019. Hierover geven wij tijdig informatie.
In 2022 is de nieuwe weg klaar. De Hogering wordt aangepakt
om de groei van het verkeer de komende jaren mogelijk te
maken.

Meer weten over het werken aan de Hogering?
• Ontvang de digitale nieuwsbrief Verbreding Hogering!
Inschrijven kan via de website: www.flevoland.nl/Hogering
• Volg ons op Twitter: @flevowegen of like ons op
Facebook: @ProvincieFlevoland
• Voor specifieke vragen over de verbreding van de Hogering
kun je mailen naar: Hogering@flevoland.nl
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bewonersinitiatieven

De warmste zomer met veel vermaak!
er
Op zaterdagochtend 16 juni was
Sociaal
rt
Poo
ival
Fest
het
voorafgaand aan
ls
tafe
e
lang
Aan
de Grote Poort Brunch.
én
ar
ontmoetten buurtbewoners elka
tijdens een
burgemeester Franc Weerwind
jaar weer?
heerlijke, gratis brunch. Volgend

oproep
heb jij
foto’s
van be
woner
sinitiatie
ven in
Poort?
mail
ze ons
!

foto: Lex Beers

Op zaterdag 14
juli was er de he
le dag en avond
van alles te doen
op het Almeerd
er
strand, tijdens
de StrandSafari.
Deze werd geor
ga
niseerd door
StrandLAB, sam
en met alle stran
dpartners!

en bij
Op zaterdag 30 juni vonden de Zomerspel
ecue.
barb
een
d
uiten
aansl
het Poorthuis plaats met
maar
n
allee
Het was een zonovergoten dag met
had een
winnaars – namelijk iedereen die er was,
nsing.
dag om nooit te vergeten! In 2019 is de herka

Tijdens de vijfde week van
de zomervakantie organi
seerde De
Schaapspoort traditiegetr
ouw een enorm leuke Vak
ant
ie Bijbel
Club in en om het gebouw
van basisschool De Kleine
Wereld,
en in de herfstvakantie doe
n ze dit nog eens dunnet
jes over!

erkers van
Dankzij inzet van medew
e buurtsportcoach
De Schoor, onder wie onz
e vrijwilligers, kon
Frank Timmerman, en vel
ntie zes keer een
gedurende de zomervaka
genieten van een leuke
groep Almeerse kinderen
dervakantieland.
zomervakantieweek bij Kin
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wel z ijn

“Huiselijk geweld komt veel voor, helaas ook in Almere Poort, en is zeer ernstig. Slechts een
klein deel wordt zichtbaar of bekend. Dat is erg jammer, want met hulp kan het geweld gestopt
worden. Het is dan ook belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners actie ondernemen als ze een
vorm van huiselijk geweld signaleren”, aldus Silvia Morren, medewerker Wijkteam Poort.

Huiselijk geweld: nu is het genoeg!
Niets doen is geen optie
Je kunt er niet omheen
Ja natuurlijk hoor ik het. Je kunt er niet
omheen, maar wat moet ik doen? De
buurman, die gaat me soms toch te keer.
Tegen zijn eigen vrouw en zijn eigen kinderen. Ik hoor vaak veel lawaai, gebonk
en geschreeuw. Dan sta ik weleens op het
punt om de politie te bellen. Want ja, dit
mag zeker niet onder het oog van de kinderen gebeuren. Maar wat moet ik? Ik
wil graag met de buren vrienden blijven.
Bovendien lijken de buurtjes de volgende
dag weer een ‘happy family’. Ik heb spijt
dat ik niemand heb gebeld, want uiteindelijk is de situatie geëscaleerd. Niets
doen is geen optie!
Stille getuigen
In Almere Poort komt huiselijk geweld
relatief vaak voor. Ook zijn kinderen
vaak de (stille) getuigen. Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld, bijvoorbeeld: slaan, schoppen, ongewenste
aanraking, verkrachting, iemand negeren of kleineren, schreeuwen, schelden,
ruziemaken, uitbuiten en dreigen.

Wat kun je doen?
• Signaleren
• Bespreekbaar maken
• Informatie geven
• Verwijzen naar hulpverleners
• Advies vragen
• Melden

Mocht je een vermoeden hebben dat iemand in je omgeving slachtoffer is van
huiselijk geweld of heb je hier zelf mee
te maken? Klop dan aan bij Wijkteam
Poort, Veilig Thuis, Blijf Groep en/of de
politie.
Wijkteam Poort
Wijkteam Poort heeft twee keer per
week een inloopspreekuur. Op dinsdag
bij Gezondheidscentrum de Vizier en op
donderdag bij Sterrenschool de Ruimte.
Beide spreekuren vinden plaatsen tussen
11:30 en 12:30 uur. Hier zijn professionals vanuit verschillende organisaties
aanwezig die graag naar je verhaal luisteren en met je meedenken.

Blijf Groep
Als je specialistische hulp nodig hebt op
het gebied van huiselijk geweld, dan kun
je ook rechtstreeks contact opnemen met
Blijf Groep. Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Voor hulp, advies
en informatie bel je 088-234 24 50 of
kijk op www.blijfgroep.nl
Veilig Thuis Flevoland
Verder kun je telefonisch contact opnemen met het gratis nummer van Veilig
Thuis Flevoland (088 222 05 00). Veilig
Thuis is op werkdagen tussen 09:00 en
17:00 uur bereikbaar. Een professionele
hulpverlener staat je te woord, beantwoordt je vragen en geeft advies. Ook
kun je informatie krijgen over welke
mogelijkheden er zijn als je veiligheid
in gevaar is. Je kunt je verhaal volledig
anoniem doen. Tevens kun je een melding doen bij Veilig Thuis als je je zorgen
maakt om buurtbewoners of vrienden.
Dit kun je eventueel anoniem doen.
Politie
Mocht er sprake zijn van direct gevaar of
dreigende escalatie, bel dan het alarmnummer ‘112’ en vraag naar de politie.
Huiselijk geweld heeft een hoge prioriteit binnen de politie. De politie doet ook
altijd een zorgmelding bij Veilig Thuis
wanneer zij bij een situatie zijn geweest
van huiselijk geweld. Op deze manier
komt er dus ook hulp in een gezin.
Wacht niet langer
Wat je ook doet, kijk vooral niet weg als
jij of iemand in je omgeving slachtoffers is van huiselijk geweld. Praten helpt!
Je kunt terecht bij hulpverleners die gespecialiseerd zijn in huiselijk geweld en
je graag verder helpen. Wacht niet, help
jezelf en/of een ander uit deze situatie.
Wijkteam Poort n
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Pijn? Onze fysiotherapeuten
weten raad
Tob je al tijdje met hoofdpijn, lage rugpijn, een sportblessure of
heb je moeite met het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten
of pijn bij bewegen of bij het uitvoeren van je sport? Bij ons
ben je, van jong tot oud, aan het goede adres. In gezondheidscentrum Vizier werken vier fysiotherapeuten met elk een eigen
expertise.
Veroorzaakt stress
lichamelijke klachten?
Herken je dat stress lichamelijke klachten kan veroorzaken? Sinds september
is Martha ten Napel ons team komen
versterken. Zij is psychosomatisch fysiotherapeute en kan je leren omgaan met
stress-gerelateerde klachten.
Langdurige klachten
Heb je al langere tijd problemen met dagelijkse activiteiten door moeheid of pijn
en is er geen zicht op een oplossing?
Vraag dan je huisarts om een verwijzing voor het Paramedisch Centrum voor
Diagnostiek. Met specialistische kennis en
moderne apparatuur onderzoeken onze
professionals uitgebreid je klacht en kunnen we je heel gericht behandelen.

Barry Scholten is één van de vier fysio
therapeuten in gezondheidscentrum Vizier

Het beste voor je kind
Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs.
Ben je bezorgd over de ontwikkeling van
je kind? Heeft het pijn, problemen met
houding, conditie of schrijven? Maak
dan een afspraak bij Eli Kuijper, onze
(zeer ervaren) kinderfysiotherapeut voor
Almere Poort.
Ouder en bang om te vallen?
Beweeg je minder dan je eigenlijk wilt
omdat je bang bent om te vallen? Ben
je wat minder mobiel en heb je last van
bijvoorbeeld artrose? Onze fysiotherapeuten kunnen je helpen om je angst te
overwinnen en beter te bewegen.

Afspraakherinneringen
en oefeningen via een app
Onze fysiotherapeuten maken gebruik
van een eigen app. Deze is gratis te
downloaden en bevat een afsprakenherinnering en je fysiotherapeut kan je oefenprogramma in de app zetten. Zo kun
je thuis nog eens rustig bekijken welke
oefeningen je therapeut je adviseert om
te doen.
Afspraak maken
Een afspraak met ons maken is heel makkelijk. Je kunt elke werkdag tussen 8:00
en 18:00 uur bellen naar 036-545 41 11.
Ook is het mogelijk om via de website
www.fysiozorggroepalmere.nl aan te geven dat je een aanspraak wenst.
Fysiotherapeuten gezondheidscentrum
Vizier, Zorggroep Almere n

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere Poort
tel. : (036) 545 43 90
gc.vizier@zorggroep-almere.nl
www.gezondheidscentrumvizier.nl
Huisartsen 545 43 70
Mw. J. van Hoek, huisarts
Dhr. W.J. Lubbers, huisarts
Mw. H. Bezuijen, doktersassistente
Mw. J. van Hees, doktersassistente
Mw. L. Koenders, doktersassistente
Mw. M. Smeenk, doktersassistente
Mw. R. Ben Mesaoud, POH GGZ
Mw. A. Schade, POH GGZ
Mw. E. Stricker, POH somatiek
Fysiotherapie 545 41 11
Mw. M. ten Napel
Mw. M. de Ruyter
Dhr. B. Scholten
Kinderfysiotherapie 545 48 88
Mw. E. Kuijper
Verloskunde 545 44 40 /
06-515 934 38 (spoed)
www.verloskundealmere.nl
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
545 43 90
MW. M. Benasskar, jeugd VP
Mw. F. Abdessadki, jeugd VP
Mw. S. Verduyn, jeugd VP
Mw. M. Oomkens, jeugdarts
Mw. M. van Bleijswijk, opvoedadviseur
Wijkteam / maatschappelijk werk
via 14036
Kimberley Mulder, Jorien Stevens
Apotheek 545 44 10
Mw. I. Matai, apotheker
Overige diensten
• K
 inderergotherapie Almere
www.kinderergotherapiealmere.nl
036-536 98 81
• Tandzorg Op Maat Almere Poort
www.tandzorgopmaat.nl 			
036-539 78 80
• Psychologenpraktijk Almere Poort		
06-510 121 20
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Aan tafel bij…
Scouting Novo Mundo

D

ebby woont al sinds zes jaar met
haar gezin in het Homeruskwartier en koos er bewust voor om
thuismama te zijn. Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. Komende vanuit de kinderopvang, gaf zij zich op als
beverleiding bij Scouting Novo Mundo
in Almere Poort. “Inmiddels gaan alledrie mijn kinderen met veel plezier naar
scouting. Ik heb nu een bever, een welp
en een scout. Twee jaar geleden kwam
mijn middelste, toen nog bever, vol verhalen thuis over Keet, gekke Bas Bos,
Stanley Stekker en Noa. Ze deden zo veel
leuke dingen binnen en buiten. Keet was
er heel veel. Soms moesten de mensen
werken of waren ze ziek en dan was
Keet alleen. Ik kon dat niet aanzien, dus
ik gaf me op. En ik heb nog geen moment spijt gehad. Ik vind het een heerlijke groep, in de leeftijd van vierenhalf
tot zeven jaar. We gaan het bos in, knut-
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selen, doen allerlei proefjes, koken met
Pasen en Kerst voor de ouders, en – niet
te vergeten – we gaan vaak op kamp!
Hoe leuk is dat, een nachtje slapen bij de
schapen in het Cascadepark. ’s Avonds
gezellig kampvuur houden en het liefst
marshmallows roosteren. Ondertussen is
onze Keet getransformeerd in Professor
Plof. Tijdens het zomerkamp trouwde ze
met Rozemarijn, ook een Poortmama.
Ook bij de welpen zijn er leuke en leerzame verhalen. Je leert knopen maken,
wandeltochten lopen en veilig met een
zakmes omgaan. Maar je gaat ook met
alle welpen naar Walibi Fundays! Hoe
leuk is dat, zonder je ouders naar het
attractiepark! De kinderen dragen daar
polsbandjes waar hun lengte op staat,
wat aangeeft welke achtbaan ze wel in
mogen en welke niet.
Op 15 september was het jaarlijkse
‘overvliegen’. Tegelijk met anderen, gin-

gen twee van mijn kinderen over naar de
volgende groep. Dit is een hele happening, een beetje te vergelijken met ‘ontgroening’, maar dan met een knipoog.
Iedereen doorstond zonder kleerscheuren de beproeving.
Bij de scouts gaat mijn oudste ook
weer zoveel dingen leren en doen. Vuurtje stoken, de Poolnachthike lopen, op
kamp in tenten. Zonder ouders en zonder smartphone ;-) Heel veel pionieren
– het maken van tijdelijke bouwwerken
met pionierpalen en pioniertouw.
Bij de bevers is nog plek. Vanaf vierenhalf jaar ben je welkom bij ons. Verder
zoeken we nog leiding voor de welpen
en scouts. Dus geef je op via de website
www.scoutingnovomundo.nl of kom ’ns
langs op zaterdag tussen tien en twaalf
bij buurtcentrum Amerika. Daar is altijd
wel iemand van ons om een praatje mee
te houden. Hopelijk tot snel!”
n
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K INDERO P V A N G
kdv en bso

IKC Sterrenschool De Ruimte

onderwijs
basisscholen
Cascade
montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-536 99 91
www.montessorischoolcascade.nl
directie@montessorischoolcascade.nl

De Columbusschool
openbare basisschool
• locatie Marco Polo
Marco Poloroute 56, 1363 LA
036-767 01 50
• locatie Nederlandhof
Nederlandhof 3, 1363 DC
036-767 01 50
www.columbusschool.nl
info@columbusschool.asg-almere.nl

De Droomspiegel
katholieke basisschool 		
voor daltononderwijs
• De Droomspiegel ‘Marco Polo’
Marco Poloroute 60, 1363 LA
036-540 60 60
• De Droomspiegel ‘Bosrand’
Adriaen Blockstraat 9, 1363 LT
036-540 60 61
info@droomspiegel.nl
www.droomspiegel.nl

IKC De Duinvlinder

nieuw

vernieuwend kindcentrum
basisonderwijs, kinderopvang en bso
tijdelijk adres:
Slowakijehof 1, 1363 BD
036-767 60 06
www.deduinvlinder.nl
info@deduinvlinder.nl

De Kleine Wereld
oecumenische basisschool 		
voor daltononderwijs
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-767 02 40
www.de-kleine-wereld.nl
e.vanfaassen@de-kleine-wereld.nl

Algemeen Bijzonder 		
Onderwijs Odyssee
betekenisvol leren: leren in het echt
tijdelijk adres:
Pygmalionstraat 1, 1363 SC
06-430 105 69, odyssee.asg.nl
directie@odyssee.asg.nl

basisonderwijs, kinderopvang en
buurtvoorzieningen onder één dak
Nimfenplein 1, 1363 SV
036-767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.nl
info@sterrenschoolderuimte.nl

Basisschool De Zeeraket
uitdagend onderwijs met aandacht
voor persoonlijk leiderschap
tijdelijk: Monacostraat 50, 1363 CG
036-767 02 21
www.dezeeraket.asg-almere.nl
info@dezeeraket.asg-almere.nl

voortgezet onderwijs
Aeres VMBO Almere
groen: vmbo bl kl gl hgl
Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
www.aeresvmbo-almere.nl

Child Care Kinderopvang
• kdv: Cyclopenstraat 14, 1363 TD
• bso: Abel Tasmanstraat 97, 1363 KB
036-521 35 55
www.childcare-almere.nl
info@childcare-almere.nl

Lokistraat 2, 1363 WG
036-841 24 72
www.frangipani-opvang.nl
noreen@frangipani-opvang.nl

Gastouder Aan Zee
Zeeduinweg 164, 1361 BG
06-531 899 69
gastouderaanzee@gmail.com

nieuw

Gastouder Het Poortje
Vishnuplantsoen 17, 1363 XD
06-419 755 19
www.gastouderhetpoortje.nl
gobhetpoortje@hotmail.com

GO! Kinderopvang
• Het Vlaggenschip
David Livingstonestraat 121
• IKC De Droomspiegel
Marco Poloroute 60
0320-294 900
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.nl

Gastouderopvang
De Kleine Droomwereld
Romulusstraat 4, 1363 ZC
06-252 598 37
www.kleinedroomwereld.nl
patricia_bakker@live.nl

Gastouderland Flevoland

eigenzinnig, creatief en uitdagend!
vwo, havo, vmbo-tl en -kbl
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
036-767 07 00
www.artecollege.nl
info@artecollege.nl

International School Almere
public, English language,
secondary school
Heliumweg 61, 1362 JA
036-760 07 50
www.internationalschoolalmere.nl
info@edu.isalmere.nl
nieuw

Jasper Warnerstraat 20, 1362 LD
036-845 23 00, www.bakenpoort.nl
bakenpoort@hetbaken.nl

mbo
Aeres MBO Almere
Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
www.aeresmbo-almere.nl

MBO College Poort

Nederlandstraat 86, 1363 DB
036-536 93 92, info@beekidzzz.nl
www.beekidzzz.nl

Kiki Nous

Arte College

Poort, school voor havo 		
en mavo · tijdelijk adres:

BeeKidzzZ... Speelparadijs

Frangipani Opvang

nieuw

Winterspelenplein 25, 1362 LE
036-549 59 00
www.rocvf.nl/mbocollegepoort
informatiecentrum@rocvf.nl

• kdv en bso
Zwitserlandstraat 6, 1363 BE
• bso en psz Kiki Keet
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-848 68 26
www.kikinous.nl, info@kikinous.nl

KinderCentrumAlmere
• correspondentie & bezoekadres
Duitslandstraat 108-110, 1363 BG
• kdv De Boerderij
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
• kdv / bso De Duinvlinder
Slowakijehof 1, 1363 BD
• kdv / bso De Zeeraket
Monacostraat 50, 1363 CG
• bso De Hooiberg
Odysseestraat 51, 1363 WR
036-303 50 00
www.kindercentrumalmere.nl

Marsstraat 74, 1363 VS
06-486 764 97
www.gastouderland.nl
b.dedroog@gastouderland.nl

nieuw

GO! Kinderopvang 		
Gastouderopvang
0320-294 900
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.nl

Jade Gastouderopvang
James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

Taly’s Kindercentrum
Neptunussingel 79, 1363 VV
036-525 03 50
www.talyskindercentrumbv.nl

peuterspeelzaal

Kinderpaleis Poort

Kiki Keet

Minervasingel 5, 1363 ZJ
036-720 09 70
www.kinderpaleispoort.nl

Nederlandhof 5, 1363 DC
036-848 68 26
www.kikinous.nl, info@kikinous.nl

Partou

Partou

kdv, bso en psz De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
088-235 75 00, www.partou.nl

• Peuterspeelzaal Nederlandhof
Nederlandhof 3, 1363 DC
• Peuterspeelzaal Marco Poloroute
Marco Poloroute 56, 1363 LA
• Peuterspeelzaal De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
088-235 75 00, www.partou.nl

gastouderopvang
Daleth

nieuw

Ogihof 8,1363 RW
06-306 719 77
info.daleth@gmail.com
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artsen
huisartsen
Gezondheidscentrum Vizier
huisartsen en apotheek
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90
www.zorggroep-almere.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl

Huisartsenpraktijk Homerus
huisartsen, travel doctor, apotheek
Trojestraat 60, 1363 VL
036-539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl
info@huisartsenpraktijk-homerus.nl

Tandartspraktijk Tandmere

Fysiotherapie Medi-Mere

Diëtistenpraktijk NutriCentrum

Poortkliniek
Beneluxlaan 575, 1363 BJ
036-2222 333
www.tandmere.nl, info@tandmere.nl

Poortkliniek
Beneluxlaan 575, 1363 BJ
036-532 11 22
www.fysiomere.nl, info@fysiomere.nl

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
088-500 2070, info@nutricentrum.nl
www.nutricentrum.nl

cardiologie

Massage Almere Poort

HartKliniek Flevoland Almere
nieuw adres:
Randstad 21-77, 1314 BJ Almere
088-500 20 00
www.hartkliniek.com

huisartsen en apotheek
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036-532 99 88
www.medi-mere.com
poort@medi-mere.com

Flevoziekenhuis Almere Poort

Elektronweg 4, 1362 JP
036-534 25 01, info@veelbeter.nl
www.veelbeter.nl

erige
overige paramedici

polikliniek: dermatologie
en gynaecologie

Europalaan 844 (Bijzonder Jij)
036-536 93 96
www.logopediecentrum.nl
info@logopediecentrum.nl

Logopedie Flevoland		
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
036-549 93 27
www.logoflevo.nl, info@logoflevo.nl

thuiszorg

Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
036-868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl/almerepoort

dierenartsen

verwijspraktijk voor kinderen
Europalaan 923, 1363 BM
036-760 60 60
www.dentics.nl, info@dentics.nl

Logopediecentrum

Derma Quality
huid-, oedeem- en lasertherapie
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-392 071 54
www.dermaquality-huidtherapie.nl
info@dermaquality-huidtherapie.nl

tandartsen
Dentics

logopedie

Veel Beter Fysiotherapie

polikliniek

(gevestigd in Poortkliniek)

Huisartsenpraktijk Medi-Mere

fysiotherapie
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu
rina-visser@hotmail.com

Dierenziekenhuis Almere

Kinderergotherapie Almere

Europalaan 836, 1363 BM
036-536 96 00
www.dierenziekenhuisalmere.nl
info@dierenziekenhuisalmere.nl

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 98 81
www.kinderergotherapiealmere.nl

Connected2Care
Katernstraat 41, 1321 NC
www.connected2care.nl
info@connected2care.nl

Wijkverpleging 			
Zorggroep Almere
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 46 60
www.zorggroep-almere.nl/
wijkverpleging

Oefentherapie Almere Poort
Orthodontistenpraktijk 		
OrthoMere
Trojestraat 60B, 1363 VL
036-303 30 30
www.orthomere.nl
info@orthomere.nl

Tandzorg Op Maat
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 3, 1363 BG
036-539 78 80
www.tandzorgopmaat.nl
vizier@tandzorgopmaat.nl
• Excent Tandtechniek:
0800-330 00 00, info@excent.eu

O V ERI G E Z OR G
fysiotherapeuten
Art Fysio
Trojestraat 60A, 1363 VL
036-536 90 67
www.artfysio.nl, info@artfysio.nl

FysioHaven
kinderfysiotherapie
Trojestraat 60A, 1363 VL
036-521 55 59
www.fysiohaven.com
Info@fysiohaven.com

TCAP

Fysio in Motion

Tandheelkundig Centrum
Almere Poort
Homeruslaan 100, 1363 TA
036-536 90 79
www.tcap.nl, info@tcap.nl

Odinstraat 7, 1363 WL
036-536 90 67
www.fysio-in-motion.com
info@fysio-in-motion.com

nieuw

Poseidonsingel 45 (Ithaka), 1363 TR
036-741 00 05, info@tcposeidon.nl
www.tcposeidon.nl
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RondOm Podotherapeuten
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
088 -118 05 00
www.podotherapierondom.nl
centrumrondom@podotherapie.nl

Shiatsu Praktijk Poort
Herasingel 13, 1363 TH
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl
nieuw

Fysiotherapie GC Vizier
Tandheelkundig Centrum
Poseidon

oefentherapie Mensendieck
Odinstraat 7, 1363 WL, 06-364 562 80
www.oefentherapiealmerepoort.nl
info@oefentherapiealmerepoort.nl

Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 92
www.zorggroep-almere.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl

psychotherapeuten
Almeerse Psychologenpraktijk
Achillesstraat 70, 1363 VM
036-532 71 89
www.almeersepsychologenpraktijk.nl
info@almeersepsychologenpraktijk.nl

Bijzonder Jij
begeleiding van (ouders van) kinderen met leer- of gedragsproblemen
Europalaan 844, 1363 BM
036-536 93 96
www.bijzonderjij.nl
info@bijzonderjij.nl

De Caleidoscoop

diëtisten
Diëtistenpraktijk Simpl.Food
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
0320-239 223
www.simplfood.nl, info@simplfood.nl

coaching & therapie t/m 18 jaar
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-203 890 71
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
info@kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl

Hoofdpersoon Psychologie
Esther Meulstee
(kinder-)voedings- & gewichtscoach
Beneluxlaan 634, 1363 BJ
06-242 568 02
www.esthermeulstee.com
esthermeulstee@outlook.com

Huisartsenpraktijk Homerus
Trojestraat 60, 1363 VL
036-760 20 50
www.hoofdpersoon.nl
info@hoofdpersoon.nl

nieuw

voorzieningen in almere poort

Jungiaans Atelier
Jungiaans analytische therapie
en boetseerlessen
Poseidonsingel 47 (Ithaka), 1363 TR
06-131 857 16
www.analytischetherapie.nl
miekeschram@xs4all.nl

kraamverzorging
Karin Kraamt
zelfstandig kraamverzorgster
06-571 293 11
www.karinkraamt.nl
info@karinkraamt.nl

She-Time
ladies only sauna & massage
Europalaan 919, 1363 BM
06-102 746 15
www.she-time.nl
info@she-time.nl

nieuw

GZ psychologen & psychotherapeuten
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
088-010 44 80

Psychologenpraktijk
Almere Poort
In gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-510 121 20
www.psymere.nl, praktijk@psymere.nl

coaches

consultatiebureau
Jeugdgezondheidszorg
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90

royal thai massage
Oostenrijkstraat 45, 1363 CB
036-848 99 78, info@siam-almere.nl
www.siam-almere.nl

kinder- en jongerencoaching
& familie-mediation
Monacostraat 89, 1363 CG
06-225 706 13 / 036-526 07 54
www.junieq.nl
yvonnevantreek@junieq.nl

Zwanger & Bevallen
Minervasingel 5, 1363 ZJ
06-364 562 80
www.zwangerschapscursusalmere.nl
info@zwangerschapscursusalmere.nl

massage en healing

Nederlandstraat 87, 1363 DB
06-145 442 01
www.core-bodyworks.nl
info@core-bodyworks.nl

Bloedzuigertherapie
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.bloedzuigertherapiealmere.nl
rina-visser@hotmail.com

verloskundigen

Jade Babymassage
James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

Massage Almere Poort
ontspannende en sportmassage,
reiki en Helende Reis
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu
rina-visser@hotmail.com

De Eerste Stap Verloskundigen
Poseidonsingel 41, 1363 TR
036-540 02 66
www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundige-almere.nl

Verloskundigen Poort, 		
team Geel
• Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
• Huisartsenpraktijk Homerus
Trojestraat 60, 1363 VL
036-545 44 40
www.verloskundealmere.nl

Rietveld Makelaardij o.g.

Bowen Almere

Hadesstraat 14, 1363 TK
www.rietveld.biz, info@rietveld.biz

Roald Amundsenstraat 29,1363 KH
036-848 47 90

Schouten Makelaars Almere

WONEN

Europalaan 848, 1363 BM
036-303 02 49, 06-528 899 62
www.schoutenmakelaarsalmere.nl
info@schoutenmakelaarsalmere.nl

woonvormen
hypotheken
woongroep voor jongvolwassenen
met een verstandelijke beperking
Lancelotstraat 9, 1363 WN
www.woongroepcalipso.nl
info@woongroepcalipso.nl

InteraktContour Het Kwartier
woonlocatie voor mensen met hersenletsel of een lichamelijke beperking
Nederlandstraat 40, 1363 DB
036-536 93 90
www.interaktcontour.nl

Hyppe
hypotheken en verzekeringen
Europalaan 941, 1363 BM
036-303 01 74
www.hyppe.nl, info@hyppe.nl

bouwen
Bouwkundig Advies Buro
Pomonastraat 1, 1363 ZP
06-533 576 92, info@babalmere.nl
www.babalmere.nl

Massagetherapie Almere
Het Poorthuis

Santman van Staaden

opvang jongeren, wijkcentrum
Merlijnplantsoen 17 & 19, 1363 WS
www.poorthuisalmere.nl
info@poorthuisalmere.nl

architecten, bouwvoorbereiding
Apollostraat 24, 1363 TJ
036-535 70 10, info@santman.nl
www.santmanvanstaaden.nl

helingtherapie, massage en ontsp.
Lokistraat 30, 1363 WG
06-133 986 70
www.praktijknathaliejansen.nl
praktijknathaliejansen@gmail.com

Woonzorgcentrum Vizier

Voordeel Architect

woonproject dementerende ouderen
Duitslandstraat 5, 7, 11, 1363 BG
036-545 43 81
www.zorggroep-almere.nl

Juventastraat 8, 1363 ZR
036-84 111 39 / 06-44 55 24 16
www.voordeelarchitect.nl
info@voordeelarchitect.nl

Shiatsu Praktijk Poort

Triade Polenstraat

Herasingel 13, 1363 TH
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

zelfstandig en toch begeleid wonen
voor mensen met een beperking
Polenstraat 2-6, 1363 BB
www.triade-flevoland.nl
info@triade-flevoland.nl

praktijk voor massagetherapie en Dorn
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-218 935 19
www.massagetherapie.us

Geboortecentrum Medi-Mere
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
06-228 692 60
www.geboortecentrummedi-mere.nl
info@geboortecentrummedi-mere.nl

Poseidonsingel 40 (Ithaka), 1363 TR
06-412 464 05, info@leukehuizen.nl
www.leukehuizen.nl

Calipso

Noweeni Instituut
reiki & persoonlijke ontwikkeling
Odinstraat 30, 1363 WL
06-173 655 44
www.noweeni.nl, info@noweeni.nl

Europalaan 941, 1363 BM
036-548 20 70, www.vandesteege.nl
almere@vandesteege.nl

alternatief

CORE Bodyworks
JunieQ

ERA Van De Steege

leukehuizen.nl

zwangerschapscursus

Jade Babycoaching
James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

kleinschalige woongroep voor
jongeren met een beperking
Nederlandstraat 2, 1363 DB
036-524 97 00, info@woonmere.nl
www.woonmere.nl

makelaar

Siam
Mentaal Beter

Stichting WoonMere

Nathalie Jansen

WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN
voor deze lijst doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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verbouwen
Picobello kitwerken
Ganeshastraat 19, 1363 XA
www.picobellokit.nl, 06-427 953 62
picobellokit@outlook.com

MVI Keukenstudio
advies, ontwerp, verkoop & installatie
Showroom: Argonweg 76, 1362 AD
036-536 69 33
www.mvikeukenstudio.nl
info@mvikeukenstudio.nl

Sunselect Zonwering
Antennestraat 20, 1322 AB
036-536 55 35
www.sun-select.nl, info@sun-select.nl

VanHout
Hadesstraat 6, 1363 TK
036-525 06 64 / 06-301 579 32

Varenhout klussen
Poseidonsingel 56 H, 1363 TR
06-527 526 01
www.varenhoutklussen.nl
info@varenhoutklussen.nl

Wilmar Maatwerk
Argonweg 59, 1362 AC (op afspraak)
06-520 048 82
www.wilmarmaatwerk.nl
wilmarmaatwerk@gmail.com

auto
Autobedrijf Van der Vlugt
Josephine Bakerstraat 79, 1311 GC
(tegenover Pampushout / Manege)
036-523 97 34
www.autobedrijfvandervlugt.nl

religieus
Ahmadiyya Moslim 		
Gemeenschap
06-192 274 76
www.alislam.org, www.islamnu.nl
azharnaeem@hotmail.com
Baitul Afiyat Moskee:
nieuw
Siliciumstraat 3-5, 1362 JC

Hindoestaans Cultureel 		
Centrum ‘Shiv Mandir’
Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam
06-111 586 28, info@kaylaash.com
www.kaylaash.com
Trojestraat, 1363 VL (in aanbouw)

Xenonstraat 11, 1362 GD
036-533 46 26
www.asngroep.nl, almere@asnmail.nl

wijkpastor Mark Zeldenrust
bijeenkomsten zondag 16:00 uur
in basisschool De Kleine Wereld,
Nederlandhof 5, 1363 DC
www.deschaapspoortalmere.nl
mark@dewegwijzer-almere.nl

De Schone Poort
Protestantse bezinningsplek
Hermesstraat 7, 1363 TP
085-785 49 86 / 06-451 823 16
www.deschonepoort.nl
info@deschonepoort.nl
kerkcafé in de Sterrenschool
en wekelijkse wandelgroep

Vrije Evangelische Gemeente
‘De Veilige Haven’
036-523 56 68
www.deveiligehaven-almere.nl
y.oosterhoff@kpnmail.nl
samenkomsten: elke zondag 10:00 u.
Aeres Almere, Heliumweg 1, 1362 JA

Garage/APK-Station Almere Poort
Argonweg 11, 1362 AA
036-546 55 28
www.garage-almerepoort.nl
info@garage-almerepoort.nl

Brain Wash

V-Style

Europalaan 804, 1363 BM
www.brainwash-kappers.nl

Hadesstraat 14, 1363 TK
06-216 947 06
www.v-style.nl, info@v-style.nl

ChiFame Bio Skin and Haircare
beautysalon en kapperszaak
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-524 63 52 / 06-857 213 39
www.chifame.nl, info@chifame.nl

Europalaan 911, 1363 BM
036-841 14 44
www.conchitadekapperszaak.nl

manicure en pedicure
La Dame Nails
nagelsalon en manicure
(alleen op afspraak)
Gigantenstraat 6, 1363 TB
06-208 137 36
www.ladamenails.nl
jeannette@ladamenails.nl

CY-Style Hair & Beauty

Pedi-kuur praktijk Rose

Katernstraat 33G, 1321 NC
06-417 789 01

Poseidonsingel 38 (Ithaka), 1363 TR
036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl
info@pedi-kuur-rose.nl

Front Row
Hermesstraat 2, 1363 TP
036-525 21 25, 06-152 521 68
www.frontr.nl

Rose Nails
Europalaan 814, 1363 BM
06-450 566 12 / www.rosenails.nl

Hairlines by Sandra
Roald Amundsenstraat 170, 1363 KH
036-536 99 20
www.hairlinesbysandra.nl
info@hairlinesbysandra.nl

Hairstudio Downtown
Minervasingel 31, 1363 ZJ
06-144 294 82

Tracy Nails Studio
Hadesstraat 6, 1363 TK
06-440 336 48 / 036-844 51 73
www.facebook.com/tracynailstudio

schoonheidssalon
Beauty | 81

mobiele kapster aan huis
06-461 113 04

Medely’s Haarmode

Beauty Trend Skin Solution

Europalaan 842, 1363 BM
036-841 64 97
www.medelyshaarmode.nl
info@medelyshaarmode.nl

Poseidonsingel 43 (Ithaka), 1363 TR
036-841 89 42
www.beauty-trend.nl
info@beauty-trend.nl

She Ross Hair & Beautysalon

Schoonheidssalon Belle

AR Haar- & Nagelzorg

Europalaan 921, 1363 BM
036-841 90 92
www.hair-beautysalon.nl
info@hair-beautysalon.nl

Marsstraat 84, 1363 VS
06-537 724 34
www.bellesalon.nl, info@bellesalon.nl
Facebook.com/salonbellealmere

Argonweg 27, 1362 AA
06-212 107 35, ans@tmsschrijver.nl

Venus

ChiFame Bio Skin and Haircare

kapsalon en uiterlijke verzorging
James Cookroute 52, 1363 KG
036-534 44 79
www.kapsalon-venus.blogspot.nl

beautysalon en kapperszaak
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-524 63 52 / 06-857 213 39
www.chifame.nl, info@chifame.nl

036-525 33 41, 06-408 706 47
www.wateroflifeministries.nl
info@wateroflifeministries.nl
samenkomsten: Sterrenschool
De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV

verzorging
kapsalon

Pro+ Autoservice

Kapsalon Betty Boop

Katernstraat 41B, 1321 NC
036-525 87 76, info@proplusauto.nl
www.proplusauto.nl

Poseidonsingel 39 (Ithaka), 1363 TR
036-536 99 89
www.kapsalonbettyboop.com
app Kapsalon Betty Boop
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Beneluxlaan 612, 1363 BJ
036-737 04 19, info@salonviable.nl
www.salonviable.nl
www.viable-webshop.nl

Jan Maystraat 19, 1363 LK
06-113 634 72
www.beauty81.nl
info@beauty81.nl

BOB Autowas Katernstraat
Katernstraat 41, 1321 NC
www.bobautowas.nl

Viable Hair & Skin

hairstyling voor dames en kinderen
Balderstraat 19, 1363 WH
036-848 55 50, 06-426 103 54
www.labellehairstyling-visagiepoort.nl

Conchita de Kapperszaak
De Schaapspoort

Water of Life Ministries
Autoschade Service Almere

La Belle

Kapsalon La Sherise

voorzieningen in almere poort

Dembè Beauty Salon

Aikidojo Poort

Lokistraat 52, 1363 WG
06-573 618 38
www.dembe-beautysalon.nl
info@dembe-beautysalon.nl

Nimfenplein 1, 1363 SV
06-449 549 49
www.aikidojopoort.nl
info@aikidojopoort.nl

Joya Beauty

nieuw

Luxemburgstraat 63, 1363 BK
06-878 230 60
info@joyabeauty.nl

Krav Maga Training Center
Tactical-Defense
lessen in sportzaal bc De Ruimte
www.tacticaldefense.nl
info@tacticaldefense.nl
06-247 858 12 / 06-370 102 41

Volleybalclub Allvo
Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
036-545 84 58
www.allvo.nl, info@allvo.eu

Maziar Taekwondo

Basketbalver. Almere Pioneers

Mini Samenspel

Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
www.almerepioneers.nl
info@almerepioneers.nl

voor ouder en kind van 1,5 - 3 jaar
in peuterspeelzaal Nederlandhof
maartens-telgt@deschoor.nl

taekwondo lessen in bc Amerika
06-843 995 24
maziartaekwondo.blogspot.com

Lusem Afslankstudio
Europalaan 913, 1363 BM
036-536 90 30
www.lusem.nl, info@lusem.nl

Pedi-kuur praktijk Rose
Poseidonsingel 38 (Ithaka), 1363 TR
036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl
info@pedi-kuur-rose.nl

Salon Homerus
Homeruslaan 27, 1363 TA
06-528 839 68
www.salonhomerus.nl
info@salonhomerus.nl

Viable Hair & Skin
Beneluxlaan 612, 1363 BJ
036-737 04 19, info@salonviable.nl
www.salonviable.nl
www.viable-webshop.nl

Zen Company
beauty behandelingen (anti-aging)
Sufaxstraat 5, 1363 RH
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

zonnestudio

Arno Splinter Sport
• Peuter- en kleutervoetbal
Europazaal, Nederlandstraat 84
06-509 196 80
www.arnosplinter.nl
info@arnosplinter.nl
• Peuter- en kleutersport
Sterrenschool, Nimfenplein 1
06-461 173 37
www.peuterkleutersport.nl
biancaridder@arnosplinter.nl

Beach Playground
Strandbad DUIN
p/a IJmeerdijk 4, 1361 AA
036-536 91 51
www.facebook.com/strandbadduin
info@strandbadduin.nl

Buurtsportcoach Poort
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
06-427 419 84 / 06-218 365 49
www.playgroundpoort.nl
playgroundpoort@deschoor.nl

FlexFit Fitness

zonnestudio, infrarood c., kapsalon
Europalaan 826, 1363 BM
036-841 42 50
www.zonnestudiosunsitive.nl
info@zonnestudiosunsitive.nl

fitness, groepslessen en personal
training
Argonweg 140, 1362 AD
036-525 88 41
www.flex-fit.nl
klantenservice@flex-fit.nl

workouts in Cascadepark
0238-200 970
www.mominbalance.com
info@mominbalance.nl

elke maandag om 9:15 bc Amerika
06-549 556 45
www.5000stappen.nl
info@5000stappen.nl

Europalaan 925-927, 1363 BM
www.uniteddancealmere.nl
info@uniteddancealmere.nl

nieuw

watersport

hart for her Almere
Freyjaplantsoen 1, 1363 WB
036-737 01 40
www.hartforher.nl
anneliessteinmeier@hartforher.nl

Karatever. Kyokushin Almere
lessen in sportzaal bc Amerika
06-418 972 66
www.kyokushin-almere.weebly.com

zeilvereniging, Marina Muiderzand
www.flevomare.nl

Marina Muiderzand

Optisport Almere Poort

in buurtcentrum Amerika
www.fencingclubalmere.nl

Sportcomplex Olympiakwartier
Pierre de Coubertinplein 6, 1362 LB
www.optisport.nl/almerepoort
almerepoort@optisport.nl

YDS

Regatta Center Muiderzand

bootcamp, personal training en meer
06-343 733 24
www.ydsports.nl, info@ydsports.nl
www.facebook.com/YDSports

jeugdzeilsport en CWO zeilschool
IJmeerdijk 4, 1361 AA
06-533 737 60
www.regattacentermuiderzand.nl
info@regattacentermuiderzand.nl

Schermsport Schermlessen

Zen Company
diverse yogalessen
• Europalaan 925, 1363 BM
• J. Bakerstraat 40, 1311 GA
06-526 257 33, info@zencompany.nl
www.zencompany.nl

Sail Today
catamaranzeilschool
IJmeerdijk 20, 1361 AA
036-53 696 27
www.sail-today.nl
info@sail-today.nl

dansen
nieuw

urban / hiphop / streetdance / selectie
lessen bij bc De Ruimte
en bij FlexFit Fitness
06-243 655 38
www.amysdansstudio.nl
amysdansstudio@gmail.com

Dansstudio Roxanne

5000stappen.nl

United Dance Almere

IJmeerdijk 4,1361 AA
036-536 91 51
www.marinamuiderzand.nl
info@marinamuiderzand.nl

Mom in Balance

Zonnestudio Sunsitive Almere

sport

lessen in bc De Ruimte
06-212 361 77, FB: salsaqui

Flevomare

Amy’s Dans Studio

V RIJE T IJD

Salsaqui

danslessen in bc Amerika
www.dansstudioroxanne.nl
info@dansstudioroxanne.nl

Sloeproeien Almere
trainingen bij Marina Muiderzand
www.sloeproeienalmere.nl

recreatie
Buurtcentrum Amerika
De Schoor, welzijnswerk Almere
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB
036-536 92 48
www.deschoor.nl
amerika@deschoor.nl

Buurtcentrum De Ruimte
Kids Dance Academy
Minervasingel 5, 1363 ZJ
06-556 880 33
www.kidsdanceacademy.nl
info@kidsdanceacademy.nl

De Schoor, welzijnswerk Almere
Nimfenplein 1, 1363 SV
036-767 16 88
buurtcentrumderuimte@deschoor.nl
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bibliotheek
de nieuwe bibliotheek
servicepunt Almere Poort
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
036-548 60 00
www.denieuwebibliotheek.nl

De Speelwildernis
interactieve theatervoorstellingen
voor kinderen in de Pampushout
06-245 819 98
www.speelwildernis.nl
speelwildernis@gmail.com

mediation

w i j kt e am

Mend-it mediation

Wijkteam Almere Poort

gratis scheidingsspreekuur
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-537 736 18
www.mend-it.nl, info@mend-it.nl

tel. 14036, info@almere.nl
Facebook: wijkteam.almere.poort

Theatergezelschap Vis à Vis

educatief
Atelier de Verwondering
creatieve en kunstzinnige vorming
Abel Tasmanstraat 37, 1363 KB
036-533 00 95
www.atelierdeverwondering.nl

Muiderzandplaats 1, 1361 AK
036-536 99 33
www.visavis.nl, info@visavis.nl

diensten
arbeidsrecht

Bekker Audio Productions:
Gitaarles in Almere Poort
06-154 335 89
www.gitaarlesinalmerepoort.nl

Engelse les voor kinderen
Sterrenschool, Nimfenplein 1
www.englishlessonsalmere.com

ARvisie | Business Partner
in Arbeidsrecht
Hebatstraat 8, 1363 RD
06-212 167 69
www.arvisie.nl
s.kroeke@arvisie.nl

Yvonne van Treek Mediation
familie- en overige mediation
Monacostraat 89, 1363CG
06-225 706 13 / 036-526 07 54
www.yvonnevantreekmediation.nl
contact@yvonnevantreekmediation.nl

Joyce Snijders
remedial teacher op locatie
06-175 081 05
www.js-remedial-teaching.nl
joyce@js-remedial-teaching.nl

Golden Girls Creative Studio
Denemarkenstraat 78, 1363 DD
www. goldengirlscreativestudio.nl
goldengirlscreativestudio@gmail.com

Schaakles Jarno Witkamp
Sterrenschool, Nimfenplein 1
schaakleraar@hotmail.com

Scouting Novo Mundo
opkomsten in buurtcentrum Amerika
www.scoutingnovomundo.nl
info@scoutingnovomundo.nl

Uitvaartonderneming Milly
DEP-Almere
administratie, vertalingen, belasting
Nederlands, Engels en Pools
036-529 72 26, 06-361 668 47
www.dep-almere.com

t e xt i e l

belastingen en administraties
Neptunussingel 76, 1363 VV
036-536 94 90
www.taxsupport.nl
info@taxsupport.nl

bewindvoering

Party Coach Altia

Star for a Moment
Argonweg 31, 1362 AB
www.starforamoment.nl

bewindvoering, mentorschap,
curatele – vrijblijvende kennismaking op gewenste locatie mogelijk
06-290 294 96
www.svsbewindvoering.nl
info@svsbewindvoering.nl

Vaneveld Bewindvoering
inloop elke 1e dinsdag vd maand
zie Facebook: @cultuurfondspoort
06-481 711 28
www.cultuurfondsalmere.nl
poort@cultuurfondsalmere.nl
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Europalaan 907, 1363 BM

ook stomerij, schoenmakerij,
gordijnen, meubels stofferen
Poseidonsingel 42, 1363 TR
036-785 22 94

The Washlounge
Europalaan 915, 1363 BM
www.thewashlounge.nl
info@thewashlounge.nl
06-111 452 60

Homerusstraat 1, 1322 SZ
085-401 81 61
www.vaneveldbewindvoering.nl
info@vaneveldbewindvoering.nl

Wil je je inzetten als vrijwilliger
voor een buurtgenoot, een buurtfeest organiseren, een activiteit
opzetten in een buurtcentrum of
op een andere manier actief zijn?
smorren@almere.nl, 06-132 987 12

Opvoed-adviseur Mirjam van
Bleijswijk beantwoordt vragen over
opvoeding kinderen 0-19 jaar.
Ouders kunnen zich aanmelden bij
de receptie van gezondheidscen
trum Vizier 036-545 43 90 en worden teruggebeld voor een afspraak.

Samen doen: Eerste Hulp
bij Administratie
• donderdag van 11.30 -12.30 uur
Buurtcentrum De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV

Meet the Parents
voor eenoudergezinnen in Poort
Facebook: MTPAlmerePoort
Silvia Morren: smorren@almere.nl
06 - 132 987 12

nieuw

SvS bewindvoering

kunst en cultuur
Cultuurscout Almere Poort

A & N Fashion kledingreparatie

Poort’s Kledingreparatie
TAXSUPPORT 			
belastingconsulenten

feest

Homerusmarkt, Alseïdenstraat 20
06-456 118 22, www.partycoachaltia.nl

06-25 19 63 29
www.uitvaartmilly.nl
info@uitvaartmilly.nl

Richard Stuivenberg Producties
boekhouding en belastingen
06-419 329 56
www.richardstuivenberg.nl

• donderdag 11.30-12.30 uur
Buurtcentrum De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV

Opvoeding

belastingen
Europalaan 933, 1363 CG
036-525 41 34
www.flevomuziekschool.nl

• dinsdag 11.30-12.30 uur
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG

Poort voor Elkaar

remedial teaching

uitvaart

Flevomuziekschool

Inloopspreekuren:

media
communicatie & teksten

almerika, almerica! 		
teksten en vertalingen
tekstschrijven, tekstredactie,
vertalingen uit het Engels en Duits
Thorstraat 7, 1363 WM
036-737 02 64 / 06-539 424 89
felixvandelaar@xs4all.nl

gemeente
Buurtpreventie Almere Poort
info en aanmelden:
buurtprevpoort@gmail.com

Gebiedskantoor Almere Poort
Homerusmarkt, Najadenstraat 3-5
tel. 14036
• bewonersvragen:
dstobbe@almere.nl
• vragen over zelfbouw:
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl
• vragen over ondernemen:
www.ikonderneeminalmere.nl
• meldingen openbare ruimte:
almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil

voorzieningen in almere poort

H ORE C A
Artesjok Food & Drinks
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
036-737 03 55, info@artesjok.nl
FB: Artesjok. Food & Drinks

Grandfetaria

Kreta Almere

Najadenstraat 8, 1363 ST
036-848 12 34
info@grandfetaria.nl
www.grandfetaria.nl

Xenonstraat 88, 1362 GH
036-535 02 69
www.kreta-bezorgen.nl

HarborHouse
Wereldrestaurant Atlantis

Marinaweg 4, 1361 AC
036-536 90 61
www.harbor-house.nl
info@harbor-house.nl

Pim Mulierstraat 101, 1362 LC
036-534 49 00
www.atlantisalmere.nl

B&C Nosing and Tasting

Hikari

Apollostraat 28, 1363 TJ
036-525 04 06
www.bc-nosingtasting.com

sushi, afhaal
Slowakijeplaats 2, 1363 BC
036-841 31 83
www.sushi-hikari.nl

Cafetaria De Heerlijkheid
IJspressi

Europalaan 800-802, 1363 BM
036-841 73 09
www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

Cafetaria Juma
Slowakijeplaats 1, 1363 BC
06-557 319 02, www.cafetariajuma.nl

Chiang Mai 2Go Thai Food
Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
036-841 61 94, www.chiangmai2go.nl

nieuw

Soul Food City
Thorstraat 4, 1363 WM
036-841 4108, info@soulfoodcity.nl
www.soulfoodcity.nl

New York Pizza

Steel Creek Beach Grill

Europalaan 820, 1363 BM
036- 231 01 00
www.newyorkpizza.nl

Strandbad Duin
www.facebook.com/steelcreek33

Suri-Java
Ottoman Taste
Europalaan 832, 1363 BM
036-536 94 69
www.ottomantaste.nl

Xenonstraat 90, 1363 GH
036-549 84 80
www.suri-java.nl
info@suri-java.nl

Poortdok

Taj Mahal

IJmeerdijk 1a, 1309 BA
036-536 99 59
www.poortdok.nl, info@poortdok.nl

Duitslandstraat 1A, 1363 BG
036-536 94 34
www.tajmahalindiaas.nl

ijsbereiding en 40 soorten vers ijs
Europalaan 812, 1363 BM
06-163 876 26
www.ijspressi.nl
contact@ijspressi.nl

Poort’s Eethuis

Take a Break Espressobar

Thorstraat 2, 1363 WM
036-750 51 15
www.eethuispoorts-almere.nl

Beneluxlaan 614, 1363 BJ
06-303 949 05
FB: Take a Break Espressobar
info@takeabreakalmere.nl

Jawa City

Strandpaviljoen Sun Runners

Europalaan 838, 1363 BM
036-841 85 07
www.jawacity.nl
jawacity@live.nl

IJmeerdijk 20, 1361 AA
06-118 316 84

Warung Mere
snackbar Javaans Surinaams		
Europalaan 822, 1363 BM
036-536 92 78

Kom proeven!
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h o m e r u s ma r kt

winkels

Mama’s Soephuis
eten en drinken, afhalen, catering
Alseïdenstraat 20-33
06-162 611 91
www.mamassoephuis.com

adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Bijou Louis
sieraden, sjaals en haarmode,
horloge-service – open wo t/m za
06-543 771 15
Facebook: Bijou Louis Jansen

Bos Vishandel
iedere dinsdag 10-18 uur op het
plein voor de Homerusmarkt
06-533 084 71
Facebook: Bos Vishandel

Foodcorner De 2 J’s

nieuw

Italiaanse pizza, hamburgers,
pasta en Italiaans schepijs
www.foodcornerde2js.nl
Facebook: Foodcorner De 2 J’s
foodcorner.de2js@gmail.com
06-193 970 55

Homerus Roti W.P.

Mor Sere

nieuw

Monsters Kidswear
Europalaan 917, 1363 BM
036-524 68 44
Facebook: monsterskidswear

food
Albert Heijn
Columbuskwartier
en Bloemplus

The Red Thread

mediterrane lekkernijen
vers gemaakte falafel en salades
06-186 801 29
morsere7@gmail.com
Facebook: Mor Sere

Olivier van Noortstraat 32, 1363 LS
036-741 03 77
www.ahcolumbuskwartier.nl

Notenbar Almere

Hongarijeplaats 2, 1363 CA
036-536 99 80
www.aheuropakwartier.nl

speciaalzaak voor verse noten,
chocolade, zuidvruchten en meer
06-499 705 29
FB: Notenbar Almere

Party Coach Altia
decoratie, trouw- en verjaardagsfeest, babyshower, ballonnen
en schepsnoep
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl
partycoachaltia@hotmail.com

Albert Heijn
Europakwartier

atelier & showroom
‘achterhuis’ Zeussingel 11, 1363 TM
06-486 080 28
FB: lisalotte / my favourite jeans
evevelthuijzen@icloud.com

diversen
Animere

De Bakfiets, brood en banket
Europalaan 808, 1363 BM
036-524 27 49
www.bakkerijdebakfiets.nl
bakkerijdebakfiets@gmail.com

Bakkerij Aslisu
Poseidonsingel 48 (Ithaka), 1363 TR
06-481 66 999

Japanse winkel en workshops
Europalaan 937, 1363 BM
06-431 858 96, info@animere.nl
www.animere.nl

Blommie’s lifestyle
Europalaan 816, 1363 BM
036-841 99 96
Facebook: Blommies-lifestyle
manon_blom@hotmail.com

Gamma Almere Poort
Remilio Barber

Cinnabon Almere

06-185 926 25

www.cinnabon-almere.nl

Sionzorg

Gall&Gall Almere Poort

zorgwinkel
www.sionzorg.nl
info@sionzorg.nl

(ingang AH)
Olivier van Noortstraat 32, 1363 LS
036-737 05 23

Jenny’s Tabaks & Gemakswinkel

Style Fashion & More

Toko Almere Poort

06-241 820 52
vivantjennys@hotmail.com

fashion & home deco
info.styleandfunevents@gmail.com
Facebook: Style&fun events

Europalaan 907, 1363 BM
036-525 03 24

Islamitische Slagerij 		
Ahmed Papa
groente, fruit en halal vlees, kip en
doksi, verhuur en verzorgen van bbq
036-524 74 16 / 06-111 118 32
minisupermarktpoort@gmail.com
Facebook: minisupermarktpoort

Tele-Fix Solutions
telecom reparatie en accessoires
06-199 595 40
www.dynarepair.nl
info@dynarepair.nl

La Modello Boutique
verhuur en verkoop van damesen meisjes-galakleding
Facebook: La Modeloboutique

Winny & Welzijn
facial, manicure, pedicure, massage
06-430 642 71
Facebook: Winny & Welzijn

Lunchtijd
afhaal belegde broodjes, tosti’s,
panini’s, koffie, thee en meer
op bestelling lunches en catering
06-416 012 38
(vers brood bestellen via whatsapp)
www.lunchtijdalmere.nl
linda@lunchtijdalmere.nl

Zosar
döner kebap, patat, etc.

WIJZIGINGEN / TOEVOEGINGEN
voor deze lijst doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl

Editiestraat 20, 1321 NG
036-536 66 55
www.gamma.com

George Kniest Boat Equipment
watersportwinkel
IJmeerdijk 10, 1361 AA
036-536 94 40
www.georgekniest.nl
klantenservice@georgekniest.nl

Jeniffersbloemen

mode

KaaZZaak
binnen- en buitenlandse kazen
en wijnen
06-498 094 09
www.kaazzaak.nl, info@kaazzaak.nl

nieuw

Biggymanskleding
herenkleding van 2XL t/m 14XL
Europalaan 935, 1363 BM
036-841 03 10 / 06-248 285 15
www.biggymanskleding.nl
info@biggymanskleding.nl

Europalaan 818, 1363 BM
036-844 48 44
www.jeniffersbloemen.nl
info@jeniffersbloemen.nl

Leuk van Lieke
uniek speelgoed in Nederland
want leren is leuk!
www.leukvanlieke.nl

JJ Dancewear
06-235 787 53 & 06-177 286 29
www.jjdancewear.nl
Facebook: jjdancewear
info@jjdancewear.nl

De Plint

Livas-Fashion

Poortgames

Europalaan 801, 1363 BM
036-84 85 313
www.livas-fashion.nl
info@livas-fashion.nl
Facebook: Livas Fashion

voor al je boardgames
Europalaan 939, 1363 BM
036-744 07 96, info@poortgames.nl
www.poortgames.nl

werk- en leercentrum met winkel
Europalaan 830, 1363 BM
036-536 93 90

Wisse Sport & Lifestyle
Europalaan 931, 1363 BM
036-536 94 01
www.janwissetweewielers.nl
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Zorg S C A L A

Dagboek van een POH GGZ
Beneluxlaan 573-579

Tel: 036 - 532 99 88

1363 BJ Almere Poort

www.poortkliniek.com

Huisartsenpraktijk Medi-Mere
Sharda Das, huisarts MM Poort
Bart Elsen, huisarts MM Poort
Nada Affara, huisarts MM Duin
Ineke Bergstein, praktijkonderst.

036 - 532 99 88

Annabelle Wit, POH-GGZ Jeugd
doktersassistenten:
Heidi Splint, Irma Honselaar,
Moniek van Staveren, Yvette Gunning

Apotheek Medi-Mere

036 - 522 99 91

Bert Kockelbergh, apotheker

Tandarts Tandmere

036 - 222 23 33

Amir Aghagalal, praktijkh./tandarts

Martha de Souza Kassie, tandartsass.

Rianne Aghagalal, praktijkhouder
Aurora Kreuter, praktijkmanager
Arian Vojdani, tandarts
Pui-Ming Leung, tandarts
Ellen Eisma, preventieassistent
Melanie Spijker, tandartsassistent

Denise Spaink, tandartsassistent
Dashne Abdullah, mondhygiënist
Charona de Wit, mondhygiënist
Hassan Tajeddin, klin. prothesetechn.
Irfan Abas, tandarts-implantoloog
Inge Vos, receptionist

Fysiotherapie Medi-Mere
Remco de Winter, fysiotherapeut
Amanda Waltmann, fysiotherapeut
Jeannette Kunnen, bekkenfysiother.

036 - 532 11 22
Patricia Mosmans, fysiotherapeut
Jelle Sol, fysiotherapeut

Diëtisten Simpl. Food
Eline Mengede, diëtist
Kimberly Buis, diëtist

0320 - 23 92 23
Marjolein Bosschieter, diëtist

Logopedie Flevoland
Barbara van Olffen, logopedist
Vanessa v. Aurich, preverb. logopedist
Inge Smeele, logopedist

036 - 549 93 27
Wieke de Boer, logopedist
Melissa Smit, logopedist
Lydia Modderman, logopedist

Cosmetische Kliniek Medi-Mooi

06 - 419 220 14

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

Mend-it mediation & echtscheiding

06 - 537 736 18

Mandy van den Breemer, MfN-mediator

Derma Quality Huidtherapie

06 - 392 071 54

Funda Petek, huidtherapeut

Freezesculpting

06 - 214 727 19

(vetbevriezen dmv Cryolipolyse)

Kinderpraktijk Caleidoscoop
Suzanne Bakermans

Mentaal Beter

06 - 363 066 86
Marja Barth

088 - 010 44 80

GZ Psychologen en psychotherapeuten

Prikpost voor Almere Poort

036 - 532 99 88

Medi-Lab

Flevoziekenhuis
diverse medisch specialisten

036 - 868 88 88

Pfoe, half zes en ik word wakker
van mijn pasgeboren dochtertje.
Mijn wekker is nog niet gegaan
maar toch ga ik eruit om haar
een fles te geven. Vandaag kan
ik niet meer terug naar bed want
mijn zwangerschapsverlof is
voorbij. Opstaan was nooit echt
één van mijn kwaliteiten, maar vandaag heb ik er veel
zin in. Lekker weer het gewone leven oppakken, fris
en fruitig loop ik tweeënhalf uur later de praktijk in.
Dochter weggebracht, radio aan, haren kunnen uit de
eeuwige knot, ik voel me weer mens. Eens iets anders
dan zwanger, moeder, poepluiers en melk. Moet ik me
schuldig voelen hierover? Ik denk het niet. Het ouderschap is fantastisch, maar zwaar! Als ik zo kijk naar
onze patiënten, denk ik dat velen deze mening met
mij delen. Waar is die roze wolk ook alweer? Toch kan
ik beamen dat die kleine meid het allemaal waard is.
Mijn eerste werkdag, wat heerlijk om er weer te zijn.
Ik geniet van de patiënten die opgewekt goedemorgen
zeggen, mijn collega’s die mij weer verwelkomen en
mijn volle spreekuur. De dag vliegt voorbij. Direct zit
ik weer in het juiste ritme. Ben ik echt vier maanden
met verlof geweest? Wat heerlijk dat alles nog oud
en vertrouwd voelt, gelukkig weet ik nog hoe het allemaal werkt. En wat fijn om het team van assistenten weer in de buurt te hebben. Assistenten die altijd
een helpende hand bieden, de patiënten fantastisch
helpen en tussendoor nog tijd hebben voor een geintje. Ook het voorbij vliegen van de spreekuren is nog
hetzelfde, de huisarts die 10 minuten per patiënt heeft
en ik 30 minuten, waarin we ook nog alle administratie moeten doen. Toch hoeft mijn patiënt dit niet
te merken. Ik houd van de hectiek en de tegelijkertijd
huiselijke sfeer op de praktijk.
Ondanks dat alles hetzelfde lijkt, is er ook veel veranderd. Zo hebben we in het afgelopen half jaar meer dan
380 nieuwe patiënten mogen verwelkomen. Waaronder de patiënten van Medi-Mere Duin, wat groeit dat
hard! Onze duindokter doet nu ook echo’s en nieuwe
contacten met onze collega’s in de wijk worden aangehaald. Ook krijgen we een nieuwe doktersassistente
en mag ik ook op versterking rekenen met een nieuwe
collega POH GGZ. Toch voelt het alsof er niets veranderd is, de geoliede machine draait gewoon.
Wat heerlijk om terug te zijn en deel uit te maken van
dit fantastische en gestroomlijnde team. Maar stiekem
toch ook heel fijn om aan het eind van de dag thuis te
komen bij mijn dochtertje.
Annabelle Wit, Praktijkondersteuner GGZ n
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sales@harbor-house.nl
Marinaweg 4

036 - 536 90 61

1361 AC Almere Poort

www.harbor-house.nl

We organiseren leuke en zinvolle activiteiten
voor eenoudergezinnen. We bieden een
koffie-uur, spel- en sportactiviteiten,
workshops en uitjes naar bijvoorbeeld een
attractiepark of zwembad. Voor informatie
en advies kun je ook bij ons terecht.
De Schoor, Welzijnswerk Almere
Haagbeukweg 153
036-527 85 00
1318 MA Almere
MTP@deschoor.nl
Postbus 1220
www.deschoor.nl
1300 BE Almere
MTPAlmerePoort
Silvia: smorren@almere.nl | 06 - 132 987 12
Meet the Parents Almere Poort is mogelijk gemaakt
dankzij een bijdrage van Fonds NutsOhra en maakt
deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere.

