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Dineren, kletsen en netwerken
bos, oprichtster en grondlegger van
Bites & Business zegt, ontmoeten. Dineren, kletsen en netwerken, alleen
dan helemaal anno 2010. Jeanette
Waterval: “De sfeer was heel goed;
ik heb leuke gesprekken gevoerd
en ben blij dat ik geweest ben.” Of
ze ook nieuwe klanten voor haar
bedrijf heeft ontmoet, weet ze nog
niet. “Ik merkte dat velen nog niet
gehoord hadden van cosmetische
acupunctuur. Maar,” vervolgt ze lachend, “daar heb ik natuurlijk veel
over kunnen vertellen. Dat draagt
ook bij aan naamsbekendheid voor
mijn bedrijf.”

Twintig dames genoten zichtbaar van een avondje ontspannen netwerken in Waterfront.
Links vooraan: citycoördinator Sandra Biets. (Foto: Leroy Mulder)

STAD CENTRUM - De eerste netwerkbijeenkomst van Bites & Business Almere die de kersverse citycoördinator
Sandra Biets organiseerde in Almere,
is geslaagd. Twintig ambitieuze vrouwen kwamen afgelopen woensdag
samen in Restaurant Waterfront om
tijdens een heerlijk driegangenmenu
met gelijkgestemden in contact te komen. Dineren, kletsen en netwerken,
helemaal anno 2010.
Het was al de derde keer dat Bites
& Business in Almere plaatsvond,
maar de eerste keer dat het geheel

in handen was van de lokale organisator Sandra Biets. “Het was een
heel geslaagde avond, dankzij de
steun van Cathelijne van den Bercken en Claudia Coone.” Cathelijne
brainstormde als fijnproever met de
keuken over wat de dames voorgeschoteld zouden krijgen en Claudia
hielp met andere praktische zaken
voor de netwerkbijeenkomst voor
vrouwen.
Bij Bites & Business kunnen vrouwen in loondienst en vrouwelijke
ondernemers met andere “leuke
vrouwen”, zoals Marijke Krabben-

Prijsuitreiking
Na het hoofdgerecht konden de dames nog een prijs winnen, die het
bedrijf ikwilpubliciteit beschikbaar
stelde. Alle visitekaartjes gingen in
een schaal en de bijna jarige Zulema Gilliot van Gimst trok met de
ogen dicht de gelukkige winnares:
Claudia. Zij kreeg uit handen van
Linda Graanoogst een gratis cursus
Persberichten Schrijven. Claudia reageerde enthousiast: “Precies wat ik
nodig heb om mijn bedrijf nog bekender te maken!”
Na het nagerecht tafelden de vrouwen nog na tot diep in de avond. Na
afloop, citycoördinator Sandra: “Ik
ben heel tevreden; iedereen heeft
echt genoten.”

Op weg naar zelfstandigheid met Internationale Vrouwendag
HAVEN CENTRUM - Internationale
Vrouwendag, maandag 8 maart,
wordt in Almere uitbundig gevierd
in Avanti en in theater De Roestbak
in Almere Haven. De organisatrice
van het geheel is Brigitte Helbo. Zij
werkt als vrijwilligster bij Avanti en
zit eveneens in de regiegroep van ‘Almere Doet Mee’.
Het thema van 8 maart is dit jaar
afgeleid van het ‘Europese jaar voor
de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting’ en is vooral gericht
op persoonlijke ontwikkeling. Zes
Almeerse actrices, geboren in Nederland, Italië, Marokko, Frankrijk en
Suriname, voeren in De Roestbak een
komisch theaterstuk op met de titel
‘Welkom in het Kenniscafé’. Zij zijn
amateurs die onder leiding van regisseur Henk Jansen (van Zinspelen)
een deels door henzelf gemaakt stuk
spelen over vrouwenlevens in Almere. Het gaat over de persoonlijke
ontwikkeling van deze vrouwen op
weg naar zelfstandigheid. Het stuk
wordt omlijst door het Alomtonenkoor met aan de voorstelling aange-
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De actrices van het toneelstuk ‘Welkom
in het Kenniscafé’, dat gespeeld wordt
op maandag 8 maart. Vlnr: Liselore van
Hoorn, Simona Reuten, Urmila Jagroep,
Mahassine El Ammari en Josine Karg-Sang
Ajang. Margreet Bijsterveld ontbreekt op de
foto. (Foto: aangeleverd)

past repertoire afkomstig van hun
nieuwe cd. Voorafgaand aan het toneelstuk treedt dichteres en schrijfster Mohiba Khalil op, schrijfster van
‘De schreeuw van een kind’. Mohiba
is Palestijnse van geboorte en werd
in Israël katholiek opgevoed. Ruim
twintig jaar geleden emigreerde zij
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PUZZEL MEE EN WIN!

Horizontaal

Verticaal

1. Mohammedaanse titel - 6. Filiaalbank 12. Werkelijk - 14. Gereed - 15. Zoogdiertje 16. Beroep - 18. Walvis - 19. Directeur(afk.)
- 20. Gesloten rijtuig - 22. Gezet - 23.
Technische titel - 24. Nog gaande - 26.
Fries riviertje - 27. Indisch gerecht - 28.
Borstbeeld - 30. Fakkel - 32. Hoop - 34.
Stuk goed - 35. Vermoeid - 36. Hoogste
prestatie - 39. Japans kledingstuk - 42.
Soort onderwijs - 43. Bloedvat - 44. Kleintje
- 46. Afstammelingen - 48. Stoomschip 49. Speelgoed - 51. Poosje - 52. Bevel aan
hond - 53. Hetzelfde - 55. Ontkenning - 56.
Europese voetbalunie - 57. Afrikaan - 59.
Edel gas - 60. Ernaartoe - 61. Rendabel.

1. Betalingsuitstel - 2. Zeegod - 3. Ladder
- 4. Klein - 5. Oude lengtemaat - 7.
Keurmerk - 8. Bedeesd - 9. Karakter - 10.
Blootje - 11. Ruzie - 13. Bekommering 16. Vismand - 17. Rijtuig - 20. Meubelstuk
- 21. Neusvocht - 24. Werpspies - 25.
Zeuren - 27. Bijbelse figuur - 29. Nagelaten
afdruk - 31. Spaanse uitroep - 33.
Lidwoord - 36. Vaardigheid - 37. Deel van
bijenkast - 38. Twaalftal - 39. Jonge poes
- 40. Plan - 41. Oproer - 45. Kind - 47.
Stand - 48. Drinkfles - 50. Speelgoed - 52.
Overwinning - 54. Klap - 56. Askruik - 58.
Dwarsmast - 59. Algemeen overleg.
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Wisselprogramma
Het wisselprogramma, waarbij bezoekers zelf kunnen bepalen waar
ze aan deelnemen, is van 17.00 tot
22.30 uur en deelname kost 5 euro.
Avanti zou Avanti niet zijn als het
geheel niet zou worden omlijst met
lekkere internationale hapjes en
drankjes en een informatiemarkt.
Toegangskaarten kunnen worden
besteld door een mailtje te sturen
naar 8maartavanti@gmail.com. Er
kunnen tweehonderd mensen deelnemen, als mannen willen aanschuiven kan dat. Binnen het netwerk
Almere Doet Mee is afgesproken om
in het Armoedejaar 2010 tenminste
vijftien activiteiten te organiseren in
de vorm van een estafette. De viering
van Internationale Vrouwendag in
Avanti is de derde Almeerse activiteit
in het Europese Armoedejaar 2010.

Ook stelde de raad ook de Concept
Structuurvisie Almere 2.0 vast. Hiermee wordt de toekomstvisie structureel verankerd, en kan worden
gestart met de gebiedsontwikkelingen van Almere-Amsterdam, Almere
Centrum-Weerwater en Almere Oosterwold, zodat eind 2012 drie operationele plannen kunnen worden
uitgevoerd. Er wordt toegewerkt
naar 60.000 nieuwe woningen en
100.000 extra arbeidsplaatsen. Zo
wordt begonnen met de verdubbeling van de A6/A1/A9, en wordt de
Flevolijn gedeeltelijk viersporig.
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ALMERE - De Almeerse gemeenteraad
heeft vorige week het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0 (IAK) vastgesteld. Dit IAK - een contract tussen
het rijk en de gemeente Almere - bevat 38 werkafspraken over de groei
van de stad op allerlei gebieden.

DEZE WEEK

Stuur uw oplossing voor vrijdag 16.00 uur naar: Almere DEZE WEEK, Transistorstraat 51a,
1322 CK Almere (Gooisekant) of mail: info@almeredezeweek.nl o.v.v. Puzzel DEZE WEEK.

naar Nederland. In haar werk gaat
Mohiba in op thema’s als geloof cultuur, liefde, geluk en oorlog.

Almere 2.0 nu
officieel van start
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Knip de ingevulde puzzel uit en stuur op en maak kans op:

De oplossing van vorige week: TEGENDRAADS
De winnaar van de puzzel is geworden:

W deRuijter, Saint Saensgracht 25, Almere
De prijs is af te halen bij Almere DEZE WEEK.

Daantje en Droppie: Deze konijntjes zijn bij ons geGeslacht: gecastreerde
ram & voedster
Leeftijd: 4 en 5 jaar
Ras: Dwergkonijnen

bracht omdat de mensen kleiner
gingen wonen. In de zomer zaten
zij altijd buiten en in de winter
gingen ze lekker naar binnen. Geeft
u ze een tweede kans?? Momenteel hebben wij op het dierenasiel
heel veel leuke konijnen zitten die
wachten op een nieuw thuis, konijnen van klein tot groot!

Dierenasiel Almere, Groene Kadeweg 24, 1332 BW Almere, www.dierenasiel.net
0900-20 20 330 (€ 0,25 per min)
Openingstijden dierenasiel: ma. t/m za. 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur.

