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laten zien of horen. Of zelfs proeven. Je kunt ook
zelf aan de slag met een mini-workshop of een
bouwpakketje voor thuis.
Deelname is kostenloos en voor alle leeftijden.
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deze looproute en een stempelkaart. Voor de
eerste 250 deelnemers is er een goodiebag, die je
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27 + 28 maart 2021

Tot 31 mei zijn er nog etalages
en leuke presentatie-filmpjes
via QR codes te ontdekken.
En ijs of koffie-to-go natuurlijk.
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27 + 28 maart 2021

Koffiepunt
Van woensdag t/m zaterdag kun je
genieten van koffiespecialiteiten
en allerlei sweets bij de nieuwe
espressobar van de Homerusmarkt.
Een jaar stond Esther Kraal hier
met de koffietruck, tot zij fulltime
barista werd. Op 27 maart ontvangen de eerste 50 bezoekers gratis
een warme drank met iets lekkers!

van 1 1 tot 16 uur
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Bert. Maaltijden & Catering
Onder de carport naast zijn huis
nodigt chefkok Bert je uit om een
amuse te proeven. “Koken is mijn
passie! Na jaren voor diverse restaurants en hotels gewerkt te hebben, heb ik nu mijn eigen maaltijden cateringservice opgericht. Naast
privé- en bedrijfscatering breng ik
drie keer per week verse maaltijden
aan huis, in heel Almere”.
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Ruben Anthony
Op zondag 28 maart bouwt zanger
Ruben Anthony op zijn balkon aan
de Polenstraat een feestje met DJ
booth. Ga op het geluid af – voor
jou zingt hij ook zelf een liedje
door zijn microfoon! Gemist of
meer zien? Kijk zijn muziekdocumentaire HOME via de QR code.

Tot 31 mei zijn er nog etalages
en leuke presentatie-filmpjes
via QR codes te ontdekken.
En ijs of koffie-to-go natuurlijk.
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Wijkteam Poort en De Schoor
Hier is de start en ontvang je deze
route, een stempelkaart en een
goodiebag (eerste 250 bezoekers).
Op zaterdag is er ‘Indian food
exchange’ van Ritu en op beide
dagen voor de eerste 25 deelnemers
een voucher voor een gratis warm
drankje met een koekje bij Meet
Point. Verder ontmoet je medewerkers van het Wijkteam Poort en De
Schoor, die je kunnen informeren
over activiteiten in het stadsdeel.
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Seizoensacademie
Lenny Schröder en Mira Ticheler,
beeldend kunstenaars en vakdocenten aan de Seizoensacademie
aan de Pygmalionstraat, staan
je graag te woord. Te zien is een
expositie van kleurrijk werk van
studenten. Dit zal ook vanaf buiten
door de ramen zichtbaar zijn.
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The Red Thread Atelier
Neem een kijkje in het atelier van
kostuum- en modeontwerpster Eve
Velthuijzen. Ontdek de laatste
collectie van ‘My Favourite Jeans’,
het label met re-used denim,
en kom meer te weten over het
ontwerpproces van kleding en
kostuums. Breng je oude jeans mee
voor Eve of neem zelf deel aan
de mini-workshop ‘RRR: re-style,
re-pair, re-use’. Beide dagen ontvangen bezoekers 7, 13 en 24 een
kunstmotief-mondkapje cadeau!
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IJspressi
Probeer een glimp op te vangen
van de ijsmakerij achter de toonbank, waar 40 heerlijke smaken
vers ijs worden bereid. En bedenk
vast welke smaak jij gaat kiezen.
Misschien wel paas-ijs! Vermijd de
rij door te bestellen en op te halen.
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Theaterschool Wilde OOGST
& Makronen Actie
Zaterdag vertonen leerlingen van
de theaterschool korte theatrale
acts. En kinderen kunnen deelnemen aan mini-workshops acteren.
Op zondag is Sherazade Fritze ook
aanwezig, om je te informeren
over het lesaanbod. Ascon & Sheer,
initiatiefnemers van de Makronen
Actie, zijn er met hun overheerlijke
kokos-makronen in veel smaken!

Meet Point Coffee Bar
Bij Meet Point kunnen de vouchers
voor warme drankjes met een
koekje erbij worden ingewisseld,
die de eerste 25 deelnemers beide
dagen van het wijkteam hebben
ontvangen. Maar natuurlijk staan
de enthousiaste barista’s ook klaar
voor andere bestellingen.

Muzieklessen bij Roxi
Maak aan de Pygmalionstraat ook
kennis met Roxi Jasper, die sinds
een jaar in Almere Poort haar muzieklessen aanbiedt. Op de tweede
verdieping van het gebouw heeft
zij haar lesruimte, en vandaag vind
je haar bij de entree, scheelt jou
weer twee trappen lopen.
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MK Music & Zorgpianist
en Podium Poort
Luister bij het ‘flapjeshuis’ aan de
Zeussingel naar de muzikale composities van Mark Kirkenier. Mark
vertelt over zijn werk als zorgpianist en laat de mogelijkheden van
Podium Poort zien.
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Ailyne Stein Art &
Painted Original Terracotta
Kunstenares Ailyne Stein exposeert
doeken en potten, met Afrikaanse
muziek. Ook is er een ‘Beschilder je
P.O.T.’ workshop, een verloting én
een gouden ei op de route.
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Almere-Poort Koor
Het koor repeteert normaliter elke
woensdagavond in de aula van de
Sterrenschool. Hun repertoire bestaat uit evergreens uit de jaren 60,
70 en 80, pop en modern. Bekijk
het billboard achter het raam van
het buurtcentrum en geniet van
een filmpje van het optreden van
het Almere-Poort Koor in De Goede
Rede op 9 november 2019.
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EveArt & Petronellart
Op de locatie van de Seizoensacademie vind je ook de dames van
EveArt & Petronellart. Zij presenteren hun fantasy kostuums, zowel
in fotografie als live. Ze dragen
en verkopen door Petra gemaakte
sieraden. Evelyn showt en verkoopt
tevens eigen getekende inzichtkaarten en eigenwijze beanie serie.

Praktijk Nathalie Jansen
Op de stoep voor haar massage
praktijk vind je op zaterdag 27
maart een leuke kraam met ver
koop van dingen die Nathalie’s
passies weerspiegelen: linzensoep,
wellness spulletjes, zelfgemaakte
woonaccessoires – macramé en
haakwerk – en stekjes. Gun jezelf
een nek-schouder-massage!
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Lettie Mackay Interieuradvies
Op zondag 28 maart laat Lettie
Mackay van onder haar carport in
Zuiderduin graag zien wat zij als
interieurontwerper voor je kan betekenen. Bezoekers kunnen geheel
vrijblijvend een moodboard en een
kleurstaal uitzoeken die bij hen
past. Op zaterdag 27 maart ligt er
informatie en kun je ook stempelen.
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Gerda de Wit
Ontdek allerlei soorten jam, pesto,
sambal, appelmoes, gemaakt met
biologische ingrediënten, veelal
van Almeerse grond. Vaak is Gerda
met haar producten op zaterdag te
vinden bij Ekoplaza in Almere stad.
Je kunt contant of met pin betalen.
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Sculptures & Images
Kunstenares Marijke Bolt laat aan
de achterzijde van de Seizoens
academie (Aurorastraat) beelden
zien van steen en hout, gemaakt
door haarzelf en cursisten, en zal
beeldhouw-demonstraties geven in
de tuin van de Seizoensacademie.
Marijke heeft haar eigen atelier in
Literatuurwijk en geeft les aan volwassenen, jongeren en kinderen.

Almeerse Wind
Dit weekend vind je onder het
Klokhuis Paul Kösters en John van
Diepen, die je alles kunnen vertellen over hun passie: het windpark
in Pampus en duurzame energie in
het algemeen. Ontdek zelf hoeveel
energie je kunt opwekken door te
trappen op de proefopstelling-fiets.
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Jacqueline Snoek
Creatieve Coaching en Kunst
Onder het Klokhuis een expositie
en verkoop van werk. Kunstenares
Jacqueline Snoek tekent, schildert,
maakt beelden van steen, hout en
klei, en 3D-werk van allerlei materialen. Vertelt over workshops en
coaching en geeft een
demonstratie intuïtief
schilderen.
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Felines.Favorites
De tienjarige Feline maakt kleurige
armbandjes, verkoopt ze via insta
en op zondag 28 maart vanuit haar
kraam. Elke vijfde goodiebag bevat
een speciaal ontworpen armbandje!
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Kunstbus KLEURinCULTUUR
Hoera! Zowel op zaterdag als op
zondag staat de gele Kunstbus van
KLEURinCULTUUR op het Nimfen
plein. Alle kinderen van 4 tot 12
jaar zijn welkom om gratis deel te
nemen aan een creatieve workshop.
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Verf-Coaching
Kunstenares Marianne de Groot zal
onder de auto-lift voor de Seizoensacademie schilderijen met diverse
technieken exposeren en verkopen.
Daarnaast is, tegen een geringe vergoeding, een mini-workshop Acrylic
Pouring te volgen.
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Tiny Church
Klazien ter Veen vertelt je alles
over de Tiny Church van De Schone
Poort, winnaar van de Architectuurprijs Almere, en deelt aan
kinderen bouwpakketjes voor een
palmpaasstok uit. Esther Blanken
zee verkoopt zelfgemaakte hondjes
voor Hulphond Nederland. Check
ook de ‘raamvertellingen’ via QR.
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Atelier StrandLAB
StrandLAB is het buitenlaboratorium op het Almeerderstrand. Op
zaterdag tref je een van de medewerkers. Op zondag werkt de duoresidentie ‘Black Pencil’ en ‘Gouden
Haas’ in het atelier. Zij geven een
presentatie van het onderzoek Tijdloos waar zij de afgelopen tijd aan
gewerkt hebben in het atelier.
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Strandwachters
Strandwachters zijn zit- en ligobjecten die een route van drie kilometer
vormen over het Almeerderstrand,
langs de dijk. Van Atelier StrandLAB
via Duin en de haven tot aan het
catamaranstrand. Achter de negen
houten objecten zitten verhalen
over het begin van Flevoland.
Daar kun je naar luisteren via een
podcast. Je kunt ook lekker op het
object klimmen en uitkijken over
water en strand. De verhalen zijn
geschreven en geïllustreerd door
Lieke Frielink. Studioworks Design
heeft de objecten ontworpen en gebouwd met gebruikte steigerhouten
delen van Marina Muiderzand.

