2022-2023

2022-2023

overzicht van het vaste aanbod
van activiteiten in Almere Poort
door verschillende aanbieders

PoortActief 2022-2023

watersport
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buiten sporten

37

sportvereniging

13

allerkleinsten

43

zaalsport

17

dans

47

gymles

21

muziek

51

budo

23

kunst & cultuur

55

fitness

29

educatief

59

body & mind

33

recreatief

63

redactie:
Harald van der Kooi (gebiedskantoor)
Nathalie Beets (gebiedskantoor)
Leonie Gleiser (De Schoor)
Suzan Breedveld
grafische vormgeving:
Studio Breedveld, Almere Poort
drukwerk:
Drukwerkconsultancy, Nieuwegein
oplage:
10.000 exemplaren
verspreiding:
bijlage bij PoortNieuws36, herfst 2022
vrijwillige bezorgers

Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert de uitgever van deze gids
niet dat de daarin verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie.
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Laat je uitnodigen tot activiteiten
waar jij blij van wordt en gezond van blijft
In de acht jaar in mijn functie als gebiedsmanager Poort
van gemeente Almere, heb ik de wijken zien groeien en
de bedrijvigheid zien toenemen. Het is heel bijzonder om
deel uit te maken van het proces van hoe een buurt, eerst
nog wat kaal en voorzichtig, in gebruik wordt genomen en
gaat leven. Wat mij betreft is een gebied pas geslaagd, als
mensen er met plezier leven.

Met vragen, wensen, ideeën
en nieuwe buurt-initiatieven
kun je terecht bij:
Nathalie Beets, gebiedssecretaris Poort,
gemeente Almere
almere.nl/wijkbudget
nlsbeets@almere.nl
06-229 470 77

Dat goede ‘Poortgevoel’ is niet alleen te danken aan mooie woningen,
begaanbare straten, fijne voorzieningen en steeds meer groen. Het zijn de
activiteiten die in sociaal verband worden ondernomen, die het welbevinden
nog een flink stuk omhoog tillen. Daarom juich ik elk initiatief, groot of klein,
toe. Of het nu een complete tennisvereniging is die naar Poort verhuist, of een
paar bewoners die gezamenlijk een moestuin willen onderhouden.
Ik denk ook altijd graag mee als er wensen leven bij bewoners. Het viel mij wel
op dat mensen vaak op zoek zijn naar iets dat er al is. Men is zich niet bewust
van het brede activiteitenaanbod dat in Almere Poort al bestaat! Niet alleen
zijn hier allerlei denkbare sportieve, culturele en recreatieve activiteiten, maar
dat ook nog eens voor alle verschillende leeftijden, voor alle jaargetijden en
voor ieders portemonnee – zelfs voor de lege portemonnee.
Daarom nu deze gids, waarin we zoveel mogelijk lokaal aanbod hebben
gebundeld en ingedeeld in overzichtelijke rubrieken. Niet omdat ik jullie,
Poortbewoners, niet meer wil zien met jullie wensen en ideeën – wees welkom
– maar omdat het zonde zou zijn om activiteiten mis te lopen! En, eerlijk, ik
ben zelf blij verrast met de veelzijdigheid, nu ik alles bij elkaar voor me zie.
Zie deze mooie PoortActief gids als een cadeautje van mij. Om gedurende het
hele cursusjaar 2022/2023 ter hand te kunnen nemen en je te laten uitnodigen
tot het ondernemen van dingen waar jij blij van wordt en gezond van blijft,
vlak bij huis. Vanaf nu heeft niemand meer een excuus om op de bank te
blijven zitten!
Harald van der Kooi, gebiedsmanager Poort, gemeente Almere
7

Catamaran, kiten,
surfen, suppen en...
de watersport weken
voor kinderen in de
zomer van 2023!
Geef je op voor diverse
watersport-cursussen.

watersport

Catamaranstrand Muiderzand, IJmeerdijk 20
www.sail-today.nl • 036 536 96 27
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foto: Roxanne Overdijk

Sloeproeien Almere

zwemlessen, banen zwemmen, aqua’vitaal

sloeproeien, trainingen en wedstrijden

Sportcomplex Olympiakwartier
Pierre de Coubertinplein 6, 1362 LB Almere Poort

Marina Muiderzand, naast Restaurant HarborHouse
Marinaweg 4, 1361 AC Almere Poort

• kinderen vanaf 4 jaar | volwassenen | 55+

• volwassenen

• maandabo, losse kaart, 12- of 25-bezoekenkaart

• maandtarieven

• 7 dagen per week programma

• avond: ma/di/wo ochtend: za/zo (na winterstop)

www.optisport.nl/almerepoort
almerepoort@optisport.nl | 036-540 53 46

www.sloeproeienalmere.nl | info@sloeproeienalmere.nl
Janita van Tongeren

Regatta Center Muiderzand

WingXperience

jeugdzeilen, zeilen en CWO zeilschool

wingsurfen en wingfoilen

Marina Muiderzand
Marinaweg 32, 1361 AC Almere Poort

Sail-Today, Catamaranstrand Muiderzand
Marinaweg 163, 1361 AH Almere Poort

• kinderen vanaf 5 jaar | jongeren | volwassenen

• kinderen vanaf 10 jaar | jongeren | volwassenen

• maandtarieven

• lessen / cursus / coaching

• 1 april t/m 31 okt di t/m zo

• 7 dagen per week

www.regattacentermuiderzand.nl | Eddy Chevalier
info@regattacentermuiderzand.nl | 06-533 737 60

www.wingxperience.com | info@wingxperience.com
06-831 866 54 | Bjorn Verheul

Sail-Today

Zwemvereniging New Wave Almere

windsurf, sup, kite & catamaran

wedstrijdzwemmen

Catamaranstrand Muiderzand
Marinaweg 163, 1361 AH Almere Poort

Sportcomplex Olympiakwartier
Pierre de Coubertinplein 6, 1362 LB Almere Poort

• kinderen vanaf 7 jaar | jongeren | volwassenen

• kinderen vanaf 6 jaar | jongeren | volwassenen

• verhuur, losse lessen, lespakketten, zomerweken

• per verenigingsjaar

• wo t/m zo (zomervakantie: 7 dagen per week)

• ma/do/za in Almere Poort

www.sail-today.nl | info@sail-today.nl
036-536 96 27 | Roeland Touwen

www.newwavealmere.nl | Vanessa Tielens
wedstrijdzwemmen@newwavealmere.nl

watersport

watersport
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Optisport Almere Poort

11
aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

maak een afspraak voor een introductieles of proeftraining!

sportvereniging
Gezocht:
jonge voetballers
uit Almere Poort!
Nu 4 vrijblijvende
proeflessen om de
club te leren
kennen!
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Basketballvereniging Almere Pioneers

zaalhockey

basketbal

Blaashal Almere Poort
Jasper Warnerstraat 1001, 1362 LD Almere Poort

Topsportcentrum Almere
Pierre de Coubertinplein 4, 1362 LB Almere Poort

• kinderen vanaf 4 jaar | jongeren | volwassenen | G

• kinderen vanaf 6 jaar | jongeren | volwassenen

• 3 gratis proeflessen

• jaarcontributie in termijnen, 4 gratis proeflessen

• 1 à 2 trainingen per week

• 2 trainingen per week

www.almeerse.nl | breedtesport@almeersehockeyclub.nl

www.almerepioneers.nl | info@almerepioneers.nl

Badmintonvereniging ABC’14

Hippisch Centrum Perier –
Manege en Pensionstal Almere

badminton
Sporthal Olympiakwartier
Pierre de Coubertinlaan 6, 1362 LB Almere Poort

sportvereniging

sportvereniging

Almeerse Hockey Club

paardrijles, stalling en wedstrijden
Botterweg 2-4, 1309 BB Almere (Pampushout)

• Poort: volwassenen

• kinderen vanaf 6 jaar | jongeren | volwassenen

• jaarcontributie recreatief/competitief

• groeps- of privéles, losse lessen en kwartaalkaarten

• Poort: donderdagavond: vrij spelen senioren

• 7 dagen per week

www.abc14.nl | info@abc14.nl

www.hcperier.nl | info@hcperier.nl
06-134 488 09 | Marie-Louise Perier

Badminton Vereniging Almere

S.C. Muiderberg

badminton

voetbal

Sportzaal Henry Stanleystraat
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort

Sportpark ‘De Negen Morgen’
Dijkweg 10, 1398 PG Muiden

• Poort: startende kinderen vanaf 4 jaar

• kinderen vanaf 4 jaar | jongeren | volwassenen

• jaarcontributie in 4 termijnen

• contributie: mini’s (<7) 5 75 | jeugd (<19) 5 240

• Poort: woensdag vanaf 17:00 uur

• training: 4-6 jr wo, 7-10 jr ma + wo, 11-18 jr di + do

www.bvalmere.nl | poort@bvalmere.nl

www.scmuiderberg.nl | info@scmuiderberg.nl
Lid worden: www.scmuiderberg.nl/lid-worden
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aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

maak een afspraak voor een proeftraining!

sportvereniging

Tennis- & Padelvereniging
Het Nieuwe Land
tennis, padel, tennis- en padelles, kantinegebouw
Elektronweg 3, 1362 JP Almere Poort
• kinderen vanaf 5 jaar | jongeren | volwassenen
• speciale tarieven voor junioren, studenten en 65+
• 7 dagen per week
www.hetnieuweland.nl | info@hetnieuweland.nl
foto: AirClips

Turning Spirit Almere

zaalsport

ritmische gymnastiek, turnen dames recreatie
Gymzaal Sterrenschool De Ruimte, Nimfenplein 1
Sporthal Olympiakwartier, Pierre de Coubertinlaan 6
• Poort: kinderen vanaf 4 jaar
• jaarcontributie
• Poort: ritmische gymnastiek: za; turnen: wo/za
www.turningspiritalmere.nl
wachtlijstbeheer@turningspiritalmere.nl

Volleybalclub Allvo
volleybal, zitvolleybal, beach volleybal (zomer)
Topsportcentrum Almere
Pierre de Coubertinplein 4, 1362 LB Almere Poort
• kinderen vanaf 6 jaar | jongeren | volwassenen | zit
• jaarcontributie in 4 termijnen
• trainingen dinsdag- en woensdagavond
www.allvo.nl | info@allvo.eu
16
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aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

De Schoor | Zaalbasketbal

rolstoelbasketbal

vrije inloop

Sportzaal Henry Stanleystraat
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort

Sportzaal Henry Stanleystraat
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort

• volwassenen, in een rolstoel

• volwassenen 16+

• 5= 15 per maand

• gratis

• maandag 18:00-19:30 uur

• oktober tot maart dinsdag 19:00-21:00 uur

www.unieksporten.nl | louis@almerewheelers.nl
06-481 054 59 | Louis van der Lichte

Jongerenwerk Poort, De Schoor | Martijn Drieman
mdrieman@deschoor.nl | 06-295 561 71

Buurt Initiatieven

De Schoor | Zaalvoetbal

verschillende groepen bewoners huren een van de
(sport)zalen in Poort voor eigen buurtinitiatieven –
mogelijk kun je ergens bij aansluiten of zelf starten

vrije inloop

• alle leeftijden

• volwassenen 16+

• kosten zaalhuur

• gratis

• veelal buiten schooltijd

• oktober tot maart donderdag 19:00-21:00 uur

Nathalie Beets, gebiedssecretaris Poort, gemeente
Almere | nlsbeets@almere.nl | 06-229 470 77

Jongerenwerk Poort, De Schoor | Martijn Drieman
mdrieman@deschoor.nl | 06-295 561 71

De Schoor | Sport & Spel

De Schoor | Zaalvoetbal

verschillende sport- en spelactiviteiten

op een laagdrempelige manier binnen voetballen

Gymzaal Sterrenschool De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort

Gymzaal Sterrenschool De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort

• kinderen 4 t/m 12 jaar

• kinderen 6 t/m 12 jaar

• gratis

• gratis

• oktober tot maart dinsdag 15:00-16:00 uur

• oktober tot maart donderdag 14:30-15:30 uur

aanmelden: sportencultuur.almere.nl | www.deschoor.nl
meer info via: teamsport@deschoor.nl

aanmelden: sportencultuur.almere.nl | www.deschoor.nl
meer info via: teamsport@deschoor.nl

zaalsport

zaalsport

Almere Wheelers

Sportzaal Henry Stanleystraat
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort
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aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

maak een afspraak voor een proeftraining!

gy mles

“Bewegen heeft een
hoge succesbeleving.
Bij kinderen zie je
het plezier er vanaf
stralen als iets lukt.”
Rik, vakleerkracht

21

AKT Gym+ 1-2 Almere Poort

gy mles

voor kinderen die nog een keer willen gymmen
bij Partou Peuteropvang / Columbusschool
Marco Poloroute 56, 1363 LA Almere Poort
• groep 1, 2
• gratis
• dinsdag 14:45-15:30 uur
inschrijven: sportencultuur.almere.nl
AKT | Sander Geurtsen | aktpoort@asg.nl

AKT Gym+ 3-4-5 Almere Poort

budo

voor kinderen die nog een keer willen gymmen
Sportzaal Henry Stanleystraat
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort
• groep 3, 4, 5
• gratis
• maandag 14:45-15:45 uur
inschrijven: sportencultuur.almere.nl
AKT | Sam Smits | aktpoort@asg.nl

AKT Sport+ 6-7-8 Almere Poort
sportlessen voor kinderen die verschillende sporten
willen uitproberen en meer willen bewegen
Sportzaal Henry Stanleystraat, 1363 LB Almere Poort
• groep 6, 7, 8
• gratis
• dinsdag 14:45-15:45 uur
inschrijven: sportencultuur.almere.nl
AKT | Daniek Pluim | aktpoort@asg.nl
22
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aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

The Fighter’s Firm

aikido

kickboksen

Gymzaal Sterrenschool De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort

Sportzaal Henry Stanleystraat
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort

• kinderen vanaf 6 jaar | jongeren | volwassenen

• kinderen vanaf 6 jaar | jongeren | volwassenen

• maandtarief, 1x per week / onbeperkt

• maandtarief, 6 of 12 maanden

• di/do/za

• maandag-, woensdag- en vrijdagavond

www.aikidojopoort.nl | info@aikidojopoort.nl
06-449 549 49 | Maarten Heinsius - van der Weide

www.thefightersfirm.com | info@thefightersfirm.com
06-136 671 71 | Roy Plak

Braziliaans Jiu Jitsu Team Michi

Karatedo Team Zendokan

Braziliaans jiu jitsu

semi-contact karate

Gymzaal Sterrenschool De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort

Gymzaal Sterrenschool De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort

• kinderen vanaf 5 jaar | jongeren | volwassenen

• kinderen vanaf 5 jaar | jongeren | volwassenen

• maandtarief, 1x per week / onbeperkt

• maandtarief 1x of 2x per week

• wo/vr/zo

• maandag- en woensdagavond

www.teammichi.nl | info@teammichi.nl
06-294 216 45 | Rick Bolten

www.karatedo-zendokan.nl | info@karatedo-zendokan.nl

Fight Your Way Out

Korean Taekwondo Mudo School Kim

verdedigingskunst (kickboksen, boksen en
Muay Thai met een speels vleugje yoga)

taekwondo

budo

budo

Aikidojo Poort

Saoudi Bouchar: 06-112 587 32, Rob Deys: 06-380 980 89

Pygmalion Poort, Pygmalionstraat 5, 1363 SC

Sportzaal Henry Stanleystraat
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort

• kinderen vanaf 8 jaar | jongeren tot 18 jaar

• Poort: kinderen vanaf 7 jaar | jongeren

• 5= 33 per maand, 1x les per week, losse les 5= 9

• maandtarief

• vrijdag 15:30-16:30 uur

• zaterdagochtend

Bas & Bo | bosbewustbewegen@gmail.com | 06-520 328 88
Facebook & insta: @bosbewustbewegen

www.taekwonmudo-hta.nl | hta@taekwonmudo-hta.nl
06-337 721 17 | Bo Ra Kim
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aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

maak een afspraak voor een proeftraining!

Krav Maga Training Center Tactical-Defense
krav maga

budo

Gymzaal Sterrenschool De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort

Gezondheidscentrum
Vizier

• Poort: volwassenen (vanaf 16 jaar)
• maandtarief 1x pw/onbeperkt, cursus 10 lessen (v)
• vrijdagochtend

Onze huisartsen en
apothekers staan
voor u klaar.

www.tacticaldefense.nl | info@tacticaldefense.nl
06-247 858 12 | Jeroen Meyer, Rotem Nir

Pencaksilat Asembagus
Indonesische zelfverdedigings- en krijgskunst
Sportzaal Nederlandstraat
Nederlandstraat 84, 1363 DB Almere Poort
• kinderen vanaf 6 jaar | jongeren | volwassenen
• maandtarief, 1 maand gratis proeftrainingen
• zaterdag vanaf 17:00 uur
www.asembagus.nl | asembagus@hotmail.com
06-337 366 98 | 020-699 17 20 | Pak Les

Taekwondo Academy Almere
taekwondo
Sporthal Olympiakwartier
Pierre de Coubertinlaan 6, 1362 LB Almere Poort
• kinderen vanaf 6 jaar | jongeren | volwassenen
• maandtarief, korting voor gezinsleden
• in Poort: dinsdag, wedstrijd selectie
www.tkdaa.nl | info@tkdaa.nl | Donna Bosland
26
aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

T 036-545 43 90
E gc.vizier@zorggroep-almere.nl
W gezondheidscentrumvizier.nl
gezondheidscentrum Vizier

Fit in
30 minuten,
wanneer het
jou uitkomt
• Trainen op eigen niveau
• Kleinschalig en women-only
• Persoonlijke coaching
• Pijnvrij bewegen
• Wetenschappelijk bewezen

fitness

www.hartforher.nl
Freyjaplantsoen 1, Almere Poort
06-538 394 51

women only workout

Waar betrouwbare
service de
standaard is

www.justincarservice.nl
29

hart for her Almere

fitnessclub, met groepslessen

30 minutes women only workout

FlexFit Fitness
Argonweg 140, 1362 AD Almere Poort

hart for her Almere
Freyjaplantsoen 1, 1363 WB Almere Poort

• volwassenen (16+) | 12-16 jaar met volwassen lid

• vrouwen (vanaf 16 jaar)

• tarieven per 4 weken, groepslessen optioneel

• diverse maandtarieven

• ma t/m vr: 7:00-22:30, za-zo: 8:00-18:00

• ma t/m za 8:30-12:00 uur, ma-wo-do 17:30-20:30 uur

www.flex-fit.nl | klantenservice@flex-fit.nl
036-525 88 41 | Siva Kandiah

www.hartforher.nl | anneliessteinmeier@hartforher.nl
06-538 394 51 | Annelies Steinmeier

Gold Box Fitness
online ‘glow’ training voor vrouwen

fitness

fitness

FlexFit Fitness

O’Brien Gym
functional fitness, strongman, groepslessen
O’Brien Gym
Argonweg 73, 1362 AD Almere Poort

• online training: vrouwen (vanaf 16 jaar)

• volwassenen (vanaf 16 jaar)

• losse les | 1 maand | 6 maanden

• per maand opzegbaar, dagpas, gratis proefweek

• 3x per week online training voor vrouwen

• 7 dagen per week programma

www.goldboxsport.com | info@goldboxsport.com
Hanna Lasfaghi

www.obriengym.nl | info@obriengym.nl
06-118 332 38 | Owen O’Brien

Happy Bodies Almere Poort

Poort Personal Training

fit in slechts 35 minuten per training

small group personal training or boxing

Happy Bodies Almere Poort
Europalaan 937, 1362 AB Almere Poort

Poort Personal Training
Oostenrijkstraat 46, 1363 CB Almere Poort

• volwassenen (vanaf 16 jaar)

• volwassenen (vanaf 16 jaar)

• verschillende maandtarieven

• geen abonnement nodig, je betaalt voor je training

• ma t/m vr: 7:30-13:00 + 16:00-21:30* za-zo: 9:00-13:00

• op afspraak

www.happybodies.nl | almerepoort@happybodies.nl
036-303 18 21 | *vrijdag tot 20:00

www.poortpersonaltraining.nl | 06-138 523 33
info@poortpersonaltraining.nl
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aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

maak een afspraak voor een proeftraining!

Skyline Fitness Almere Duin

fitness

premium sportschool, small group trainingen, sauna
Skyline Fitness Almere Duin, San Francisco
Zeeduinweg 560, 1361 BG Almere Poort
• volwassenen (vanaf 16 jaar)
• 12 of 24 maanden all-in, try-out 9= 17,50
• ma t/m vr 7:00-22:00 uur | za-zo 9:00-15:00 uur
www.skylinefitness.nl | info@skylinefitness.nl
036-841 65 25

De Schoor | Steps voor beginners
steps en spierversterkende oefeningen

body & mind

Buurtcentrum De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort
• volwassenen 25-55 jaar
• 5= 2 per les, strippenkaart van 5 of 10 lessen
• maandag 12:30-13:30 uur
aanmelden: sportencultuur.almere.nl | www.deschoor.nl
meer info via: teamsport@deschoor.nl
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aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

Tai Chi Plus

je zit al na een paar wandeltrainingen lekkerder
in je vel en je conditie gaat merkbaar vooruit

tai chi en qigong

Almeerderstrand, Pampushout of Cascadepark

Almeerderstrand ter hoogte van Poortdok
IJmeerdijk 1a, 1309 BA Almere

• volwassenen

• volwassenen

• 5= 7,50 inclusief verse muntthee met gember

• serie lessen à 5= 7,50 per les (korting bij 2x per week)

• zie website voor actuele data

• donderdagochtend 9:30 uur (andere dagen elders)

www.aldefit.nl | info@aldefit.nl
Evert Aldewereld

www.taichiplus.nl | taichiplus.nl@gmail.com
06-153 736 82 | Martijntje Goudsmit

Almere Bootcamp | Dippen en Ademen

De Schoor | Yogarobics

volgens de Wim Hof methode: koude training,
ademhaling en mindset

combi van aërobe, yoga en dans oefeningen,
rek-, spierversterkende en ontspanningsoefeningen

locatie wordt nog bekend gemaakt

Buurtcentrum De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV

• volwassenen (vanaf 16 jaar)

• volwassenen

• losse les, 10-lessenkaart, abonnement

• 5= 20 voor 4 lessen

• vanaf begin 2023 – check de website en de socials

• woensdagochtend 9:30 uur

www.almerebootcamp.nl | 06-226 902 80
info@almerebootcamp.nl | Nadine de Ruiter

www.deschoor.nl | m.brzesowsky@gmail.com
06-247 127 56 | Mirza Brzesowsky

Dansstudio Roxanne | Yoga

Zen Company | Yoga

een heerlijke yogales, klassieke hatha yoga

diverse yogalessen, ook online

Dansstudio Roxanne
Nederlandstraat 74, 1363 DB Almere Poort

groepsles: Pygmalionstraat 5, 1363 SC Almere Poort
privé-les: Sufaxstraat 5, 1363 RH Almere Poort

• volwassenen

• volwassenen | jongeren

• 5= 28 per maand

• losse lessen, 10-lessenkaart

• donderdagavond 19:00-20:00 uur

• maandag en woensdag

www.dansstudioroxanne.nl | info@dansstudioroxanne.nl
06-572 618 03 | Roxanne Feijen - van Groen | Carla

www.zencompany.nl | info@zencompany.nl
06-526 257 33 | Amanda en Angelina de Bruin
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body & mind

body & mind

Aldefit | ChiWalking en Barefoot Walking
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aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

maak een afspraak voor een proefles!

meer bewegen,
betere gezondheid
Barefoot wandelen
ChiWalking
Fitstap
Vitaliteit

buiten sporten

Evert Aldewereld • wandeltrainer
www.aldefit.nl • 06-861 801 56

“Het lopen op blote voeten
is de meest natuurlijke
vorm van wandelen en het
zorgt voor een massage
van je voetzolen.”
Evert Aldewereld
37

Allvo Beach Volleybal Almere

bootcamp en bootycamp

beach volleybal

Cascadepark, bij het Klokhuis
Dettifosspad 7, 1363 BZ Almere Poort

vier beachvelden op het Almeerderstrand bij
Strandbad Duin, in beheer bij volleybalclub Allvo

• volwassenen (vanaf 16 jaar)

• kinderen vanaf 12 jaar | jongeren | volwassenen

• losse les, 10-lessenkaart, abonnement

• gratis voor Allvo leden, gasten welkom

• dinsdag 18:30 bootcamp donderdag 18:30 bootycamp

• trainingen dinsdag- en woensdagavond (zomer)

www.24sevenlife.nl | elise@24sevenlife.nl
06-140 227 28 | Elise Eudoxie

www.vcallvo.nl/beach | allvobeach@allvo.eu
06-278 857 17 | Gert Jan

5000stappen.nl

Almere Bootcamp

wandelen

bootcamp, bootycamp, hardlopen

start bij: Buurtcentrum Amerika
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort

maandag en woensdag: Aeres College Almere
zondag: Strandbad Duin

• volwassenen

• volwassenen (vanaf 16 jaar)

• 5= 1 per keer of 11x kaart voor 5= 10

• losse les, 10-lessenkaart, abonnement

• maandagochtend om 9:15 uur

• 8 lessen per week

www.5000stappen.nl | info@5000stappen.nl
06-131 681 03 | Engelina

www.almerebootcamp.nl | 06-226 902 80
info@almerebootcamp.nl | Nadine de Ruiter

Aldefit | Vitaliteit – meer bewegen

PlanB Bootcamp (was: Run4Free)

wandel- en beweegcoach helpt routine aan
te brengen voor een gezond en fit lijf

bootcamp

start bij: het Klokhuis, Dettifosspad 7, 1363 KH

start bij: het Homeruspad,
parkeerplaats aan de Pampushout

• volwassenen | ouderen

• volwassenen (vanaf 18 jaar)

• 5= 25 voor de serie van 4 lessen, een losse les: 5= 7,50

• gratis

• 2023: woe 1-22 maart (4x), 6-27 sept. (4x), 14-15 uur

• zaterdagochtend om 10:00 uur

www.aldefit.nl/meer-bewegen | Evert Aldewereld
ism sport stimuleringsfonds van het NOC*NSF

www.planbootcamp.nl | info@planbootcamp.nl
Jozef, Esta, Dave en Yorrim

aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

buiten sporten

buiten sporten
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24Sevenlife
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maak een afspraak voor een proefles!

De Schone Poort | Wandelen

sport- en speluitleen en begeleiding
(in schoolvakanties aangepast programma)

bij het wandelen komen gesprekken als vanzelf

Playground Poort, Cascadepark

we beginnen en eindigen bij de Tiny Church,
Dettifosspad 4, 1363 BZ Almere Poort

• kinderen van 4 t/m 12 jaar

• volwassenen

• gratis

• gratis

• maart-oktober: di en do 14:30-17:00 uur

• dinsdagochtend 10:00 uur, optie koffie/thee na

aanmelden: sportencultuur.almere.nl | www.deschoor.nl
meer info via: teamsport@deschoor.nl

www.deschonepoort.nl
bettiewoord@planet.nl | 06-153 321 97 | Bettie Woord

De Schaapspoort | Playground Poort

We Live Healthy

van gewoon een lekker potje voet- of basketballen tot
een gek spel of een keer een zeepbaan of pannakooi

circuit bootcamp, back to nature bootcamp

Playground Poort, Cascadepark

ma en wo: MBO college Almere Poort
vr: Almeerderstrand, parkeerplaats IJmeerdijk

• jongeren 12-18 jaar

• volwassenen (vanaf 16 jaar)

• gratis

• diverse abonnementen, maandelijks opzegbaar

• donderdag 18.00 uur

• maandag-, woensdag- en vrijdagavond

www.deschaapspoortalmere.nl
m.kuijt@dewegwijzer-almere.nl

www.welivehealthy.nl | info@welivehealthy.nl
06-146 282 22 | Kaylee van Hout, Saffira Kroon
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buiten sporten

De Schoor | Playground Poort
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aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

maak een afspraak voor een proefles!

allerkleinsten

43

FC Peuter Profs

peuter- en kleutervoetbal

peuter- en kleutervoetbal

za: Sportzaal Nederlandstraat 84, 1363 DA
zo: Sportzaal Muiderzandweg 6, 1361 BS

Sportzaal Henry Stanleystraat
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort

• peuters: 20 mnd t/m 3 jaar, kleuters: 4 en 5 jaar

• 2 en 3 jaar | 4 t/m 7 jaar

• 10 trainingen voor 5= 90 (+ 5= 15 voor tenue)

• 10 trainingen voor 5= 150

• zaterdag en zondag

• zondag | 2-3 jr: 10-12 uur | 4-7 jr: 12-13 uur

www.arnosplinter.nl | info@arnosplinter.nl
Arno Splinter | 06-509 196 80

www.fcpeuterprofs.nl | info@fcpeuterprofs.nl
schrijf je via de website in voor een gratis proefles

Arno Splinter Sport

AKT Gym+ 1-2 Almere Poort

peuter- en kleutersport

voor kinderen die nog een keer willen gymmen

Sportzaal Nederlandstraat
Nederlandstraat 84, 1363 DA Almere Poort

bij Partou Peuteropvang / Columbusschool
Marco Poloroute 56, 1363 LA Almere Poort

• 3 groepen, vanaf: 20 mnd / 2,5 jaar / 3,5 jaar

• groep 1 en groep 2 (4-6 jaar)

• 10 lessen of jaardeal (+ 5= 15 voor tenue)

• gratis

• zondagochtend

• dinsdag 14:45-15:30 uur

www.peuterkleutersport.nl | info@peuterkleutersport.nl
Bianca Ridder | 06-461 173 37

inschrijven: sportencultuur.almere.nl
AKT | Sander Geurtsen | aktpoort@asg.nl

De Schoor | Droomspeelbus

De Schoor | Mini SamenSpel

programma Erik en Emy

zingen, puzzelen, knutselen, lezen en bewegen

Gymzaal Sterrenschool De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort

wo: Buurtcentrum Amerika, Henry Stanleystraat 1
vr: Buurtcentrum De Ruimte, Nimfenplein 1

• 2 t/m 5 jaar

• ouders met kinderen van 1,5 tot 3 jaar

• gratis

• gratis (inschrijven via www.deschoor.nl/inschrijvenvva)

• woensdag 14:45-15:30 uur

• woensdag 9:00-11:00 uur | vrijdag 9:00-11:00 uur

www.droomspeelbus.nl | Juf Kiki
De Droomspeelbus maakt deel uit van De Schoor

Team Het Jonge Kind & De Schoor | 036-527 85 00
avanleeuwen@deschoor.nl | Anita van Leeuwen
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aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

maak een afspraak voor een proefles!

allerkleinsten

De Schoor | Ouder-Kind Inloop
gezellige ontmoeting voor kinderen en ouders
Buurtcentrum De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort
• ouders met kinderen van 0 t/m 4 jaar
• gratis
• donderdag 10:00-11:30 uur
www.deschoor.nl
masomi@deschoor.nl | Anila Masomi

De Schoor | Peuter-Kleutergym

dans

werken aan beginnende motorische vaardigheden
Sporthal Olympiakwartier
Pierre de Coubertinlaan 6, 1362 LA Almere Poort
• 2-5 jaar (met ouder/begeleider)
• gratis
• maandag 9:00-9:45 uur, donderdag 10:45-11:30 uur
aanmelden: sportencultuur.almere.nl | www.deschoor.nl
meer info: teamsport@deschoor.nl

De Schoor | Peuter-Kleutergym
werken aan beginnende motorische vaardigheden
Sportzaal Henry Stanleystraat
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort
• 2-3 jaar en 4-6 jaar (met ouder/begeleider)
• gratis
• zaterdag: 2-3 jr 9:00-9:45 | 4-6 jaar 10:00-10:45 uur
aanmelden: sportencultuur.almere.nl | www.deschoor.nl
meer info: teamsport@deschoor.nl
46
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Kids Dance Academy

een dansende beweegvorm

uitgebreid dansprogramma voor jong danstalent

Buurtcentrum Amerika
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort

Kinderpaleis Poort
Minervasingel 5, 1363 ZJ Almere Poort

• volwassenen 55+

• kinderen van 2 tot 12 jaar

• 5= 2 per les, strippenkaart van 5 of 10 lessen

• maandtarieven voor 1-3 lessen per week

• donderdag 13:00-13:45 uur

• 3 dagen per week lesprogramma (di/do/za)

aanmelden: sportencultuur.almere.nl | www.deschoor.nl
meer info via: teamsport@deschoor.nl

www.kidsdanceacademy.nl | info@kidsdanceacademy.nl
06-556 880 33 | Kelsey Blikslager

Dansstudio Roxanne

Dansschool Natya Sudha

danslessen in verschillende dansstijlen

Indiase dans – bharata natyam (Nederlands/Engels)

Dansstudio Roxanne
Nederlandstraat 74, 1363 DB Almere Poort

Danszaal van United Dance Almere
Europalaan 925, 1363 BM Almere Poort

• kinderen vanaf 2 jaar | jongeren | volwassenen

• dames en heren vanaf 5 tot 60 jaar

• maandtarieven, korting bij meer lessen per week

• maandtarieven

• 5 dagen per week lesprogramma (ma t/m vr)

• vrijdagavond

www.dansstudioroxanne.nl | info@dansstudioroxanne.nl
06-572 618 03 | Roxanne Feijen - van Groen

www.natyasudha.com | info@natyasudha.com
06-431 408 04 | Chrada Sheoratan

Desi Rhythms Bollywood Dance

Nupur School of Performing Arts

Bollywood danslessen, optredens, workshops
en videoclips

Indiase traditionele dans- en muzieklessen

Buurtcentrum De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV

Buurtcentrum Amerika
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere Poort

• kinderen vanaf 4 jaar | jongeren | volwassenen

• kinderen vanaf 5 jaar | jongeren | volwassenen

• maandtarieven, gezinskorting

• maandtarieven

• woensdag

• zondagmiddag

www.desirhythms.nl | info@desirhythms.nl
06 286 870 11 | Sabina Autar

www.facebook.com/nupurschool | Lekshmi Sasidharan
lekshmi.sasidharan@gmail.com | 06-527 275 67
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De Schoor | Dans en Balans – beginners
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aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

maak een afspraak voor een proefles!

Sierra Yard Dance Studio
streetdance, urban/hiphop, afro dance, dancehall,
dance bootcamp

dans

Pygmalion Poort, Pygmalionstraat 5, 1363 SC
• kinderen vanaf 9 jaar | jongeren | volwassenen
• maandtarieven, losse lessen en 10-lessenkaart
• maandag, vrijdag en zondag
www.sierrayarddancestudio.nl | Siërra Yard
info@sierrayarddancestudio.nl | 06-232 898 17

United Dance Almere

muziek

breed lesaanbod, unieke sfeer en top kwaliteit
United Dance Almere
Europalaan 925-927, 1363 BM Almere Poort
• kinderen vanaf 2 jaar | jongeren | volwassenen
• maandtarieven, korting bij meer lessen per week
• 6 dagen per week lesprogramma (ma t/m za)
www.uniteddancealmere.nl | info@uniteddancealmere.nl
Eline: 06-130 674 57 | Sara: 06-282 586 47
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Gitaarles in Almere Poort

enthousiast koor voor iedereen die graag wil zingen
(genre jaren ’60/’70/’80), obv dirigent Peter Rigter

plezier en stimulatie van creativiteit staan centraal, in
eigen tempo groeien in muzikaliteit en vaardigheid

Buurtcentrum De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV

Leslocatie: Saturnussingel, 1363 RG Almere Poort

• volwassenen

• kinderen vanaf 5 jaar | jongeren | volwassenen

• 5= 25 per maand

• privéles of duolessen, wekelijks of om de week

• woensdag 19:30-21:30 uur

• 5 dagen per week lessen mogelijk

Facebook: Almere-Poort Koor | voorzitterapk@gmail.com
06-421 007 97 | Josine Carton

www.gitaarlesinalmerepoort.nl
bekkeraudioproductions@gmail.com | Floris Bekker

Flevo DJ Academy

Mokum in Almere Zangkoor

DJ lessen en music production

Almeers koor met Amsterdams repertoire,
onder leiding van Peter Batenburg

Flevo DJ Academy
Europalaan 933, 1363 BM Almere Poort

Buurtcentrum De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV

• kinderen vanaf 7 jaar | jongeren | volwassenen

• volwassenen

• halfjaar of jaar cursus, lesgeld maandelijks

• 5= 12 per maand

• do + vr: DJ lessen, za: music production

• maandag 20:00-22:00 uur

www.flevodjacademy.nl | info@flevodjacademy.nl
www.instagram.com/flevodjacademy

www.mokuminalmere.nl | mokuminalmere@gmail.com
06-284 487 98 | Rob Heesters

Flevomuziekschool

Muzieklessen bij Roxi

piano, gitaar, drum en zang

piano, keyboard, gitaar, ukulele, zang, trompet,
bugel, trombone

Flevomuziekschool
Europalaan 933, 1363 BM Almere Poort

muziek

muziek

Almere-Poort Koor

Individuele lessen zijn in Europakwartier, Almere Poort

• iedereen vanaf 7 jaar, Dino Muziekclub: 3 t/m 6 jaar

• kinderen vanaf 6 jaar | jongeren | volwassenen

• halfjaar of jaar cursus, lesgeld maandelijks

• proefles 5 15 | jaartarief in 3 termijnen

• ma t/m vr, Dino Muziekclub: zaterdagochtend

• lessen zijn wekelijks, buiten de schoolvakanties

www.flevomuziekschool.nl | info@flevomuziekschool.nl
www.instagram.com/flevomuziekschool

Insta & Facebook: ‘Muzieklessen bij Roxi’
muzieklessenbijroxi@hotmail.com
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maak een afspraak voor een proefles!

“Laat het resultaat los
en voel de creativiteit
vanuit je hart door
je handen stromen”
Irma van Zijl

kunst & cultuur

55

Open Atelier

een plek waar de kinderen vanuit een veilige haven
kunnen creëren, groeien en bloeien

vrije beeldende expressie met verrassende materialen
en thema’s om je hoofd te legen en je hart te vullen

De Bloeiboei, Pygmalionstraat 5, 1363 SC

Pygmalion Poort, Pygmalionstraat 5, 1363 SC

• kinderen van 2,5 tot 4 jaar

• volwassenen

• per keer 5= 12,50 per kind en 5= 2,50 per volwassene

• 10 strippenkaart (of los per keer)

• mogelijk ma t/m vr van 10:00 tot 11:00 uur

• woensdag 10:00-11:30 uur

debloeiboei.nl | kleine groepen max. 10 kinderen
06-411 485 14 | Ailyne Stein

www.irmavanzijl.nl | irma@zijlmail.nl
06-243 216 76 | Irma van Zijl

Fashionlab

Pause ’nd Paint | Paint & Relax

maak jouw eigen kledingstuk, tas of accessoire
met een beetje hulp van vakdocent Eve Velthuijzen!

schilderworkshops – ruimte om bezig te zijn met wat
jij leuk vindt – sit back, relax and focus!

Pygmalion Poort, Pygmalionstraat 5, 1363 SC

Pygmalion Poort, Pygmalionstraat 5, 1363 SC

• kinderen 8 t/m 14 jaar

• volwassenen (18+)

• 5= 1 per kind, vrije inloop, beperkt aantal plaatsen

• 5= 35 voor 2,5 uur incl. hapjes, drankjes, materiaal

• vanaf 16 januari 2023: maandag 14:30-16:00 uur

• check instagram!

www.kleurincultuur.com | 06-480 401 38
info@kleurincultuur.com | Keshia Emke

www.instagram.com/pause.nd.paint
pause.nd.paint@gmail.com | Earline Mijnals

Kunstboek maken

Seizoensacademie

op iedere bladzijde maak jij je eigen kunstwerk,
met verschillende materialen en thema’s

een bijzondere kunsttour: door het landschap naar
een museum of met een gastdocent op atelierbezoek

Pygmalion Poort, Pygmalionstraat 5, 1363 SC

Kunsttour door de polder, vertrekpunt: station Poort

• volwassenen | ouderen

• volwassenen 50+

• 5= 110 voor 10 lessen (+ aanschaf leeg boek)

• tarief voor het gehele traject

• vrijdag 10-12 uur, 14 oktober t/m 16 december 2022

• 20 januari t/m eind maart

info en aanmelden via: shirleyvanlier@hotmail.com
Shirley van Lier

Meer informatie: mail Lenny Schröder en Mira Ticheler
via seizoensacademie@gmail.com
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kunst & cultuur

De Bloeiboei | 3+ Atelier

57
aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis

kom naar een open dag of maak een afspraak voor een proefles!

kunst & cultuur

StrandLAB Almere
kunst, cultuur, duurzaamheid en ondernemerschap
worden getest op en rond het Almeerderstrand
Atelier StrandLAB, IJmeerdijk 1B, 1309 BA
• kinderen | jongeren | volwassenen
• toegang is vaak gratis, tenzij anders vermeld
• kijk op de website voor het actuele programma

foto: Erwin Budding

programma: strandlab-almere.nl/activiteiten/agenda
info@strandlab-almere.nl

Theaterschool Wilde Oogst

educatief

gevarieerde lessen, masterclasses van professionals
uit het vak en ‘ontmoeting met het werkveld’
Buurtcentrum De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV
• leeftijdsgroepen: 3+ 6+ 10+ 14+
• half jaar tarieven
• zaterdag tussen 9:00 en 14:30 uur
theaterwildeoogst.nl | info@theaterwildeoogst.nl
06-312 934 06 | Sherazade Fritze

Yemanja | Inloop Draadjes en Kleur
creatieve inloop en workshops – leer vilten,
wildweven, vingerhaken, knopen, slow stitching
Pygmalion Poort, Pygmalionstraat 5, 1363 SC
• kinderen vanaf 8 jaar | jongeren | volwassenen
• 5= 5 activiteit | 5= 1 vrije inloop (met eigen handwerk)
• woensdag 14:30-16:30 uur
www.yemanja.eu | monique@yemanja.eu
06-108 928 74 | Monique Faase
58
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Stad & Natuur Almeerderstrand

ga mee met een georganiseerde busreis of bezoek
de Land Art in Flevoland op eigen gelegenheid

ontdek strand, zand en water

• volwassenen

• activiteiten voor kinderen en ouders

• 5= 60 voor de XL tour, de DIY tour is gratis

• er kan een kleine bijdrage gevraagd worden

• de laatste zondagen van juli, augustus, september

• bekijk kalender op www.stadennatuur.nl

www.landartflevoland.nl
www.facebook.com/landartflevoland

www.stadennatuur.nl/almeerderstrand
info@stadennatuur.nl | 036-547 50 50

Lessen Italiaans

Stad & Natuur Appelboomgaard

beginners en gevorderden, individueel of in kleine
groepen tot 4 personen

picknicken en activiteiten in de boomgaard

Stad & Natuur Almeerderstrand
Naast Poortdok / StrandLAB, IJmeerdijk 1

Demetrius Vikelaslaan, Almere Poort

Stad & Natuur Appelboomgaard
Cascadepark, langs Achillesstraat

• volwassenen

• activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

• vanaf 5= 15 per uur (bij 10-lessenkaart en 4 personen)

• een kleine bijdrage per activiteit

• lessen mogelijk op di / do / vr om 9:30 / 11:00 / 14:00

• bekijk kalender op www.stadennatuur.nl

06-570 796 04 (whatsapp) | Roberta

www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl | 036-547 50 50

Scouting Novo Mundo

De Schoor | Taal in de Wijk

nieuwe wereld vol avonturen, uitdagingen en mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling

ervaren taalvrijwilligers helpen jou bij
het verbeteren van de Nederlandse taal

Buurtcentrum Amerika, Henry Stanleystraat 1, 1363 LB

Buurtcentrum De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV

• kinderen vanaf 6,5 jaar | jongeren | volwassenen

• volwassenen

• 5 40 per kwartaal, 3 proef-opkomsten gratis

• 5 22,50 voor 10 lessen

• zaterdag 10:00-12:30 uur en 13:00-15:00 uur

• maandag 10:00-11:00 uur | dinsdag 9:00-10:30 uur

www.scoutingnovomundo.nl
info@scoutingnovomundo.nl | 06-401 161 11

www.deschoor.nl | taalindewijk@deschoor.nl
aanmelden kan via digitaal formulier of 06-113 207 86
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Landart Flevoland
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maak een afspraak voor een kennismaking!

“Scouting Novo Mundo...
Je springt er een gat
in de lucht!”

recreatief

63

Team RC Brainiac’s

inloop voor jongeren, met o.a. games, en mogelijkheden tot het organiseren van je eigen activiteit

kom kijken of breng je eigen modelauto mee,
om te testen en te racen!

Het Klokhuis, Dettifosspad 7, 1363 BZ Almere Poort

parkeerterrein bij Atlantis, Pim Mulierstraat 101

• jongeren vanaf 10 jaar

• kinderen (begeleid) | jongeren | volwassenen

• gratis

• gratis

• september - mei elke vrijdag van 17:00 tot 21:00 uur

• zaterdag en zondag 10-16 uur (muv winterstop)

www.jongerenwerkalmere.nl | Martijn Drieman
mdrieman@deschoor.nl | 06-295 561 71

Team RC Brainiac’s | Facebook: Team Rc Brainiacs
eerstvolgende promo-event: 29 oktober 2022

De Schoor | Meidengroep

De Schaapspoort | Kinder Bijbel Kookclub

nieuwe meiden ontmoeten en je talenten ontdekken
en ontwikkelen – altijd leuke activiteiten

gezellig samen iets leuks koken en samen eten

Het Klokhuis, Dettifosspad 7, 1363 BZ Almere Poort

Het Poorthuis
Merlijnplantsoen 17, 1363 WS Almere Poort

• meiden van 9 tot 13 jaar (groep 6 t/m brugklas)

• kinderen 4 t/m 8 jaar: 1e vrijdag vd maand 16.00 uur

• gratis

• gratis

• elke woensdag van 14:30 tot 16:00 uur

• kinderen 9+: 2e vrijdag vd maand 16.00 uur

aanmelden verplicht: masomi@deschoor.nl
06-183 912 10 | Facebook: Anila Masomi De Schoor

www.deschaapspoortalmere.nl
m.liefting@dewegwijzer-almere.nl

De Schoor | Repair Café Poort

De Schaapspoort | Tienerclub

kapotte spullen en kleding kunnen met de aanwezige
reparateurs weer in orde worden gemaakt

pizza bakken en patat eten, film kijken, iets leren uit
de bijbel of hulp bij je huiswerk, het kan allemaal

Buurtcentrum De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV

Het Poorthuis, Merlijnplantsoen 17, 1363 WS

• kinderen (begeleid) | jongeren | volwassenen

• jongeren 12-18 jaar

• kosten voor onderdelen en vrijwillige bijdrage

• gratis

• elke 2e zaterdag van de maand van 10 tot 13 uur

• om de week, op vrijdagavond of zondag

www.repaircafe-almere.nl | repaircafepoort@gmail.com
06-417 753 71 | Paula Piera | 2022: 8 okt, 12 nov, 10 dec

www.deschaapspoortalmere.nl
m.kuijt@dewegwijzer-almere.nl
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De Schoor | Jongeren Inloop
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kom langs of maak een afspraak voor een kennismaking!

recreatief

De Schone Poort | Crea-club
samen handwerken en andere
creatieve projecten, met koffie en thee
Tiny Church, Dettifosspad 4, 1363 BZ Almere Poort
• volwassenen
• gratis
• woensdag van 13:00 tot 15:00 uur
www.deschonepoort.nl
bettiewoord@planet.nl | 06-153 321 97 | Bettie Woord

De Schone Poort | Tuinieren Labyrint
heb je groene vingers of wil je die nog kweken?
Labyrint naast de Tiny Church
Dettifosspad 4, 1363 BZ Almere Poort
• kinderen (begeleid) | jongeren | volwassenen
• gratis
• zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur
www.deschonepoort.nl
klaziensijp@gmail.com | 06-451 823 15 | Klazien ter Veen

Wijkteam Poort | Koffie-uurtje
iedereen kan aanschuiven en genieten van een
lekker kopje koffie/thee en een gezellig praatje
Buurtcentrum De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV
• volwassenen
• gratis
• woensdag van 10:30 tot 12:00 uur
wijkteams.almere.nl | Facebook: Wijkteam Almere-Poort
hvhinte@almere.nl | 06-131 719 84 | Hans van Hinte
66
aanbod in Almere Poort – altijd dicht bij huis
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Vraag naar de mogelijkheden en mail
naar: contact@pygmalion-poort.nl
Pygmalionstraat 5, Almere Poort

PYGMALION–POORT.NL

Meedoen in Almere Poort?
Andere Poortenaren ontmoeten?
Jong en oud is van harte welkom bij de sportieve
en culturele activiteiten van De Schoor!

Kijk op www.deschoor.nl/almerepoort
wat er op Playground Poort, de buurtcentra
Amerika en De Ruimte en elders in Poort te doen is.

