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Almere bespaart 
51.000 ton CO2 met 
stadswarmte.

In Almere worden ruim 46.000 woningen 
verwarmd met stadswarmte van Nuon. Samen 
verminderden deze huishoudens de CO2-uitstoot 
in 2011 met meer dan 51.000 ton in vergelijking 
met cv-ketels. En het milieuvoordeel wordt 
nog groter nu nieuwe centrales efficiënter gaan 
werken en restwarmte nog beter gebruikt wordt. 
Zo zorgt het nieuwe warmteoverdrachtstation 
in Almere Poort sinds het voorjaar van 2012 voor 
de distributie van milieuvriendelijke warmte 
uit Diemen. Hierdoor bespaart Almere Poort 
meer dan 80% CO2. Ook het zoneiland in Almere 
Noorderplassen levert stadswarmte. De 520 
zonnecollectoren daar zorgen voor 10% van de 
warmte die nodig is voor de wijk Noorderplassen. 
Stadswarmte is in Almere dus niet alleen 
comfortabel, maar ook heel milieuvriendelijk.

www.nuon.nl/stadswarmte

Comfortabele warmte 
is ook milieuvriendelijk.
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Almere Poort: 
Strandstad van de Randstad

Xn	Almere	Poort	woon	 je	op	de	 rand	
van	 polder	 en	 water	 en	 kun	 je	 op	
de	 fiets	 naar	 het	 strand,	 het	 bos	 of	

naar	 één	 van	 de	 parken.	 Almere	 Poort	
heeft	een	groeiend	aantal	voorzieningen,	
veel	ruimte	en	betaalbare	woningen.	Het	
stadsdeel	 ligt	aan	de	A6,	vlakbij	Amster-
dam	en	‘t	Gooi.	Met	de	opening	van	een	
nieuw	NS-station	is	Almere	Poort	nu	ook	
snel	 te	 bereiken	 met	 de	 trein.	 In	 Almere	
Poort	 bouwen	 mensen	 samen	 aan	 een	
nieuw	stadsdeel.	Dát	schept	een	band.

grafische	vormgeving
Studio Breedveld, Almere Poort

drukwerk
Drukwerkconsultancy, Utrecht

realisatie
Gemeente Almere www.almere-poort.nl
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Aan het Homeruspark vind je het 
huis waarvoor Robert en Cathy 
graag Weesp voor Almere Poort 
verruilden. Voor een groot deel 
zelf bedacht en gebouwd. Niet al-
leen de buitenkant is hartverwar-
mend, maar ook de inrichting.

Kobert:	“We	wilden	graag	zelf	een	ruim	
huis	 bouwen	 en	 in	 Homeruskwar-
tier	 vonden	 we	 de	 ideale	 kavel.	 Deze	

ligt	 in	 de	 breedte	 en	 aan	 twee	 kanten	
kijken	we	uit	op	het	park”.	Cathy:	“Dit	 is	
echt	 de	 perfecte	 plek	 voor	 ons.	We	 heb-
ben	 	 twee	nachten	in	de	rij	gekampeerd	
en	 voor	 de	 deur	 gelegen	 om	 de	 optie	
op	 deze	 kavel	 te	 bemachtigen.	 Geluk-
kig	vonden	we	een	koper	voor	ons	oude	
huis	in	Weesp	en	konden	we	snel	aan	de	
slag.	 Samen	 met	 een	 architect	 hebben	
we	het	huis	helemaal	naar	onze	wensen	
ontworpen.	We	wilden	het	strak	en	hoog	
en	met	veel	licht.	Een	gastenvertrek	met	
eigen	badkamer	moest	er	komen	en	een	
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woonkeuken.	Bij	vrienden	met	een	woon-
boerderij	 waar	 we	 het	 zo	 fijn	 vonden	 in	
hun	 woonkeuken,	 namen	 we	 de	 maten	
op,	 om	 de	 verhoudingen	 in	 te	 kunnen	
schatten.	 We	 hebben	 veel	 zelf	 kunnen	
doen.	 Naast	 onze	 drukke	 banen	 hebben	
we	twee	jaar	 lang	in	de	weekenden	aan	
ons	 huis	 gebouwd.	 Robert	 is	 aannemer.	
De	 eettafel	 en	 de	 keuken	 heeft	 hij	 zelf	
gemaakt”.	Robert:	“Voor	het	bouwen	van	
het	huis	hebben	we	gebruik	gemaakt	van	
personeel	 van	 mijn	 eigen	 bedrijf.	 Maar	
zij	hebben	het	niet	makkelijk	gehad	met	
ons.	Omdat	ik	zelf	in	het	vak	zit,	wil	ik	het	
perfect	hebben.	Ik	wilde	het	huis	ook	als	
voorbeeldwoning	 kunnen	 laten	 dienen	
voor	ons	bedrijf,	om	meer	opdrachten	in	
de	woningbouw	binnen	te	halen.	Al	heb-
ben	we	momenteel	genoeg	ander	werk	in	
de	aannemerij”.		Cathy:	“We	wilden	graag	
een	houten	huis	en	geen	plat	dak,	maar	

wel	twee	badkamers	en	drie	slaapkamers	
boven.	Dus	toen	kwamen	we	op	het	idee	
van	 het	 dubbele	 zadeldak.	 Met	 ons	 huis	
hebben	we	zelfs	de	architectuurbijdrage	
2012	gewonnen.	Het	hoogste	puntdak	 is	
het	 gedeelte	 waar	 de	 logeerkamers	 zit-
ten,	met	een	zolder	erboven.	Het	andere	
puntdak	 zit	 boven	 onze	 slaapkamer.	We	
kijken	 dus	 vanuit	 ons	 bed	 omhoog	 de	
punt	 in	 en	 hebben	 hier	 ook	 bewust	 een	
houten	balk	zichtbaar	gehouden.	Terwijl	
alle	andere	balken	zijn		weggewerkt”.		Ro-
bert:	“Ook	voor	de	 inrichting	hebben	we	
veel	gebruik	gemaakt	van	hout.	Maar	niet	
alléén	 van	 hout.	 De	 tuintafel	 is	 van	 gra-
niet	en	de	vloer	beneden	is	van	beton	met	
een	laklaag.	Onze	buurman	van	twee	hui-
zen	verder	heeft	een	verfzaak	en	hij	heeft	
ons	aan	de	juiste	lakken	kunnen	helpen.”	
Cathy:	“Ons	huis	is	energiezuinig.	Als	wij	
’s	 avonds	 onze	 houtkachel	 aan	 hebben	

gehad,	 is	 het	 de	 volgende	 dag	 nog	 be-
haaglijk	 warm.	 Het	 huis	 is	 nog	 niet	 af,	
maar	we	kunnen	er	al	goed	in	wonen.	Het	
is	hier	een	leuk	gebied.	Natuurlijk	maken	
we	 ook	 gebruik	 van	 het	 lokale	 aanbod	
van	winkels	en	afhaalrestaurants”.		a

Ik bouw mijn huis in Almere
Kavelwinkel,	Stadhuisplein	1

1315	HR	Almere	Stad

036-533	83	83

www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl

Van kavelkeuze en ontwerp 
tot uitvoering en inrichting
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Hypermodern stalen huis 
ingericht met retro spullen

K eter:	 “Dit	 is	 ons	 zesde	 huis.	 Hier-
voor	woonden	we	in	Zandvoort	en	
in	Amsterdam.	Zelfs	een	grachten-

pand	 hebben	 we	 gehad.	 Maar	 nog	 niet	
eerder	hebben	we	een	huis	zelf	laten	bou-
wen,	helemaal	naar	eigen	smaak.	Ik	vind	
de	opzet	van	Homeruskwartier	erg	 leuk.	
Van	alles	kris-kras	door	elkaar	en	dan	toch	
een	 lijn	 erin	 door	 de	 ronde	 singels.	 Ons	
huis	is	onder	architectuur	gebouwd,	wat	
een	voorwaarde	was	voor	deze	groep	ka-
vels.	Ieder	huis	door	een	andere	architect,	
waardoor	een	unieke	verzameling	huizen	
ontstaat.	 Waar	 ook	 echt	 met	 plezier	 in	
gewoond	wordt.	Soms	door	de	architect	
zelf,	 maar	 vaak	 ook	 door	 een	 koper.	 	 De	

architect	van	dit	huis,	Lars	Courage,	werkt	
voornamelijk	 met	 staal	 en	 glas.	Van	 zijn	
hand	is	ook	de	bag-a-box	woning	aan	de	
Polluxstraat	 die	 de	 Nationale	 Staalprijs	
2012	heeft	gewonnen	vanwege	de	betaal-
baarheid	en	de	vrije	indeling	van	het	huis.	
Ons	huis	heeft	hetzelfde	principe,	maar	is	
wat	 groter.	 Naar	 buiten	 toe	 lijkt	 het	 vrij	
gesloten,	maar	de	voorgevel	is	van	door-
schijnend	 polycarbonaat	 en	 ook	 de	 dak-
ramen	 zorgen	 voor	 veel	 licht.	 Als	 straks	
de	kavels	om	ons	heen	bebouwd	zijn,	zal	
er	van	de	zijkanten	minder	lichtinval	zijn.	
Vandaar	de	dakramen.	Als	ik	mensen	ons	
huis	 van	 binnen	 laat	 zien	 en	 de	 reactie	
is:	“Het	 lijkt	 wel	 een	 loods”,	 dan	 weet	 ik	

dat	het	concept	geslaagd	is.	De	construc-
tie	 is	 bewust	 zichtbaar	 gelaten.	 Ik	 wilde	
ook	 zo	 weinig	 mogelijk	 tussenwanden.	
Dit	heeft	nog	wel	wat	voeten	in	de	aarde	
gehad.	 Er	 zijn	 namelijk	 allerlei	 bouwre-
gels.	Zelfs	over	de	maat	van	slaapkamer-
ramen	en	het	hebben	van	een	hal	bij	de	
entree.	 Hierdoor	 werden	 we	 erg	 in	 onze	
vrijheid	beknot.	Maar	we	zijn	er	met	hulp	
van	wethouder	Adri	Duivesteijn	naar	Den	
Haag	gegaan	wat	heeft	geleid	tot	een	pi-
lot	waarbij	de	regels	versoepeld	zijn.	Dus	
eigenlijk	scheppen	we	een	precedent.	

Peter en Ilse verkozen Almere Poort boven een grachtenpand in Am-
sterdam. Om hier een uniek huis te laten bouwen, geheel naar eigen 
inzicht en toch nog betaalbaar en goed bereikbaar.

P
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Wij	 leven	 met	 het	 natuurlijke	 licht.	
Overdag	 zijn	 we	 beneden,	 in	 de	 woon-
keuken,	waar	de	tafel	tegelijkertijd	dienst	
doet	als	werktafel.	Wordt	het	donker,	dan	
gaan	we	de	trap	op	naar	de	woonkamer	
en	 de	 slaapkamer.	 In	 deze	 vertrekken	
hebben	 we	 dus	 geen	 daglicht	 nodig	 en	
ook	geen	gordijnen.	In	de	zomer	hebben	
we	lange	dagen	en	in	de	winter	korte.

Zelfs	de	tussenvloeren	en	trappen	zijn	
niet	dicht,	het	zijn	roosters	die	licht	door-
laten.	 Onze	 stellingkasten	 zijn	 open.	 De	
badkamer	heeft	glazen	wanden.	Alles	om	
zoveel	mogelijk	licht	door	te	laten	en	een	
ruimtelijk	 gevoel	 te	 creëren.	 Met	 mooi	
weer	 gaan	 de	 ramen	 naar	 de	 tuin	 hele-
maal	open	en	zitten	we	letterlijk	buiten.

Voor	de	inrichting	hebben	we	veel	ge-
bruik	 gemaakt	 van	 Marktplaats.	 Niet	 al-
leen	vanwege	de	prijzen,	maar	ook	omdat	
we	gek	zijn	op	retro.	De	seventies	spullen	
maken	 dit	 industriële	 huis	 heel	 eigen	
en	 gezellig.	 We	 hebben	 één	 wand	 met	
kurk	 bekleed.	 Onze	 eettafel	 is	 een	 oude	
werkbank.	 In	 de	 tuin	 staan	 grote,	 kleu-
rige	kunststof	potten	en	stoelen.	Design,	
maar	wel	tweedehands.	We	hoeven	trou-

wens	geen	gaten	te	boren.	De	schilderij-
en	en	de	lamp	hangen	aan	magneten.	We	
hebben	immers	een	stalen	huis!	Vroeger	
reisden	 we	 veel	 en	 van	 deze	 reizen	 na-
men	we	altijd	een	gebruiksvoorwerp	mee	
naar	 huis.	 Deze	‘trofeeën’	 vind	 je	 hier	 in	
huis	 terug.	 Maar	 nu	 hebben	 we	 Kaatje,	
een	 Duitse	 dog,	 waardoor	 we	 meer	 aan	
huis	 zijn	 gebonden.	 We	 hebben	 bewust	
geen	 vaatwasmachine	 in	 onze	 moderne	
open	 keuken.	 De	 afwas	 is	 voor	 ons	 een	
sociaal	 moment,	 waarop	 we	 samen	 de	
dag	doornemen.

Ik	 werk	 thuis,	 aan	 de	 keukentafel,	 als	
uitvoerend	producent	voor	film	en	televi-
sie.	Ilse	werkt	bij	de	GGD	in	Amsterdam,	
waar	ze	dankzij	de	directe	busverbinding	
makkelijk	en	snel	komt.		We	maken	dank-
baar	gebruik	van	de	eettentjes	in	de	buurt	
en	ik	verheug	me	op	de	markthal	die	aan	
het	 Homerusplein	 gebouwd	 zal	 worden.	
Ik	vind	ook	het	concept	van	de	woningen	
in	de	wijk	met	winkels	eronder	erg	leuk.	
Dit	maakt	dat	Almere	Poort	geen	slaap-
stad	is,	maar	een	plek	waar	ook	overdag	
geleefd	 en	 gewerkt	 wordt	 en	 waar	 je	 je	
boodschappen	in	de	wijk	kunt	doen.	a fo
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Na zes jaar een eigen kappers-
zaak in Amsterdam Zuid gerund 
te hebben, zocht Godfrey een 
nieuwe uitdaging, in een andere 
setting. Van een bovenhuis in de 
hoofdstad naar een tuinhuis in 
Homeruskwartier.

I n	Homeruskwartier	Oost	vind	je	een	
groepje	woningen	met	als	 thema	‘Ik	
bouw	 in	 mijn	 tuin’.	 Het	 zijn	 houten	

bungalows	 met	 een	 veranda	 ervoor	 en	
een	tuin	eromheen.	Het	thema	is	geïnspi-
reerd	op	volkstuinen,	met	als	verschil	dat	
ze	permanent	bewoond	mogen	worden.	
Voor	 mensen	 die	 veel	 waarde	 hechten	
aan	wonen	in	het	groen	en	die	voldoen-
de	 hebben	 aan	 een	 bescheiden	 aantal	
kamers	is	dit	 ideaal.	Alsof	je	op	vakantie	
bent,	het	hele	jaar	door,	in	je	eigen	huis!

Godfrey	en	Jasper	zijn	van	een	boven-
huis	 in	Amsterdam	naar	een	 tuinhuis	 in	
Almere	 Poort	 verhuisd.	 Is	 het	 geen	 cul-
tuurshock?	Godfrey:	“Het	voelt	als	thuis-

I
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Ik bouw mijn huis in Almere
Kavelwinkel,	Stadhuisplein	1

1315	HR	Almere	Stad

036-533	83	83

www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl

Naar een tuinhuis in Almere 
Poort voelt als thuiskomen

komen!	We	wonen	hier	nu	sinds	een	paar	
maanden,	 maar	 ik	 heb	 het	 gevoel	 of	 ik	
hier	 al	 heel	 lang	 woon.	 Dit	 is	 het	 beste	
wat	 ons	 is	 overkomen,	 een	 kans	 die	 we	
met	beide	handen	hebben	aangegrepen.	
Ik	ben	opgegroeid	in	Zimbabwe.	Hoewel	
ik	me	prima	thuis	voel	in	Nederland,	ben	
ik	altijd	zoekende	geweest	naar	een	plek	
die	 bij	 me	 past.	 Ik	 wil	 niet	 meer	 in	 een	
appartementengebouw	 wonen	 met	 aan	
alle	 kanten	 buren.	 Eigenlijk	 wil	 ik	 hele-
maal	geen	trap	in	mijn	huis.	

We	 hadden	 veel	 eigen	 inbreng	 en	
keuze	mogelijkheden.	Dit	maakt	ons	huis	
helemaal	eigen	en	uniek.	We	hebben	de	
woonkamer	met	de	maximaal	toegesta-
ne	bouwhoogte	laten	bouwen,	waardoor	
het	 plafond	 hoog	 is,	 wat	 het	 heel	 ruim-
telijk	 maakt.	 Er	 zijn	 dakramen	 die	 open	
kunnen	 door	 een	 druk	 op	 de	 knop.	 De	
buitenmuren	zijn	afgewerkt	met	kalkstuc	

en	de	binnenmuren	zijn	gepleisterd	met	
leemstuc	gemengd	met	zand.	en	hebben	
afgeronde	 hoeken.	 We	 hebben	 ons	 ver-
diept	in	Afrikaanse	interieurs	en	gekozen	
voor	aardse	kleuren	en	natuurlijke	mate-
rialen.	De	open	keuken	is	van	onbewerkt	
hout.	En	we	hebben	het	huis	expres	nog	
niet	 helemaal	 afgemaakt,	 zodat	 we	 nog	
wat	 te	 klussen	 hebben.	 Het	 huis	 is	 een	
hobby,	een	project	in	ontwikkeling.	

Jasper	werkt	buiten	de	deur	en	 ik	heb	
hier	in	huis	mijn	eigen	kapsalon	ingericht.	
De	zaak	heeft	een	eigen	ingang,	een	deur	
die	 in	 twee	 helften	 open	 kan,	 zoals	 bij	
een	boerderij.	 Ik	werk	op	afspraak,	maar	
je	kunt	ook	spontaan	komen.	Maakt	niet	
uit	 op	 welk	 tijdstip	 van	 de	 dag.	 Ik	 knip	
iedereen.	 Zes	 jaar	 lang	 had	 ik	 een	 eigen	
kapperszaak	in	Amsterdam	Zuid.	Maar	in	
Amsterdam	is	de	markt	verzadigd.	Hier	in	
Almere	Poort	is	er	ruimte	om	te	groeien.	

Almere	 is	 urban,	 modern.	 In	 deze	 buurt	
wonen	 veel	 jonge,	 creatieve	 mensen	
met	elk	een	eigen	kijk	op	het	 leven.	Het	
is	competitief,	daagt	me	uit.	En	dat	alles	
maar	 twintig	 minuten	 van	 Amsterdam.	
Hier	willen	we	samen	oud	worden.”	a
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Veel licht, veel ruimte en 
bijzondere architectuur

E veliene:	 “Nu	 we	 kinderen	 hebben	
en	 in	 een	 andere	 levensfase	 zijn	
beland,	willen	we	niet	meer	 in	een	

bovenhuis	in	de	stad	wonen.	Hier	hebben	
we	alle	ruimte.	Je	loopt	de	straat	uit	en	je	
bent	in	het	bos.	Het	strand	is	tien	minu-
ten	 fietsen.	 En	 de	 reistijd	 naar	 ons	 werk	
in	Amsterdam	is	er	slechts	tien	minuten	
langer	op	geworden.	Je	kunt	hier	echt	je	
eigen	 huis	 laten	 bouwen.	 We	 zagen	 de	
persberichten	 over	 mensen	 die	 voor	 het	
stadhuis	gingen	slapen	om	hun	favoriete	
kavel	 te	 bemachtigen.	 Toen	 zijn	 we	 ook	
eens	gaan	kijken.	We	kozen	een	ruime	ka-
vel,	zodat	er	ook	een	grote	tuin	is,	wat	ons	
garantie	 geeft	 op	 privacy,	 een	 blijvend	

weids	 uitzicht	 en	 een	 zee	 van	 licht,	 ook	
als	we	straks	achterburen	krijgen”.

Floris:	“Sinds	onze	studententijd	in	Rot-
terdam	zijn	we	bevriend	met	een	architect,	
Dennis,	 van	 Broos	 de	 Bruijn	 Architecten.	
De	stijl	van	zijn	ontwerpen	viel	bij	ons	 in	
de	smaak.	Toen	zeiden	we	al	gekscherend:	
jij	gaat	later	ons	huis	ontwerpen.	Wie	had	
toen	durven	dromen	dat	dit	werkelijkheid	
zou	 worden?	 Het	 bestemmingsplan	 voor	
deze	 groep	 kavels	 is	 bungalows.	 Daarom	
mocht	 de	 bovenverdieping	 maximaal	 de	
helft	van	de	oppervlakte	van	de	beneden-
verdieping	 beslaan.	 Dennis	 wist	 hier	 wel	
raad	 mee	 en	 ontwierp	 twee	 blokken	 die	
als	het	ware	in	elkaar	geschoven	zijn”.	

Bijzonder	 is	ook	het	materiaal:	de	sta-
len	gevelplaten	roesten	en	verkleuren	de	
komende	jaren	nog	verder.	Binnen	is	het	
het	zo	open	mogelijk	gehouden	en	is	de	
staalconstructie	bewust	zichtbaar	geble-
ven.	 De	 boekenkast	 in	 de	 woonkamer	 is	
op	maat	gemaakt.	De	hangende,	draaiba-
re	open	haard	past	goed	in	het	inte	rieur.	
De	grote	woonkamer	heeft	over	de	volle	
breedte	 schuifpuien	 voor	 een	 optimale	
relatie	 met	 de	 tuin.	 De	 slaapkamers	 kij-
ken	uit	over	een	groendak,	een	verborgen	
tweede	tuin.		a

Eveliene en Floris bewoonden tien jaar een appartement op het trendy 
Java-eiland in Amsterdam. De mogelijkheid om zelf een vrijstaand huis 
met veel ruimte te bouwen trok hen naar Almere Poort.

E



14

Frank en Manon wonen met veel 
plezier aan de Minervasingel in 
Homeruskwartier. Na anderhalf 
jaar wonen in een huurflat kozen 
ze voor een koophuis. Het werd 
een zelfgebouwd IbbA-huis. 

Op	 een	 aantal	 plekken	 in	 Homerus-
kwartier	 staan	 IbbA-woningen.	 IbbA	
staat	 voor	 IkbouwbetaalbaarinAl-

mere.	Met	deze	financiële	regeling	bouw	
je	je	eigen	huis.	Je	leent	wat	je	kunt,	IbbA	
financiert	het	resterende	deel.

Manon:	“Ons	huis	staat	op	een	mooie	
locatie,	we	hebben	leuke	buren,	en	het	al-
lerbelangrijkste:	 we	 wonen	 in	 een	 mooi	
huis	 met	 een	 speelse	 indeling.	 Het	 is	
een	 split-levelwoning	 met	 weinig	 mu-
ren	 en	 veel	 glaswerk.	 Het	 binnenkozijn	
met	 zicht	 op	 de	 eerste	 verdieping	 geeft	
de	woning	extra	ruimtelijkheid.	Het	huis	
heeft	 in	 totaal	een	oppervlakte	van	zo’n	
140	 m2.	 Doordat	 de	 woning	 een	 meter	

O
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dieper	 is	 dan	 standaard,	 is	 de	 tuin	 wat	
minder	diep,	maar	dat	hebben	we	er	ze-
ker	voor	over”.

Frank:	“We	hoorden	via	een	kennis	over	
de	 IbbA-regeling.	We	schreven	ons	 in	en	
een	 maand	 later	 waren	 we	 al	 ingeloot.	
We	hebben	bewust	gekozen	voor	de	wijk	
Homeruskwartier:	dicht	bij	het	strand	en	
het	 bos	 en	 niet	 te	 ver	 van	 het	 centrum.	
Bij	de	keuze	van	deze	kavel	speelde	de	lig-
ging	aan	de	rand	van	de	wijk	mee”.	

Manon:	 “We	 mochten	 een	 bouwbege-
leider	 kiezen	 en	 daarna	 zijn	 we	 op	 zoek	
gegaan	 naar	 een	 aannemer.	 Het	 samen-
werken	 met	 de	 architect	 was	 heel	 erg	
leuk,	 hij	 dacht	 echt	 met	 ons	 mee.	 Wij	
wilden	 naast	 zoveel	 mogelijk	 vierkante	
meters	 ook	 een	 ruimtelijke	 woning.	 Hij	
heeft	 ons	 geïnspireerd	 om	 daarom	 voor	
veel	 raampartijen	 te	 kiezen	 en	 de	 licht-
inval	optimaal	te	gebruiken.	Het	ontwerp-

proces	duurde	vrij	lang,	ongeveer	een	jaar.	
We	hadden	van	tevoren	overal	over	nage-
dacht	en	waren	kritisch	ingesteld.	Je	kunt	
er	zoveel	meer	uithalen	dan	je	van	tevoren	
denkt!	 In	maart	2011	werd	de	eerste	paal	
geslagen	 voor	 de	 fundering	 van	 het	 hele	
blok.	Vanaf	 dat	 moment	 zijn	 we	 heel	 re-
gelmatig	naar	ons	huis	en	de	bouw	gaan	
kijken	en	hebben	we	alles	nauwlettend	in	
de	gaten	gehouden.	Omdat	het	een	rijtjes-
huis	is,	is	het	belangrijk	dat	je	samen	met	
je	buren	duidelijke	afspraken	maakt	en	de	
bouwplanning	 op	 elkaar	 afstemt.	 Deze	
samenwerking	 verliep	 erg	 soepel,	 omdat	
iedereen	betrokken	is	bij	het	IbbA-project	
en	graag	een	leuke,	eigen	woning	wil	bou-
wen.	Je	bouwbegeleider	speelt	daarin	ook	
een	belangrijke	rol”.

Frank:	“De	grootste	meevaller	is	de	hoe-
veelheid	 ruimte	 die	 het	 IbbA-huis	 heeft	
opgeleverd.	 Het	 huis	 is	 in	 het	 echt	 nog	

mooier	geworden	dan	we	vooraf	hadden	
gedacht.	 Het	 beeld	 dat	 we	 hadden	 van	
het	bouwproces,	was	heel	reëel.	Wij	heb-
ben	 er	 bovenop	 gezeten	 en	 zijn	 bij	 het	
hele	proces	betrokken	geweest.	Dat	kost	
veel	tijd,	maar	dan	heb	je	ook	wat!”	a

Verrassend: een zelfgebouwde 
split-levelwoning met IbbA

IkbouwbetaalbaarinAlmere
Kavelwinkel,	Stadhuisplein	1

1315	HR	Almere	Stad

036-533	83	83

www.ikbouwbetaalbaarinalmere.nl
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Dit is niet het eerste huis dat Jan 
en Ida voor zichzelf bouwen. Hun 
wens om een stedelijk huis in de 
randstad te bouwen bracht hen 
van Capelle aan de IJssel naar Al-
mere Poort.   

K aar	 sommigen	 niets	 liever	 willen	
dan	een	huis	met	een	tuin,	vinden	
Jan	 en	 Ida	 een	 tuin	 maar	 onhan-

dig.	Ida:	“Wij	gaan	in	de	wintermaanden	
graag	 met	 de	 camper	 naar	 Zuid-Europa.	
Onze	 dochter	 is	 volwassen	 en	 woont	 op	
zichzelf	en	Jan	werkt	zelfstandig,	dus	wij	
kunnen	 onze	 tijd	 vrij	 indelen.	 Een	 tuin	
vraagt	 om	 onderhoud	 en	 dit	 zou	 voor	
ons	 een	 belemmering	 zijn”.	 Als	 je	 ech-
ter	een	ruim	huis	naar	eigen	ideeën	wilt	
bouwen,	kom	je	meestal	 in	een	villawijk	
terecht.	Een	grachtenpand	kun	je	hooguit	
opknappen.	Daarom	zijn	de	herenhuizen	
aan	 de	 Herasingel	 in	 Homeruskwartier	
zo	uniek.	Het	wordt	uiteindelijk	een	hele	

W
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Ervaren zelfbouwers bouwen 
hun eigen ideale herenhuis

boog	 met	 aaneengesloten	 huizen	 langs	
de	Herasingel	en	de	Zeussingel.	Het	ken-
merkende	 van	 een	 herenhuis	 is	 dat	 het	
vrij	 hoge,	 statige	 huizen	 zijn	 met	 hoge	
verdiepingen	 en	 een	 plat	 dak.	 De	 kavels	
zijn	heel	lang	en	achteraan	de	binnentuin	
mag	een	tweede,	wat	lager	gebouw	wor-
den	geplaatst.	Dit	heeft	een	eigen	ingang	
aan	de	straat	erachter.	Eigenaren	mogen	
zelf	 kiezen	 hoe	 ze	 dit	 willen	 gebruiken.	
Bijvoorbeeld	 voor	 bewoning,	 als	 werk-
ruimte	 of,	 waar	 Jan	 en	 Ida	 voor	 hebben	
gekozen,	een	heerlijke	ruime	schuur.

Je	kunt	zien	dat	Jan	en	Ida	weten	wat	
ze	 doen.	 Jan	 heeft	 jaren	 als	 timmerman	
in	de	bouw	gewerkt	en	wil	nu	als	bouw-
coach	 aan	 de	 slag.	 Jan:	 “Wij	 doen	 alles	
zelf.	 Ik	doe	het	timmerwerk	en	Ida	staat	
me	bij	met	allerlei	dingen	en	doet	de	vele	
telefoontjes	 en	 de	 administratie	 die	 het	
project	 met	 zich	 meebrengt.	 Wij	 vullen	

elkaar	 goed	 aan.	 We	 zijn	 nu	 na	 vier	 en	
een	 halve	 maand	 ongeveer	 halverwege	
de	 bouw.	 Dus	 het	 gaat	 nog	 best	 snel.	
Ons	 vorige	 huis	 hebben	 we	 al	 verkocht,	
we	hebben	daar	geen	zorgen	over	en	zijn	
geen	 reistijd	 kwijt.	We	 werken	 ruim	 vijf	
dagen	per	week,	ongeveer	op	kantoortij-
den.	We	maken	gebruik	van	het	daglicht.	
In	het	begin	werkten	we	ook	wel	eens	op	
zaterdag	 aan	 het	 huis.	 Maar	 dan	 kwam	
de	 hele	 buurt	 langs	 om	 een	 praatje	 te	
maken.	Heel	gezellig	natuurlijk	–	er	gaat	
niets	boven	fijne	buren	–	maar	van	wer-
ken	kwam	niets.

We	 hebben	 subsidie	 aangevraagd	 en	
gekregen	voor	zonnepanelen,	maar	moe-
ten	 nog	 even	 afwachten	 met	 het	 plaat-
sen	 ervan.	 Als	 de	 buurman	 rechts	 een	
hoger	 huis	 gaat	 bouwen	 dan	 het	 onze,	
komt	 er	 namelijk	 geen	 zon	 op	 ons	 dak.	
Het	 liefst	 waren	 we	 helemaal	 zelfvoor-

zienend	 geweest	 voor	 wat	 betreft	 ener-
gie.	Maar	helemaal	gaat	dit	niet	 lukken.	
Wel	 is	 het	 huis	 energiezuinig	 en	 extra	
goed	 geïsoleerd.	 Het	 bouwplan	 hebben	
we	ook	helemaal	zelf	gemaakt.	Wel	heeft	
een	 constructeur	 berekend	 hoe	 dik	 het	
hout	moet	zijn	en	waar	stalen	balken	no-
dig	zijn.	Ook	het	aanleggen	van	de	elek-
tra	 hebben	 we	 uitbesteed”.	 De	 wasma-
chine	 en	 droger	 staan	 al	 boven,	 evenals	
de	sauna.	Beneden	komt	een	kookeiland.	
Een	groot	dakraam	en	open	constructies	
zorgen	voor	veel	licht.	a
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E en	 Sterrenschool	 is	 een	 moderne	
en	 klantgerichte	 school	 die	 wordt	
opgebouwd	 rond	 vijf	 sterren.	 Deze	

sterren	zijn	als	het	ware	de	speerpunten	
van	de	school.		Directeur	Fred	Molenberg	
licht	ze	graag	toe.

H Flexibele tijden en vakanties
Fred:	“Het	is	vooral	een	kwestie	van	goed	
plannen.	 Het	 aantal	 medewerkers	 moet	
natuurlijk	 per	 dag	 worden	 afgestemd	

In september 2012 ging de Eerste 
Almeerse Sterrenschool ‘De Ruim-
te’ van start in de tijdelijke locatie 
aan de Nederlandhof. Voorjaar 
2013 verhuist de school naar de 
tussenlocatie in Homeruskwartier, 
met uitzicht op de bouw van het 
eigen gebouw – grenzend aan het 
Homeruspark – dat najaar 2014 
betrokken zal kunnen worden.

E
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Sterrenschool ‘De Ruimte’ van 
start gegaan in tijdelijke locatie

De Ruimte 
tijdelijke	locatie:

Nederlandhof	5

1363	DC	Almere	Poort

www.sterrenschoolderuimte.nl

op	 het	 aantal	 te	 verwachten	 leerlingen.	
Zowel	 ouders	 als	 leerkrachten	 geven	 bij	
voorkeur	al	aan	het	begin	van	het	school-
jaar	hun	vakantieplanning	op	en	de	roos-
teraar	gaat	daarmee	aan	de	slag.	

H Alle kinderdiensten onder één dak
Er	 is	 veel	 belangstelling	 voor	 dit	 concept	
omdat	het	meer	past	bij	deze	tijd,	waarin	
vaak	 beide	 ouders	 werken.	 Alle	 activitei-
ten	 vinden	 plaats	 onder	 één	 dak	 of	 in	 de	
nabije	 omgeving.	 De	 coördinatie	 hiervan	
vindt	centraal	plaats.	Je	hebt	dus	niet	meer	
te	 maken	 met	 allerlei	 verschillende	 aan-
spreekpunten.	 We	 werken	 nauw	 samen	
met	kinderopvang	Partou,	welzijnsorgani-
satie	De	Schoor	en	de	gemeente	Almere”.

H Maatwerk voor ieder kind
Kinderen	beginnen	de	dag	’s	ochtends	in	
hun	 eigen	 stamgroep.	 Van	 daaruit	 gaat	

ieder	aan	de	slag	met	zijn	of	haar	eigen	
doelen.	 De	 leerlingen	 volgen	 hun	 eigen	
leerlijnen.	Leerlingen	zijn	mede-eigenaar	
van	wat	ze	willen	leren.	Dit	maakt	ze	heel	
betrokken	en	geeft	ze	een	gevoel	van	ver-
antwoordelijkheid.	 Aan	 het	 eind	 van	 de	
dag	kun	je	vragen:	“Wat	heb	je	geleerd?”	
in	plaats	van:	“Wat	heb	je	gedaan?”.	Daar	
zit	het	verschil.	

H E-learning en ICT
We	vragen	50	euro	per	jaar	als	vrijwillige	
ouderbijdrage.	 Hiermee	 kunnen	 we	 de	
kosten	dekken	van	bijvoorbeeld	festivitei-
ten	en	buitenschoolse	activiteiten.	Daar-
naast	vragen	we	per	jaar	een	bijdrage	van	
200	euro	voor	het	ICT-fonds,	waarmee	we	
voor	elk	kind,	vanaf	drie	 jaar,	een	 laptop	
of	tablet	beschikbaar	hebben.	We	denken	
dit	 in	een	huurkoop-constructie	vorm	te	
kunnen	geven.	

H Binding met de buurt
We	geven	de	ouders	de	gelegenheid	om	
een	actieve	rol	te	spelen	op	school	en	ook	
voor	bewoners,	instellingen	en	bedrijven	
uit	 de	 buurt	 zijn	 er	 mogelijkheden.	 We	
vinden	 het	 belangrijk	 dat	 ouders	 goed	
geïnformeerd	 worden	 en	 meedenken	
over	de	ontwikkeling	van	hun	kinderen.

Prisma en ASG
De	 Sterrenschool	 is	 een	 unieke	 samen-
werking	tussen	Prisma	en	ASG	(Almeerse	
Scholen	Groep).	De	lessen	en	activiteiten	
vinden	gezamenlijk	plaats.

Nieuwbouw
Er	zal	een	centrale	dienstenbalie	komen,	
een	mediatheek,	een	aula,	centrale	werk-
ruimtes	–	een	soort	flexwerkplekken	voor	
kinderen	 –	 en	 veel	 ruimte	 buiten	 om	 te	
spelen	en	te	ontdekken”.	a
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b a s i s s c h o l e n

De Columbusschool
openbare basisschool
Marco Poloroute 56, 1363 LA
036-767 01 50
www.columbusschool.nl

De Droomspiegel
katholieke basisschool    
voor daltononderwijs

• De Droomspiegel ‘Columbus’
 Marco Polo Route 60, 1363 LA

• De Droomspiegel ‘Europa’
 Slowakijehof 1, 1363 BD

036-540 60 60
www.droomspiegel.nl

De Europaschool
openbare basisschool
Nederlandhof 3, 1363 DC
036-711 28 69
www.europaschool.asg-almere.nl

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

De Poort
montessori basisschool
Slowakijehof 1, 1363 BD
036-536 99 91
www.montpoort.nl

De Ruimte
eerste almeerse sterrenschool
tijdelijke locatie:
Nederlandhof 5, 1363 DC
www.sterrenschoolderuimte.nl

v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s

Het Arte College
vmbo kb, vmbo tl, havo, vwo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
036-767 07 00
www.artecollege.nl

Poort
school voor havo en mavo
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-845 23 00
www.hetbaken.nl

Groenhorst Almere
vmbo bb kb gl tl hgl en mbo
Heliumweg 1, 1362 JA
036-547 72 00
www.groenhorstalmere.nl

International School Almere
public, English language,  
secondary school
Heliumweg 61, 1362 JA
036-845 35 00
www.internationalschoolalmere.nl

h o g e r  o n d e r w i j s

CAH Almere
christelijke agrarische hogeschool
Heliumweg 61, 1362 JA
036-525 00 00
www.cahalmere.nl

20
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Basisschool De Kleine Wereld
Nederlandhof	5

1363	DC	Almere	Poort

036-767	02	40

www.de-kleine-wereld.nl

De Kleine Wereld biedt dalton-
onderwijs in prettige omgeving

H et	 schoolgebouw	 is	 modern	 en	
heeft	 lichte,	 ruime	 lokalen.	 Er	
heerst	 een	 gemoedelijke	 sfeer	

waarbij	kinderen	zich	veilig	voelen.
Directeur	 Jo	 Koot:	“Wij	 vinden	 het	 be-

langrijk	dat	een	kind	zich	veilig	voelt	en	
met	veel	plezier	naar	school	gaat,	omdat	
een	 kind	 alleen	 dan	 optimaal	 kan	 pres-
teren.	 De	 basisvakken	 taal,	 rekenen	 en	
lezen	 krijgen	 veel	 aandacht,	 maar	 ook	
sport,	 spel,	 muziek	 en	 drama.	 Het	 is	 be-
wezen	dat	bewegen	erg	belangrijk	is	voor	
de	leerprestaties	van	een	kind.

Het	 daltononderwijs	 kenmerkt	 zich	
door	 drie	 pijlers:	 vrijheid	 (in	 gebonden-
heid),	zelfstandigheid	en	samenwerken.

Leerlingen	 kiezen	 binnen	 taakwerk	
zelf	 de	 volgorde	 van	 hun	 werk.	 Zij	 kun-
nen	 zichzelf	 een	 werktempo	 opleggen,	
binnen	bepaalde	grenzen.	Alle	leerlingen	
maken	 de	 basisstof	 van	 de	 weektaak,	
maar	wie	meer	kan,	krijgt	extra	werk.	Op-
lossingen	voor	problemen	moeten	zoveel	
mogelijk	zelf	gevonden	worden.	De	leer-
kracht	stimuleert	en	wijst	de	weg	als	de	
leerling	vastloopt.	We	vinden	het	belang-
rijk	dat	kinderen	leren	samenwerken.	Dit	
is	 een	 eis	 van	 de	 maatschappij	 waaraan	
wij	willen	voldoen.	Samen	weet	je	meer.

We	zijn	een	oecumenische	basisschool.	
We	 werken	 vanuit	 de	 christelijke	 identi-
teit	en	vieren	op	school	o.a.	Kerst,	Palm-

pasen	 en	 Pasen,	 maar	 ook	 een	 feest	 als	
Carnaval.	Waarden	en	normen	vinden	wij	
heel	belangrijk.	Je	mag	zijn	wie	je	bent.

Praktisch	 om	 te	 weten	 is	 dat	 we	 een	
continurooster	hanteren.	Dit	schept	rust	
en	duidelijkheid”.		a

De oecumenische basisschool De Kleine Wereld ligt aan een 

rustige straat in het Europakwartier en heeft een veilige 

speelplaats op een binnenhof.

H



22

Met succes bracht Renate van 
Westen haar plan ten uitvoer 
– een kinderopvangcentrum in 
een West-Friese boerderij in het 
Homeruskwartier. Met een hooi-
berg, dieren en een moestuin. On-
langs bestond het één jaar.

Renate	 heeft	 zelf	 als	 pedagogisch	 me-
dewerkster	 in	 de	 kinderopvang	 er-
varing	 opgedaan	 en	 wilde	 het	 graag	

anders	 doen.	“Ik	 vind	 het	 belangrijk	 dat	
ouders	en	kinderen	met	plezier	naar	ons	
centrum	 komen.	 Allereerst	 heb	 ik	 goed	
nagedacht	 over	 het	 boerderijconcept.	
Belangrijk	was	dat	de	buitenkant	herken-
baar	moest	zijn	als	boerderij.	Dat	is	goed	
gelukt,	want	 iedereen	heeft	het	over	‘de	
boerderij	 met	 de	 hooiberg’.	 Daarnaast	
moet	 een	 bezoeker	 ook	 het	 gevoel	 krij-
gen	een	boerderij	binnen	te	stappen.	Na-
tuurlijk	kunnen	we	geen	koeienstal	bou-
wen	op	een	kavel	van	duizend	vierkante	
meter.	Maar	wel	hebben	we	de	kleur	van	

R
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Kinder Centrum Almere
Mercuriusstraat	1

1363	ZB	Almere	Poort

036-841	95	85

www.kindercentrumalmere.nl

Kinderopvang in boerderijstijl –
een droom werd werkelijkheid

oude	groene	stopverf	op	de	deuren,	kozij-
nen	en	muren.	Een	royale	entree	en	een	
sfeervolle	 centrale	 hal,	 met	 een	 koffie-
hoek	waar	ouders	’s	morgens	heel	vroeg	
een	kop	cappuccino	kunnen	pakken.	

We	 hebben	 grote	 dierenverblijven	
waar	de	kinderen	naar	binnen	kunnen	en	
bijvoorbeeld	 de	 konijnen	 kunnen	 aaien.	
De	tamme	kippen	lopen	vrij	over	het	ter-
rein.	 En	 dan	 zijn	 er	 nog	 de	 vogels	 in	 de	
ronde	volière.	De	uitstraling,	de	omgang	
met	 de	 dieren,	 de	 thema’s	 rondom	 de	
jaargetijden	en	het	leven	op	de	boerderij	
zijn	heel	aantrekkelijk	voor	 jonge	en	ou-
dere	 kinderen	 en	 bieden	 veel	 mogelijk-
heden	om	in	een	plezierige	omgeving	al	
spelend	te	kunnen	leren.	Als	kinderen	het	
naar	hun	zin	hebben	voelen	ze	zich	veelal	
veilig,	raken	ze	betrokken	en	enthousiast	
en	kunnen	ze	onder	begeleiding	van	het	
team	 veel	 dingen	 met	 elkaar	 onderne-

men.	De	shetlanders	en	de	moestuin	zijn	
op	loopafstand	van	de	boerderij”.

Het	concept	slaat	aan,	dat	blijkt	wel	uit	
de	 stroom	 van	 aanmeldingen.	 Nog	 voor	
de	 opening	 waren	 er	 al	 veel	 inschrijvin-
gen	en	nu	zijn	er	voor	sommige	dagen	al	
wachtlijsten.	 Het	 kindercentrum	 is	 uit-
gebreid	met	een	mini-babygroep	en	een	
sport-bso	en	bezig	met	plannen	voor	een	
bso-zomerkamp.

Er	 is	 op	 de	 begane	 grond	 een	 ruimte	
voor	 baby’s	 en	 een	 ruimte	 voor	 peuters,	
helemaal	 ingericht	 naar	 hun	 specifieke	
behoeften.	 Ga	 je	 de	 trap	 op,	 dan	 kom	 je	
bij	de	buitenschoolse	opvang,	die	er	ook	
heel	 uitnodigend	 uitziet.	 Een	 gezellige	
eettafel,	een	hoek	met	fatboys	om	te	chil-
len	onder	het	schuine	dak	–	mogelijk	met	
een	boek	uit	de	volle	boekenkast,	een	ta-
feltennistafel	en	ook	een	grote	flatscreen	
tv	en	een	wii.	

De	 buitenschoolse	 opvang	 heeft	 een	
complete	keuken,	waarin	kook-	en	bakac-
tiviteiten	 met	 de	 kinderen	 plaats	 zullen	
vinden.	 Ook	 wordt	 er	 een	 verse	 warme	
maaltijd	 geserveerd.	 Want	 zo’n	 middag	
op	de	boerderij	maakt	hongerig!	a



 

BeeKidzzz
Duitslandstraat 108, 1363 BG
036-536 93 92
www.beekidzzz.nl

Child Care
Cyclopenstraat 14, 1363 TD
036-521 35 55
www.childcare-almere.nl

Kids Stories
Minervasingel 5, 1363 ZJ
06-113 171 70 / 06-160 466 07
www.kidsstories.nl

Kiki Nous
Slowakijehof 1, 1363 BD
036-848 68 26
www.kikinous.nl

Kinder Centrum Almere
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
036-841 95 85
www.kindercentrumalmere.nl

Kindercentrum Le Petit
Monacostraat 50B, 1363 CG
036-536 94 28
www.thelittlepony.nl

Kinderkwartier Villa Toon
Polenstraat 84, 1363 BB
036-536 99 70
www.villatoon.nl

De Kleine Wereld
David Livingstonestraat 121, 1363 LC
020-412 06 33
www.dekleinewereld.nl

Partou
• Columbuseiland
 Marco Poloroute 56
• Koning Eik
 Nederlandhof 5
• Merlijn
 Marco Poloroute 60
• Schateiland
 Slowakijehof 1
• Theaterkater
 Nederlandhof 3
020-398 61 11
www.partou.nl

Taly’s bso
Roald Amundsenstraat 166, 1363 KH
036-524 42 24
www.talyskindercentrum.nl

uk europa
Nederlandstraat 86, 1363 DB
036-536 93 07
www.uk.nl

g a s t o u d e r o p v a n g

Gastouderopvang Almere Poort
Hanumanpad 5, 1363 XB
036-841 39 94
www.gastouderopvangalmerepoort.com

Taly’s Kindercentrum
Roald Amundsenstraat 166
1363 KH Almere
036-524 42 24
www.talyskindercentrum.nl
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tel (020) 6206411
www.uk.nl

unieke 
kinderopvang 
bij uk in almere
Op zoek naar professionele opvang voor 
uw kind? Een plek waar uw kind met plezier 
naar toe gaat? Maak kennis met uk.  kwaliteit

 professionele en enthousiaste
 medewerkers

 ruimte voor ontwikkeling
 warme en gezellige omgeving
 leeftijdsgerichte activiteiten
 52 weken per jaar geopend
 alles inclusief: Nutrilon, Pampers,

 vers fruit, brood en warm eten
 geen inschrijfkosten
 hulp bij het invullen van de 

 kinderopvangtoeslag

waarom uk?

unieke kinderopvang
kinderdagopvang en 
buitenschoolse opvang
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Heilig Boontje is in Almere Poort 
al een begrip. Bewoners en on-
dernemers uit de buurt drinken 
er graag koffie, al dan niet met 
een heerlijk stuk monchoutaart 
erbij. De Barista workshops trek-
ken mensen uit het hele land.

K offie	 bij	 Heilig	 Boontje	 is	 dan	 ook	
niet	zomaar	koffie.	Sander	en	Ster-
re	de	Coninck	maken	als	volleerde	

barista’s	 espresso,	 cappuccino	 en	 latte	
macchiato.	 Regelmatig	 zijn	 er	 barista-
workshops	 waar	 professionals	 en	 hob-
byisten	 uit	 het	 hele	 land	 op	 af	 komen.	
Sander	 kan	 dan	 ook	 eindeloos	 veel	 over	
koffie	vertellen	en	je	speciale	soorten	la-
ten	proeven.

Maar	 even	 belangrijk	 voor	 Sander	 en	
Sterre	 is	het	 je	naar	de	zin	 te	maken.	Zij	
serveren	de	koffie	met	een	glimlach.	San-
der:	“Het	is	eigenlijk	een	uit	de	hand	gelo-
pen	hobby.	Je	begint	geen	café	in	Almere	
Poort	om	snel	rijk	te	worden.	We	doen	het	

K
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Espressobar Heilig Boontje
Beneluxlaan	614

1363	BJ	Almere	Poort

06-551	784	58

www.heiligboontje.com

Espressobar Heilig Boontje: 
buurtcafé met wereldse koffie

echt	omdat	we	het	leuk	vinden”.
De	espressobar	heeft	een	ware	buurt-

functie.	Mensen	komen	er	om	bij	te	pra-
ten,	elkaar	te	ontmoeten,	rustig	de	krant	
te	lezen,	te	vergaderen	of	te	werken.	Hei-
lig	 Boontje	 is	 al	 opgenomen	 in	 menige	
wandel-	of	fietsroute.	Of	het	 thema	van	
de	route	nu	architectuur,	duurzaamheid,	
sport	of	wellness	is,	Heilig	Boontje	is	een	
‘hotspot’	die	niet	mag	ontbreken.

Sander	en	Sterre	zitten	boordevol	leuke	
ideeën,	waarvan	ze	er	al	vele	ten	uitvoer	
hebben	 gebracht.	 De	 Ladies	 Night,	 cock-
tail	 workshops,	 wijnproeverijen,	 jam-
ses			sies,	 Mexicaanse	 avonden...	 het	 ene	
succes	na	het	andere.	Ook	waren	de	wed-
strijden	van	Nederland	tijdens	het	EK	op	
een	groot	scherm	in	het	café	te	zien.	Ster-
re:	“We	volgen	zelf	graag	de	wedstrijden.	
Dus	waarom	niet	samen	met	onze	klan-
ten,	dachten	we.	Het	werden	super	gezel-

lige	avonden	waar	nu	nog	over	nagepraat	
wordt.	De	voetbalkoorts	was	snel	gezakt,	
maar	de	sfeer	is	wat	blijft	hangen”.

Sander:	“Sommige	dingen	moet	je	uit-
proberen.	Zo	zaten	wij	bijvoorbeeld,	toen	
we	net	open	waren,	elke	ochtend	om	ze-
ven	uur	klaar	achter	de	bar,	met	het	idee	
dat	mensen	‘coffee-to-go’	zouden	komen	
halen	om	mee	te	nemen	voor	onderweg	
naar	hun	werk.	Maar	er	kwam	bijna	nie-
mand.	Dan	slaap	ik	liever	een	uurtje	lan-
ger	of	besteed	tijd	aan	mijn	gezin.	Maar	
als	we	merken	dat	de	behoefte	er	wel	is,	
passen	we	ons	zo	weer	aan!”.

Je	 kunt	 je	 geen	 Almere	 Poort	 zonder	
Heilig	Boontje	meer	voorstellen,	en	toch	
zijn	ze	nog	geen	jaar	open.	Sander:	“Voor	
die	tijd	stonden	we	al	wel	op	evenemen-
ten,	met	een	mobiele	espressobar	of	met	
onze	zwarte	Volkswagenbus.	Dit	doen	we	
trouwens	nog	steeds.	We	zijn	echt	meer	

dan	 fulltime	 met	 koffie	 bezig,	 ik	 word	
ermee	 wakker	 en	 ga	 ermee	 naar	 bed.	
Maar	 wat	 is	 er	 mooier	 dan	 wanneer	 je	
van	je	hobby	je	werk	kunt	maken	en	hier	
ook	 nog	 eens	 andere	 mensen	 blij	 mee	
maakt?”.	a
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Het is alweer ruim twee jaar ge-
leden dat Alper en Derya Bulduk 
hun mediterraanse restaurant 
‘Ottoman Taste’ aan de Europa-
laan openden. Inmiddels is er veel 
veranderd. En veel constant ge-
bleven.

A lper	en	Derya	zijn	‘tweede	genera-
tie’	 Turken.	 Alpers	 vader	 kwam	 in	
1974	als	gastarbeider	vanuit	Anka-

ra	naar	Amsterdam,	waar	Alper	geboren	
en	getogen	 is.	Alper	 is	geheel	 tweetalig.	
Alper:	 “Ik	 voel	 me	 een	 wereldburger.	 Ik	
heb	veel	van	de	wereld	gezien,	zes	maan-
den	 in	 Los	 Angeles	 gewoond	 en	 ik	 weet	
dat	 ik	 me	 overal	 thuis	 kan	 voelen.	 Wat	
natuurlijk	niet	wegneemt	dat	ik	graag	in	
Turkije	kom.	Het	is	het	gemak	van	het	be-
kende,	maar	het	is	ook	een	heel	veelzijdig	
land.	En	ik	houd	van	lekker	eten.	Daarom	
is	Italië	dan	ook	mijn	tweede	favoriet”.	

Dit	is	precies	wat	je	in	Ottoman	Taste	te-
rugvindt	–	de	Turkse	en	Italiaanse	keuken.	

A
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Ottoman Taste
Europalaan	832

1363	BM	Almere	Poort

036-536	94	69

www.ottoman.nu

Turkse en Italiaanse keuken 
gaan samen bij Ottoman Taste

Alper:	“Die	 keukens	 gaan	 prima	 samen!	
Beide	 maken	 veel	 gebruik	 van	 olijfolie,	
tomaten,	 aubergines,	 kazen,	 deegwaren	
en	 pasta’s”.	 Sterker	 nog,	 de	 pizza	 heeft	
zijn	oorsprong	in	het	Ottomaanse	rijk.	De	
pizza	diende	eigenlijk	als	‘bord’	voor	het	
eten	dat	erop	ligt.	Denk	maar	aan	de	ron-
de	vorm	van	Turkse	broden.	Eigenlijk	past	
het	helemaal	in	de	tegenwoordige	geest	
van	duurzaamheid,	zo’n	eetbaar	bord.

De	 kracht	 van	 Ottoman	Taste	 zit	 hem	
juist	 in	 de	 combinatie.	 Alper:	 “Het	 ge-
beurt	 niet	 zelden	 dat	 van	 een	 gezin	 de	
één	een	pizza	wil	en	de	ander	liever	een	
dönerschotel	en	de	derde	misschien	een	
frietje.	 Dat	 kan	 allemaal	 bij	 ons.	 De	 piz-
za’s	en	de	döner	kebap	lopen	beide	even	
goed.	Per	dag	gaan	er	twee	staven	döner	
doorheen	–	één	met	kippenvlees	en	één	
met	 kalfsvlees.	 We	 besteden	 aan	 beide	
productgroepen	 evenveel	 aandacht.	 We	

gebruiken	 verse	 producten	 van	 goede	
kwaliteit.	 Het	 vlees	 komt	 uit	 Nederland.	
De	 kaas	 op	 de	 pizza	 is	 honderd	 procent	
mozzarella.	Het	pizzadeeg	maken	wij	zelf	
op	 ambachtelijke	 wijze,	 met	 verse	 olijf-
olie.	Onze	kok,	Musti,	heeft	stage	gelopen	
in	Italië,	hij	is	een	volleerd	pizzakok.	Maar	
hij	snijdt	met	evenveel	gemak	de	kebap.	

Eigenlijk	hadden	we	het	restaurant	he-
lemaal	niet	lang	van	tevoren	gepland.	Het	
idee	is	spontaan	ontstaan,	toen	we	in	het	
Columbuskwartier	 kwamen	 wonen	 en	 er	
werkelijk	nog	niets	 te	eten	viel.	Nu	zit	er	
in	mijn	familie	veel	expertise	in	horeca,	ik	
heb	 in	het	verleden	mijn	ooms	geholpen	
met	 verbouwingen	 en	 het	 opzetten	 van	
hun	 zaken	 in	 Zaandam,	 Purmerend	 en	
Hilversum.	 En	 Derya	 heeft	 als	 boekhoud-
kundige	bij	horeca	groothandels	gewerkt.	
Dus	 toen	 we	 dit	 mooie	 hoekpand	 in	 het	
oog	kregen,	werden	we	helemaal	enthou-

siast	en	binnen	twee	maanden	gingen	we	
open.	 De	 eerste	 week	 was	 het	 een	 com-
pleet	 gekkenhuis	 –	 iedereen	 kwam	 tege-
lijk	en	wij	moesten	onze	weg	nog	vinden.	
Maar	de	mensen	waren	reuze	enthousiast	
en	dat	is	eigenlijk	zo	gebleven!”.	a
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De Broodjesbar
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-382 201 14
www.broodjesbar-almere.nl

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

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

Day & Night
Thorstraat 2 (Ithaka), 1363 WM
036-841 81 36
www.daynight.nl
   
Heilig Boontje Espressobar 
Beneluxlaan 614, 1363 BJ
06-551 784 58
www.heiligboontje.com
  

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

Jawa City
Thorstraat 4 (Ithaka), 1363 KG
036-841 85 07

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

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

Rincón Mexicano 
Xenonstraat 88, 1363 GH
06-520 444 72
www.rinconmexicano.nl

Roti Centrum De Poort 
Thorstraat 3 (Ithaka), 1363 WM
036-536 94 65
  

Sail Today – Beachclub 
IJmeerdijk 16, 1361 AA
036-53 696 27
www.sail-today.nl 

Suri-Java
Xenonstraat 90, 1363 GH
036-549 84 80
www.suri-java.nl

Swadish Restaurant
Duitslandstraat 1A, 1363 BG
036-536 94 34
www.swadish.nl

Chiang Mai ThaiFood2Go
Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
036-841 61 94

Voor Pampus  
Marinaweg 4, 1361 AC 
036-536 90 61  
www.voorpampus.nl 

Warung Mere 
Europalaan 922, 1363 BM
036-536 92 78 

Beleef, geniet, ervaar
!

sportief & avontuurlijk

De omgeving verkennen op de fi ets...       Een spectaculaire theater- voorstelling van Vis a Vis bijwonen...        Zeillessen volgen bij 
            de zeilschool...

De omgeving verkennen op de fi ets...

    Dineren bij restaurant 

           Voor Pampus... 

    Lekker uitwaaien 

      op het water... 

    Overnachten in een echte 

   Beach Lodge op het strand... 

   Een Catamaran Experience   
     of Kano-clinic beleven...

Marina Muiderzand | IJmeerdijk 4 | Almere Poort | tel 036-5369151 | info@marinamuiderzand.nl | www.marinamuiderzand.nl 
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Kunstenaar Kees de Kloet aardt 
in het Homeruskwartier

A ls	 je	 bij	 hen	 binnenstapt,	 begrijp	
je	 meteen	 waarom.	 Hun	 huis	 is	
eigenlijk	ook	een	kunstwerk.	Kees	

heeft	 het	 zelf	 bedacht.	 De	 straatkant	
komt	heel	gesloten	en	donker	over.	Maar	
de	achterkant,	die	vrijwel	alleen	uit	grote	
ramen	bestaat,	laat	een	zee	van	licht	bin-
nen.	 Dit	 zijn	 precies	 de	 tegenstellingen	
die	Kees	in	zijn	werk	graag	gebruikt.	

Alle	woonvertrekken	zijn	beneden.	Het	
atelier	 en	 andere	 werkruimtes	 zijn	 bo-
ven,	te	bereiken	via	een	rechte,	open	trap.	
De	trap	bestaat	enkel	uit	traptreden,	die	
tussen	twee	muren	zijn	gemonteerd.	Dit	
geeft	een	heel	ritmisch	effect	en	ook	dat	
is	 terug	 te	 zien	 in	 veel	 werk	 van	 Kees.	

Kijk	 je	vanaf	de	bovenverdieping,	die	als	
een	vide	 in	het	huis	zweeft,	naar	buiten	
door	de	grote	ramen	achter,	dan	zie	je	al-
leen	 het	 water.	 Iedere	 dag,	 elk	 moment,	
ziet	 het	 water	 er	 anders	 uit	 –	 van	 stil	
spiegelend	of	kalm	kabbelend	tot	woest	
golvend.	 Het	 is	 rustgevend	 en	 laat	 veel	
aan	de	fantasie	over.	In	Friesland	hadden	
Kees	en	 Inkie	een	weids	uitzicht	over	de	
akkers.	 Hier	 wonen	 ze	 aan	 het	 water	 en	
kijken	uit	op	het	Homeruspark,	een	oase	
van	rust	midden	tussen	allerlei	huizen	en	
bedrijvigheid	in	het	Homeruskwartier.

Kees	 is	 een	 veelzijdig	 kunstenaar.	 Hij	
maakt	beelden	door	ze	uit	te	hakken	uit	
steen,	maar	soms	ook	door	ze	in	vuur	te	

bakken	 van	 klei.	 Hij	 werkt	 met	 metaal,	
met	teer,	met	hout	en	papier,	met	grafiet,	
oilstick	en	drukinkt.	Hij	bindt	zelf	boeken.	
Heel	ambachtelijk.	

Kees	 heeft	 niet	 één	 duidelijke	 inspira-
tiebron.	Wel	zijn	er	raakvlakken,	is	er	spra-
ke	 van	 herkenning	 en	 bevestiging.	 Zoals	
in	 de	 sobere	 eenvoud	 van	 Zen	 en	 het	
stevig	 op	 de	 aarde	 staan	 van	 Romaanse	
architectuur.	Kees:	“Een	werk	 is	goed	als	
je	 het	 idee	 hebt	 dat	 het	 er	 altijd	 al	 was,	
maar	 het	 tegelijkertijd	 helemaal	 van	 nu	
is”.	Net	als	Almere	Poort	eigenlijk.	a

Na lange tijd in Engwierum, Friesland, gewoond te hebben, 

kwamen Kees en zijn vrouw Inkie naar Almere Poort van-

wege de grote vrijheid bij het bouwen van een huis. 

A
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KindercASLa is het architectuur-
centrum voor kinderen. Gestart 
als het KlokHUIS groeide het ge-
bouw uit tot het symbool van 
particulier opdrachtgeverschap. 
Het bewijst zelfs dat kinderen 
hun huis kunnen ontwerpen. 
Nu is KindercASLa een plek waar 
kinderen alles kunnen leren over 
bouwen, wonen en gezond leven.

H et	 tv-programma	‘Het	 Klokhuis’	
organiseerde	 ter	 gelegenheid	
van	 zijn	 20-jarig	 bestaan	 een	

prijsvraag	 waarbij	 kinderen	 suggesties	
voor	 een	 eigen	 gebouw	 mochten	 instu-
ren.	 Daar	 kwamen	 veel	 reacties	 op.	 Die	
gingen	over	slapen,	spelen,	wonen,	was-
sen,	 plassen.	 Maar	 ook	 aspecten	 als	 kli-
maat	en	milieu	kwamen	aan	de	orde.	Het	
viel	op	dat	duurzaamheid	zo	leeft	bij	kin-
deren.	Het	gebruik	van	zonne	panelen	en	

H
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Spelenderwijs leren in de roze 
taart in het CascadePark

KindercASLa
Dettifosspad	7

1363	BZ	Almere	Poort

036-538	68	42

www.kindercasla.nl

windmolens	 werd	 meermaals	 genoemd.	
Teruglevering	 van	 stroom	 aan	 het	 net.	
Grijs	 water.	 Nu	 zijn	 in	 Kinder	cASLa	 veel	
van	die	ideeën	gerea	li	seerd.	

Activiteiten, kinderfeestjes en verhuur
KindercASLa	 heeft	 educatieve	 program-
ma’s	voor	scholen	en	opvang	ontwikkeld.	
Tevens	kan	de	‘roze	taart’	worden	gehuurd	
en	worden	er	kinderfeestjes	gevierd.	Voor	
weekenden	 en	 schoolvakanties	 kunnen	
volwassenen	en	kinderen	zich	ook	 indivi-
dueel	voor	een	rondleiding	inschrijven.	

Kinderen hebben duurzame ideeën
Duurzaamheid	is	de	rode	draad	die	door	
alle	 activiteiten	 van	 KindercASLa	 loopt.	
Bij	de	rondleidingen	en	activiteiten	wor-
den	 deze	 aspecten	 altijd	 benadrukt.	 Zo	
zijn	 er	 naar	 de	 ideeën	 van	 de	 kinderen	
zonnecollectoren	 op	 de	 tweede	 dakrand	

aangebracht,	 die	 zorgen	 voor	 verwar-
ming	 en	 warm	 water.	 In	 de	 toiletten	 is	
een	grijswatertank	geplaatst	waarin	het	
gebruikte	 badwater	 en	 regenwater	 wor-
den	opgevangen;	hiermee	kan	het	 toilet	
doorgespoeld	 worden.	 De	 keuken	 kreeg	
de	 vorm	 van	 een	 slakkenhuis	 want	 de	
zusjes	 die	 de	 keuken	 ontwierpen	 brach-
ten	 naar	 voren	 dat	 we	 te	 veel	 fast	 food	
eten	en	dat	slow	food	veel	beter	is.	

Partners
KindercASLa	 is	 uiteindelijk	 gerealiseerd	
door	vele	partijen	en	partners.	Allereerst	
klopte	 het	 Klokhuis	 bij	 Almere	 aan	 met	
de	 vraag	 of	 het	 gebouw	 binnen	 de	 ge-
meente	een	plek	kon	krijgen.	En	gaande-
weg	raakten	bedrijven	geïnteresseerd.	Zo	
zijn	de	windmolen	en	het	blauwe	kunst-
gras	gesponsord.	De	bedrijven	zagen	het	
Klokhuis	 als	 een	 mooi	 voorbeeldproject	

en	 wilden	 graag	 meedoen.	 Aan	 de	 pro-
gramma’s	van	KindercASLa	dragen	nu	bij:	
Aedes,	 Agis,	 Almere	 DMO,	 Almere	 Poort,	
Nuon,	 Vitens,	 Raedthuys.	 KindercASLa	
is	 het	 educatieve	 centrum	 van	 Architec-
tuurcentrum	cASLa	in	Almere.	a
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Vis à Vis heeft een groot recycling-
station gebouwd dat het decor 
vormt van HaRT. Groot materieel 
en techniek worden ingezet en 
samen met de uitgekiende mu-
zikale arrangementen maakt dit 
HaRT tot een filmische beleving. 

V is	à	Vis	is	ooit	als	straattheatergroep	
begonnen	 en	 groeide	 uit	 tot	 een	
buitentheatergroep	 met	 spectacu-

laire	voorstellingen.	Sinds	1990	spelen	zij	
de	 ene	 succesvoorstelling	 na	 de	 andere.	
In	2011	speelden	zij	‘SILO	8’	op	het	Almeer-
der	Strand,	waarin	de	zorg	voor	ouderen	
aan	de	kaak	werd	gesteld.	Deze	voorstel-
ling	 trok	 maar	 liefst	 48.000	 bezoekers.	
Ook	‘HaRT’	 in	2012	was	een	groot	succes	
en	 zal	 in	 2013	 weer	 te	 zien	 zijn.	 De	 gele	
hijskraan	torent	overal	bovenuit	en	is	van	
ver	te	zien.	

Heel	bijzonder	is	het	als	het	geleidelijk	
nacht	 wordt	 tijdens	 de	 voorstelling.	 En	
het	een	beetje	koud	wordt	en	je	één	van	

V
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Vis à Vis
naast	Almeerder	Strand

Muiderzandweg	1

1361	AJ	Almere	Poort

www.visavis.nl

Vis à Vis speelt in 2013 opnieuw 
‘HaRT’ op Almeerder Strand

de	 fleecedekens	 om	 je	 heen	 kunt	 slaan.	
En	je	je	na	afloop	van	de	voorstelling	kunt	
warmen	bij	de	vuurkorf.	Het	hele	terrein	
is	 overigens	 in	 de	 sfeer	 van	 de	 voorstel-
ling,	die	als	thema	‘recycling’	heeft.	Je	zit	
op	 het	 terras	 dan	 ook	 op	 plastic	 pallets,	
omringd	 door	 tonnen	 waar	 olie	 in	 heeft	
gezeten,	en	eigenlijk	van	alles,	tot	en	met	
een	 oud	 model	 iMac	 aan	 toe.	 Er	 is	 ook	
een	heus	restaurant,	La	Pou-Belle,	en	wat	
er	 op	 hun	 buffet	 staat	 is	 bepaald	 geen	
troep.	 Het	 is	 Indisch,	 maar	 ook	 Italiaans	
en	gewoon	lekker,	met	gamba’s	en	steak.	

Op	 het	 high	 tech	 scheidingsstation	
regeert	 beheerder	 Sam;	 meester	 in	 het	
scheiden,	goeroe	van	de	tweede	kans.	Hij	
maakt	iedereen	die	komt	recyclen	haarfijn	
duidelijk	 dat	 –	 als	 het	 om	 scheiden	 gaat	
–	de	mens	hopeloos	 tekort	schiet.	En	dat	
zullen	we	weten	ook.	Met	een	ondoorzich-
tig	web	van	regels	dwingt	Sam	de	storters	

op	de	knieën	om	het	afval	nader	te	fileren	
voor	het	zijn	bestemming	krijgt.	

Tot	 Sam	 wordt	 geconfronteerd	 met	
een	enorm	stortprobleem.	Zijn	zoon	Milo	
wordt	verliefd	op	een	meisje	dat	illegaal	
in	 Nederland	 verblijft.	 Een	 lastig	 pakket	
dat	Sam	voor	zijn	voeten	geworpen	krijgt.		
Dit	‘stortprobleem’	zou	wel	eens	zijn	on-
dergang	 kunnen	 betekenen.	 Er	 ontspint	
zich	 een	 strijd	 tussen	 vader	 en	 zoon	 vol	
heldenmoed	en	lafheid,	liefde	en	venijn.

HaRT	 speelt	 zich	 af	 in	 een	 tijd	 waar	
duurzaamheid	 de	 sleutel	 is	 voor	 einde-
loos	geluk.	Eindelijk	verlost	van	schuldge-
voel	 dumpt	 de	 moderne	 mens	 alles	 wat	
niet	meer	bevalt	en	vervult	zijn	onverza-
digbare	 materialisme	 met	 nieuwe	 heb-
bedingetjes.	 De	 locatietheater-experts	
van	 Vis	 à	 Vis	 scheppen	 met	 HaRT	 een	
eigen	dimensie	waarin	men	kan	recyclen	
tot	in	de	eeuwigheid.	

Traditiegetrouw	zet	Vis	à	Vis	groot	ma-
terieel	 en	 vernuftige	 techniek	 in	 om	 het	
scheidingsstation	 te	 transformeren	 tot	
een	 visuele	 belevenis.	 Per	 avond	 kunnen	
850	 toeschouwers	 het	 liefdesverhaal	 in	
een	absurde	setting	beleven.	a
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Aan het IJmeer, met Almere in de rug en met uitzicht op ’t Gooi 
en Amsterdam, daar vind je DUIN. Het wordt een kustplaats 
waar je kunt wonen in de duinen, het bos of aan de boulevard 
en waar je weids uitzicht hebt op het water. Het strand is er 
al, net als de jachthaven Marina Muiderzand, een geweldige 
uitvalsbasis voor de actieve zeiler. 
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H et	 landschap	 is	 voor	 DUIN	 een	
belangrijk	 uitgangspunt.	 Het	
strand	en	het	water	bepalen	de	

sfeer	van	de	plek.	De	duinen	die	worden	
aangelegd	 worden	 op	 sommige	 plekken	
wel	zo’n	10	meter	hoog,	waardoor	je	over	
de	 dijk	 heen	 op	 het	 water	 kunt	 kijken.	
De	 duinen	 hebben	 een	 waterzuiverende	
functie:	 regenwater	 wordt	 in	 het	 duin-
zand	gefilterd	en	stroomt	gezuiverd	in	de	
kreken.	Een	duurzame	oplossing	voor	de	
afvoer	van	regenwater.	

Boulevard en evenementen
Langs	de	haven	komt	een	sfeervolle	bou-
levard	 met	 in	 het	 centrumgebied	 ap-
partementen,	 cafés	 en	 restaurants,	 en-
kele	kantoren,	boetiekjes	en	wellness.	Die	
boulevard	is	er	nu	nog	niet,	maar	er	is	nu	
al	veel	te	doen.	Het	strand	is	populair	bij	
jonge	gezinnen	en	er	is	een	mooi	wandel-

gebied.	Theatergezelschap	Vis	à	Vis	 is	er	
gevestigd,	 bij	 het	 catamaranstrand	 zijn	
regelmatig	races	en	de	 jachthaven	biedt	
o.a.	 de	 jaarlijkse	 zeilregatta,	 een	 uitste-
kend	 restaurant	 en	 een	 zeilschool.	 Ook	
de	 Libelle	 Zomerweek	 en	 strandfestival	
Zand	 komen	 jaarlijks	 naar	 het	 strand	 in	
DUIN.		

880.000 m3 zand
Het	 aanleggen	 van	 het	 eerste	 duin	
heeft	 wat	 voeten	 in	 aarde.	 Daarvoor	 is	
880.000	m3	 zand	 nodig,	 dat	 met	 sche-
pen	via	het	IJmeer	wordt	aangevoerd.	Via	
een	constructie	over	de	IJmeerdijk	wordt	
het	 op	 vrachtwagens	 geladen,	 die	 over	
een	tijdelijke	brug	naar	het	toekomstige	
duingebied	 rijden.	 De	 gemeente	 laat	 de	
dijk	 ophogen	 en	 verstevigen,	 zodat	 de	
gebouwen	zo	dicht	mogelijk	bij	het	water	
kunnen	komen	te	liggen.

Leven aan het strand

H
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www.duin.nl
www.facebook.com/DUIN036

twitter.com/DUIN036

info@duin.nl

Locatie en bereikbaarheid
Groot	pluspunt	is	de	bereikbaarheid	van	
DUIN.	 Het	 ligt	 aan	 het	 IJmeer,	 naast	 Al-
mere	 en	 ’t	 Gooi,	 vlakbij	 Amsterdam.	 Zo-
wel	met	de	trein	als	met	de	auto	ben	je	
binnen	 20	 minuten	 in	 de	 hoofdstad.	 De	
haalbaarheid	 van	 een	 waterverbinding	
met	Amsterdam	wordt	ook	onderzocht.		

Wonen in Duin
Op	6	oktober	2012	was	er	een	eerste	DUIN-
dag,	in	de	jachthaven	Marina	Muiderzand.	
Maarten	 Janssen,	 gebiedsontwikkelaar	
voor	Amvest:	“We	lieten	geïnteresseerden	
voor	 het	 eerst	 kennis	 maken	 met	 onze	
ideeën	 over	 het	 landschap	 en	 het	 soort	
woningen	dat	we	in	gedachte	hebben.	Er	
kwamen	meer	dan	200	geïnteresseerden	
op	 af.	 Een	 flink	 aantal	 van	 hen	 volgt	 het	
project	al	een	tijd,	zij	hadden	al	veel	con-
crete	vragen	over	planning,	prijzen	en	vier-
kante	 meters.	 We	 hebben	 ook	 voorbeel-
den	laten	zien	van	architectuurstijlen.	Ons	
gevoel	over	wat	passend	is	in	zo’n	duinge-
bied	 hebben	 we	 zo	 kunnen	 toetsen.	 Ge-
zien	alle	enthousiaste	reacties	denk	ik	dat	
we	behoorlijk	in	de	goede	richting	zitten.	

Iedereen	die	interesse	heeft	in	DUIN	deelt	
de	 droom	 van	 het	 weidse	 uitzicht.	 Daar-
naast	is	DUIN	in	die	zin	uniek,	dat	je	er	ex-
clusief	kunt	wonen,	terwijl	de	stijl		niet	al	
te	strak	en	aangeharkt	zal	zijn.	Dat	spreekt	
mensen	aan	“.	a



42

De	 vereniging	 wil	 graag	 samen	 met	
bewoners	een	park	realiseren	dat	een	
goede	 balans	 kent	 tussen	 natuurbe-

leving	 en	 recreatieve,	 sportieve,	 educa-
tieve	en	culturele	functies.	En	daarnaast	
ook	kan	dienen	als	een	centrale	plek	voor	
het	 houden	 van	 kleinschalige	 evene-
menten.	 Bestuurslid	 van	 de	 vereniging	

Het CascadePark loopt als een 
groen lint door Almere Poort, 
van het Groenhorst College tot 
aan Pampushout. De ‘Vrienden 
van het CascadePark’ hebben als 
doel om, in samenspraak met de 
Gemeente Almere, het toekom-
stige CascadePark te ontwikkelen 
en te realiseren. Op deze manier 
wordt er een park gecreëerd voor 
en door de bewoners van Almere 
Poort.

D
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Vereniging
‘Vrienden van het CascadePark’

www.vvhcp.nl

info@vvhcp.nl

facebook

Esther	 Meulstee	 vertelt:	 “Vorige	 zomer	
stond	 het	 plaatsen	 van	 speeltoestellen	
en	 picknicktafels	 hoog	 op	 onze	 agenda.	
Met	 vereende	 krachten	 en	 sponsoren	 is	
het	gelukt	om	met	bescheiden	middelen,	
bewoners	 en	 begeleiding	 vanuit	 de	 ge-
meente	een	leuke	speelplek	te	plaatsen.

De	 vier	 picknicktafels	 in	 het	 park	 zijn	
door	 buurtbewoners	 in	 elkaar	 gezet	 en	
geplaatst.	 Mensen	 stoppen	 er	 voor	 een	
korte	 pauze	 of	 brengen	 hun	 hele	 gezin	
mee	 voor	 een	 lunch	 of	 barbecue.	 Dit	 is	
precies	 wat	 we	 voor	 ogen	 hadden.	 Niet	
een	park	om	alleen	naar	 te	kijken,	maar	
een	park	waarin	geleefd	wordt!	

In	de	zomervakantie	was	er	voor	kinde-
ren	die	niet	op	vakantie	waren	een	wed-
strijd	hutten	bouwen	in	het	CascadePark.	
Het	 idee	 kwam	 van	 architect	 Jurgen	 van	
Staaden,	 die	 zelf	 vlakbij	 het	 park	 woont	
en	werkt.	Het	project	ging	van	start	met	

een	 excursie	 naar	 manege	 Pampushout	
en	 naar	 Jeugdland	 in	 Almere	 Buiten	 om	
inspiratie	 op	 te	 doen.	 De	 kinderen	 wer-
den	 opgehaald	 door	 Gold	wing	 motoren.	
Ze	hadden	de	dag	van	hun	leven.	De	vol-
gende	 dag	 moesten	 ze	 zelf	 aan	 de	 slag.	
Een	heel	team	was	er	om	de	kinderen	bij	
te	staan	met	raad	en	daad.	

Ook	de	Dickensmarkt	van	Almere	Poort	
is	een	 initiatief	van	de	Vrienden	van	het	
CascadePark	geweest.	Wij	brengen	diver-
se	partijen	–	zoals	ondernemers	en	overi-
ge	belanghebbenden	–	bij	elkaar,	zodat	er	
gezamenlijk	een	evenement	van	de	grond	
komt.	Het	doel	van	deze	evenementen	is	
vooral	de	gezelligheid	en	sociale	cohesie	
in	onze	leefomgeving	stimuleren.	

	 De	 ‘vrienden’	 werken	 in	 themagroe-
pen	 aan	 diverse	 onderwerpen.	 We	 heb-
ben	 Groen	 &	 Inrichting,	 Sport	 &	 Spel,	
Honden-	&	 andere	 dierenbelangen,	 Cul-

tuur	 &	 Evenementen	 en	 Duurzaamheid.	
Samen	met	bewoners	en	andere	belang-
hebbenden	werken	we	aan	de	ontwikke-
ling	van	het	park	en	aan	 leuke,	 terugke-
rende	events,	zoals	Koninginnedag”.	a

Vrienden van het CascadePark, 
voor een park dat leeft!
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Landschapsarchitect Thijs van 
Hees neemt ons mee voor een 
wandeling door het Homerus-
park. Dit bijzondere park midden 
in het Homeruskwartier is zijn 
trots. Hij heeft bij het ontwerp 
duidelijk rekening gehouden met 
allerlei partijen en niet in het 
minst met de omwonenden, die 
nog dit voorjaar volop van hun 
park kunnen gaan genieten.

O p	de	plek	van	het	Homeruspark	lig-
gen	onder	de	grond	veel	archeolo-
gische	resten.	Deze	gaan	helemaal	

terug	 naar	 het	 stenen	 tijdperk,	 waarin	
het	 gebied	 een	 geliefde	 verblijfplaats	
was	 van	 nomaden.	 De	 plek	 waar	 deze	
vondsten	 goed	 geconserveerd	 in	 een	
veenlaag	liggen,	heeft	de	vorm	en	plaats	
van	 het	 park	 bepaald.	 Want	 hier	 mag	

O
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niet	 gebouwd	 worden.	 Er	 zijn	 nog	 meer	
restricties,	 er	 mogen	 bijvoorbeeld	 geen	
heuvels	 en	 kuilen	 in	 het	 park	 komen	 en	
geen	gesloten	verharding,	zoals	asfalt.	Is	
het	leuk	om	een	ontwerp	te	maken	met	
zoveel	beperkingen?	Thijs:	“Ik	zag	er	zeker	
een	uitdaging	in.	Het	park	ligt	mooi	mid-
den	in	de	wijk,	 in	een	geschakeerde	om-
geving,	 het	 heeft	 een	 goede	 maat	 voor	
een	 park.	 Er	 is	 bewust	 voor	 gekozen	 om	
er	geen	‘oerpark’	van	te	maken,	met	rui-
ge	 bosjes	 en	 open	 plekken	 en	 meertjes.	
Maar	met	de	keuze	van	de	bomen	komt	
de	archeologie	toch	naar	voren.

Bomen van hier
Het	 wordt	 een	 park	 van	 deze	 tijd,	 maar	
wel	met	bomen	die	hier	thuis	horen.	Uit	
grondmonsters	 en	 pollenonderzoek	 is	
gebleken	welke	bomen	hier	in	de	oertijd	
groeiden	 in	 warmere	 en	 koudere	 peri-

oden.	 En	 deze	 vind	 je	 terug	 in	 het	 park.
Begin	2011	zijn	de	bomen	al	geplant.	Het	
duurt	 een	 jaar	 of	 drie	 voor	 een	 boom	
goed	 opnieuw	 is	 geworteld.	 Tot	 die	 tijd	
krijgen	 ze	 extra	 water.	 Inmiddels	 is	 het	
pad	rondom	het	park	aangelegd.	Dit	pad	
is	 1,3	 kilometer	 lang.	 Een	 fijne	 afstand	
voor	een	wandeling.	De	bomen	staan	 in	
en	 langs	 het	 pad	 en	 zorgen	 voor	 wisse-
lende	kijkjes.

Centrale ontmoetingsplek
Het	park	is	ongeveer	60	meter	breed,	zo	
breed	als	een	voetbalveld.	Dit	toont	mooi	
ruimtelijk.	Maar	het	wordt	geen	veld	om	
alleen	naar	te	kijken.	Je	mag	er	naar	har-
tenlust	 op	 lopen,	 spelen,	 zitten,	 picknic-
ken	 en	 zelfs	 barbecueën.	 Het	 gras	 heeft	
wel	even	 tijd	nodig	om	goed	 te	groeien,	
dus	met	een	flink	partijtje	voetbal	kun	je	
beter	nog	even	wachten.	Het	park	 is	be-

doeld	 als	 centrale	 ontmoetingsplek.	 De	
grond	 is	 polderklei	 gemengd	 met	 zand.	
De	bomen	en	het	gras	doen	het	hier	veel	
beter	op	en	het	wordt	niet	zo	gauw	een	
modderpoel	wanneer	het	regent”.	

Waterpartijen
Beide	uiteinden	van	het	park	grenzen	aan	
waterpartijen.	 Aan	 de	 westzijde	 is	 dit	 al	
goed	zichtbaar.	Een	opvallend	element	is	
het	 eilandje	 in	 het	 water,	 met	 eikenbo-
men	 erop.	 Er	 ligt	 nu	 nog	 een	 dam	 naar	
het	 eiland	 toe,	 zodat	 er	 voertuigen	 kun-
nen	 komen	 voor	 werkzaamheden.	 Maar	
straks	 zal	 het	 eiland	 alleen	 nog	 bereik-
baar	 zijn	 via	 stapstenen,	 een	 loopbrug	
of	een	trekpontje.	Aan	deze	zijde	van	het	
park	wordt	een	klein	strandje	aangelegd	
en	 aan	 de	 oostzijde	 komt	 een	 rietkraag.	
Het	 is	 geen	 officieel	 zwemwater	 maar	
wel	 zal	 het	 mogelijk	 zijn	 om	 tussen	 het	
riet	te	gaan	vissen,	want	het	water	staat	
in	open	verbinding	met	grotere	wateren.	
Op	de	plaatsen	waar	‘waterkavels’	staan	
gepland,	 zal	 de	 grond	 worden	 uitgegra-
ven	 zodra	 de	 gemeente	 de	 kavels	 voor	
drijvende	huizen	in	de	verkoop	doet.	a

Homeruspark -- een park op 
een archeologische vindplaats
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N athalie	kan	veel	vertellen	over	de	
verschillende	 massages,	 de	 her-
komst	en	de	werking	ervan.	Maar	

het	beste	is	natuurlijk	om	het	zelf	te	erva-
ren.	 Nieuwsgierig	 duik	 ik	 in	 dit	 avontuur.	
Op	de	afgesproken	tijd	bel	ik	aan.	Nathalie	
doet	open	en	leidt	me	de	trap	op	naar	bo-
ven.	Ik	kijk	rond	en	zie	de	‘schatten’	die	zij	
verzameld	heeft	uit	verre	culturen.	Ik	hoor	
iets	 pruttelen,	 dat	 is	 het	 stoomapparaat	
dat	 de	 kruidenstempel	 op	 temperatuur	
brengt.	Vandaag	ontvang	ik	een	heerlijke	
Thaise	kruidenstempelmassage.

Nathalie Jansen heeft bij zich 
thuis in het Homeruskwartier 
een kamer ingericht als massa-
gepraktijk. Voorafgaand aan een 
afspraak, brengt zij de kamer in 
de juiste sfeer. Gedimd licht, ont-
spannende muziek, aangename 
temperatuur, schone handdoe-
ken en kruidenthee.

N
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Nathalie Jansen
Lokistraat	30

1363	WG	Almere	Poort

06-133	986	70

www.praktijknathaliejansen.nl

Iedereen verdient het om zich 
regelmatig te laten verwennen

Voetenbad
De	 behandeling	 begint	 met	 een	 voeten-
bad	in	een	mangohouten	bak.	Het	voeten-
bad	is	een	soort	ritueel	om	het	lichaam	op	
de	juiste	temperatuur	te	brengen	en	voor	
te	bereiden	op	de	massage.	De	haarvaten	
gaan	er	letterlijk	open	van	staan,	klaar	om	
de	massage	te	ontvangen.

Stempelen
Nathalie	droogt	mijn	voeten	af	en	vraagt	
me	om	op	mijn	buik	op	de	massagetafel	
te	gaan	liggen.	Al	gauw	vergeet	ik	alles	en	
ga	op	in	een	ontspannende	massage	van	
top	 tot	 teen.	 De	 kruidenstempel	 is	 een	
mengsel	 van	 speciale	 kruiden,	 ingepakt	
in	 een	 katoenen	 doek	 en	 opgewarmd	 in	
een	 stoomapparaat.	 Het	 ‘stempelen’	 op	
mijn	 rug	 voelt	 warm	 aan,	 ongeveer	 zo	
warm	als	een	heet	bad.	Na	het	stempelen	
wordt	 de	 massage	 vervolgd	 met	 warme	

rijst-	 en	 kokosolie.	 Een	 mooie	 massage	
waarbij	het	hoofd	en	de	voeten	niet	wor-
den	vergeten.

Geen stress
De	 gehele	 massage	 duurt	 ruim	 een	 uur	
en	 het	 is	 het	 beste	 om	 op	 die	 dag	 zelf	
geen	 stressvolle	 afspraken	 meer	 te	 heb-
ben.	Ik	schrap	alle	stress	uit	mijn	agenda.	
Nathalie:	 “Mensen	 mogen	 aangeven	
waar	zij	last	van	hebben.	Dan	kan	ik	pro-
beren	om	gericht	te	helpen.	Ik	geef	geen	
garantie	 en	 ik	 kan	 geen	 arts	 vervangen,	
maar	een	massage	kan	bij	veel	klachten	
verlichting	geven”.	

Bestemming bereikt
Nathalie:	“Twee	 jaar	 terug	 zijn	we	 in	 Al-
mere	 Poort	 komen	 wonen	 en	 heb	 ik	 de	
gelegenheid	 aangegrepen	 om	 als	 zelf-
standig	ondernemer	aan	de	slag	te	gaan.	

Ik	heb	flyers	verspreid	en	korting	aange-
boden	via	Groupon,	en	zo	kwam	ik	aan	de	
eerste	klanten.	Het	beste	werkt	natuurlijk	
mond-tot-mond-reclame.	 Soms	 komen	
mensen	weifelend	binnen,	maar	ik	slaag	
er	altijd	in	om	ze	gerust	te	stellen”.	a
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Naar de schoonheidsspecialiste 
– voor de één is het een luxe en 
voor de ander is het een vast on-
derdeel op de agenda. In ieder ge-
val hoef je er de wijk niet voor uit. 
In Almere Poort is een ruim aan-
bod van kundige schoonheids-
specialisten met salons die van 
alle gemakken zijn voorzien. 

Regelmatig	 doe	 ik	 een	 warentestje	 in	
Almere	Poort.	Zo	kom	je	op	de	hoogte	
van	 het	 aanbod	 in	 je	 eigen	 buurt.	 Ik	

heb	 een	 afspraak	 voor	 een	 uitgebreide	
gezichtsbehandeling	met	chocolademas-
ker	 bij	 Beautylicious.	 Ik	 kom	 verwaaid	
binnen,	na	een	fietstochtje	door	herfstig	
Poort.	Maar	de	warme	ontvangst	en	aan-
gename	 salon	 van	 Svende	 van	 der	 Zijde	
maken	het	gelijk	goed.	

Na	 zes	 jaar	 met	 succes	 een	 salon	 aan	
huis	in	Almere	Buiten	te	hebben	gerund,	
pakte	 Svende	 de	 mogelijkheid	 om	 een	

R
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Beautylicious
Poseidonsingel	136	

1363	TR	Almere	Poort

06-476	946	55

www.beauty-licious.nl

Het is puur genieten om je in 
de watten te laten leggen

starterswoning	 met	 aparte	 werkruimte	
in	Almere	Poort	te	kopen	met	beide	han-
den	 aan.	 Begin	 februari	 2012	 startte	 ze	
hier.	Ze	laat	me	zien	dat	ze	twee	ruimtes	
heeft	zodat	er	ook	twee	mensen	tegelijk	
behandeld	 kunnen	 worden.	 De	 salon	 is	
beneden	 en	 de	 woning	 erboven.	 Svende	
heeft	het	praktisch	ingericht,	zodat	zij	fijn	
kan	werken	en	de	klant	zich	er	happy	bij	
voelt.	Svende	brengt	me	een	kop	thee	en	
vraagt	me	mijn	shirt	uit	te	doen.	

Ik	ga	liggen	op	de	behandelstoel	–	met	
stoelverwarming!	–	en	word	warm	inge-
pakt	met	een	handdoek	en	een	deken.	Nu	
begint	 de	 eigenlijke	 behandeling.	 Deze	
begint	 met	 een	 reiniging	 met	 een	 bor-
stel-apparaat	en	warme	compresdoeken.	
Ver	volgens	 epileert	 Svende	 kundig	 mijn	
wenkbrauwen.	 Nu	 wordt	 mijn	 gezicht	
gestoomd	 met	 een	 vapozone,	 terwijl	
Svende	haar	handen	vrij	heeft	om	intus-

sen	mijn	gezicht	te	scrubben.	Svende:	“Er	
zijn	 allerlei	 productenlijnen	 voor	 schoon-
heidssalons.	Ik	heb	gekozen	voor	Nouvital,	
omdat	 het	 hypo-allergeen	 is,	 het	 is	 zelfs	
glutenvrij.	Bij	elke	nieuwe	klant	bespreek	
ik	eerst	de	wensen	en	maak	ik	een	analyse	
van	 de	 huid	 en	 houd	 ik	 op	 een	 klanten-
kaart	bij	welke	producten	ik	heb	gebruikt.	
De	 volgende	 keer	 hoef	 ik	 dan	 alleen	 de	
kaart	erbij	te	pakken”.

Ik	geniet	met	volle	teugen	van	het	vol-
gende	 onderdeel:	 de	 gezichtsmassage.	
Vervolgens	 is	 het	 chocolademasker	 aan	
de	 beurt.	 Svende:	 “Pure	 chocolade	 ver-
zorgt	de	huid,	reduceert	stress,	versterkt	
het	 natuurlijke	 beschermingsmechanis-
me	 van	 de	 huid	 en	 maakt	 de	 huid	 weer	
stralend.	Bovendien	heeft	het	een	afslan-
kende	 werking.	 De	 geur	 van	 het	 masker	
heeft	een	positief	effect	op	 je	gemoeds-
toestand	 en	 geeft	 je	 een	 gelukzalig	 ge-

voel”.	De	chocola	mag	zijn	werk	doen	en	
na	 tien	minuten	maakt	Svende	mijn	ge-
zicht	 schoon	 en	 brengt	 een	 huidverzor-
gende	nachtcrème	aan.	Mijn	huid	ziet	er	
zo	zacht	uit	als	een	perzik	en	zo	voelt	het	
ook.	Ik	ga	zwevend	naar	huis.	a
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AR Haar & Nagelzorg
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 98 09 / 06-212 107 35
www.ar-haarzorg.nl 

Kapsalon Betty Boop 
Poseidonsingel 39, 1363 TR 
036-536 99 89 

Caricabellos
Poseidonsingel 42, 1363 TR
06-307 328 66
www.caricabellos.nl
     
Club Kappers
Europalaan 804, 1363 BM
036-820 02 90
www.clubkappers.nl

CY-Style Hair & Beauty
Argonweg 52, 1362 AC
036-549 81 71 / 06-417 789 01
www.cy-style.nl

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

Hairstudio Downtown
Minervasingel 31, 1363 ZJ
06-144 294 82
www.hairstudiodowntown.nl

Kapsalon La Sherise
Cyclopenstraat 19, 1363 TD
06-461 113 04
www.kapsalonlasherise.nl

Medely’s Haarmode
Europalaan 842, 1363 BM
036-841 64 97
www.medelysharmode.nl

She Ross Hair & Beautysalon
Europalaan 921, 1363 BM
036-841 90 92
www.hair-beautysalon.nl

s c h o o n h e i d s s a l o n s

Beauty Trend Skin Solution 
Poseidonsingel 43, 1363 TR
036-841 89 42
www.beauty-trend.nl

Beautylicious Schoonheidssalon
Poseidonsingel 136, 1363 TR
06-476 946 55
www.beauty-licious.nl

Brazilian Wax and Nails
Dionysusstraat 8, 1363 TN
06-423 163 99
www.brazilianwaxandnails.com

Derma Quality
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-392 071 54
www.dermaquality-huidtherapie.nl

50



51

m a n i c u r e  e n  p e d i c u r e

AR Haar & Nagelzorg
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 98 09 / 06-212 107 35
www.ar-haarzorg.nl

Pedi-Kuur Praktijk Rose 
medisch pedicure 
Poseidonsingel 38, 1363 TR
036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl

Rose Nails
Europalaan 814, 1363 BM
06-450 566 12

Total Bodycare
Beneluxlaan 755, 1363 BJ
036-844 72 10 
www.total-bodycare.nl

m a s s a g e s a l o n s

Massage Almere Poort
ontspannende en sportmassage
Jupitersingel 18, 1363VP
06-18247196
www.massagealmere.eu

Nathalie Jansen
praktijk voor massage en ontspanning
Lokistraat 30, 1363 WG
06-133 986 70
www.praktijknathaliejansen.nl

Reflections Beauty Treatments
Roald Amundsenstraat 170, 1363 KH 
06-551 640 47
www.beautyalmere.nl 

Zen Company
beauty & yoga
Europalaan 848, 1363 BM
06-526 257 33
www.zencompany.nl
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K onika	 is	 een	 toegewijde	 tandarts	
en	haar	partner	Piotr	is	werkzaam	
als	 tandprotheticus.	 Zij	 bundelen	

hun	 krachten	 door	 een	 allround	 Tand-
heelkundig	 Centrum	 te	 starten.	 In	 de	
toekomst	zullen	andere	tandheelkundige	
disciplines	 aan	 het	 jonge	 team	 worden	
toegevoegd.	 Hiermee	 wordt	 de	 patiën-
ten	optimale	zorg	geboden.	Almere	Poort	
is	 een	 uitstekende	 locatie	 voor	 een	 mo-
derne	praktijk	met	de	nieuwste		techno-
logieën.

Monika:	 “Onze	 filosofie	 is	 dat	 goede	
tandheelkundige	 zorg	 meer	 omvat	 dan	

Begin 2013 opent Tandheelkundig 
Centrum Poseidon zijn deuren in 
het Ithaka complex aan de Posei-
donsingel in het Homeruskwar-
tier. Monika Osiewicz en Piotr 
Betker willen er in de toekomst 
alle tandheelkundige disciplines 
onder één dak aanbieden.

M
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Ambitieus jong koppel start
Tandheelkundig Centrum

alleen	 het	 repareren	 van	 tanden	 en	 kie-
zen.	Aan	iedere	tand	zit	immers	een	per-
soon	 vast.	 Wij	 geloven	 in	 een	 brede,	 al-
omvattende	 aanpak	 waarin	 persoonlijke	
aandacht,	verbetering	van	mondhygiëne,	
herstel	van	functie	en	esthetiek	centraal	
staan.

Ik	ben	gespecialiseerd	in	het	behande-
len	van	angstpatiënten	en	kinderen.	Het	
lukt	me	vrijwel	altijd	om	ze	op	hun	gemak	
te	stellen	en	te	behandelen.	Zo	kwam	er	
in	 de	 vorige	 praktijk	 waar	 ik	 werkzaam	
was	 eens	 een	 jongeman	 van	 27	 jaar	 die	
vroeg	om	een	kunstgebit,	zodat	hij	voor-
goed	van	de	kiespijn	en	de	tandarts	ver-
lost	 zou	 zijn.	 Na	 vijf	 behandelingen	 had	
hij	weer	een	gezond	gebit	en	huilend	van	
geluk	verliet	hij	de	praktijk.

Twee	jaar	geleden	zijn	we	vanuit	Noor-
derplassen	 naar	 Homeruskwartier	 ver-
huisd	 omdat	 we	 graag	 een	 vrijstaand	

huis	met	een	tuin	wilden.	Dit	past	prima	
bij	onze	gezinsuitbreiding.	Na	de	geboor-
te	van	ons	tweede	kind	in	juli	2012	heb	ik	
mijn	 baan	 opgezegd	 en	 nu	 ben	 ik	 klaar	
voor	 een	 nieuwe	 uitdaging.	 Maar	 dan	
wel	als	eigen	baas	en	dicht	bij	huis.	Ik	ben	
ervan	 overtuigd	 dat	 we	 een	 superteam	
zullen	vormen	en	het	lijkt	me	heerlijk	om	
volgens	mijn	eigen	inzichten	aan	te	slag	
te	kunnen.

Mensen	 kunnen	 zich	 nu	 al	 inschrijven	
en	 vanaf	 begin	 2013	 kunnen	 ze	 bij	 ons	
terecht	 voor	 behandelingen.	 Het	 eerste	
consult	 is	 altijd	 een	 kennismaking.	 Ver-
schillende	 asstistenten,	 een	 mondhygië-
nist	en	een	preventie-assistent	zullen	van	
het	 begin	 af	 aan	 bij	 ons	 werkzaam	 zijn.	
Later	hopen	we	het	aanbod	uit	te	kunnen	
breiden	 met	 bijvoorbeeld	 orthodontie,	
implantologie,	 endodontologie	 en	 gna-
thologie.	 Vooral	 de	 laatste	 twee	 doen	

misschien	 uw	 wenkbrauwen	 fronsen	 –	
een	endodontoloog	houdt	zich	bezig	met	
complexe	 wortelkanaalbehandelingen	
en	een	gnatholoog	richt	zich	op	de	diag-
nose	en	behandeling	van	pijn	en	proble-
men		bij	het	kauwen”.	a

Tandheelk. Centrum Poseidon
Poseidonsingel	45

1363	TR	Almere	Poort

036-741	00	05	

www.tcposeidon.nl
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In het Columbuskwartier geeft 
Magdalena Jakubowicz ‘Bowen’ 
behandelingen in haar praktijk 
aan huis. “Keer op keer kijk ik met 
verwondering naar het geweldi-
ge vermogen van het lichaam om 
zichzelf te herstellen”.

K agdalena:	“De	Bowen	behandeling	
is	het	meest	te	vergelijken	met	een	
behandeling	 door	 een	 osteo	paat.	

De	ontvanger	gaat	ervoor	 liggen	op	een	
massage	tafel	 en	 de	 behandelaar	 maakt	
met	 de	 vingers	 zachte	 rolbewegingen.	
Bowen	doet	geen	pijn	en	er	komen	geen	
andere	hulpmiddelen	aan	te	pas	dan	mijn	
vingers.	Wat	er	gebeurt,	 is	dat	het	bind-
weefsel	wordt	gestimuleerd.	Het	lichaam	
krijgt	een	signaal	en	gaat	zelf	aan	de	slag	
met	 het	 probleem	 –	 de	 klacht	 waarvoor	
de	 cliënt	 wordt	 behandeld.	 Bowen	 pro-
beert	 van	 binnenuit	 het	 lichaam	 te	 her-
stellen.	Het	is	een	holistische	benadering.	

Elke	nieuwe	cliënt	krijgt	eerst	een	uit-

M
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Een vriendelijke behandeling 
met een krachtige werking

gebreide	 intake.	 Hoewel	 iemand	 mis-
schien	 met	 één	 specifieke	 klacht	 komt,	
wil	ik	meer	weten	over	de	levensstijl,	het	
soort	 werk	 en	 de	 stressfactor	 van	 een	
persoon.	Niet	alleen	het	probleem	wordt	
aangepakt,	maar	het	hele	lichaam	wordt	
gestimuleerd	 om	 een	 balans	 te	 zoeken.	
Natuurlijk	 doen	 we	 dit	 in	 samenhang	
met	de	reguliere	gezondheidszorg.

Ik	 kan	 verlichting	 bieden	 bij	 allerlei	
soorten	klachten,	zoals	pijn	in	rug,	schou-
ders,	 benen	 of	 enkels,	 maar	 ook	 bijvoor-
beeld	 bij	 stress,	 astma,	 hooikoorts	 en	
migraine.	 Iedereen	 kan	 het	 ontvangen,	
ook	een	pasgeboren	baby,	een	zwangere	
vrouw	 of	 een	 bejaarde.	 De	 behandeling	
kan	 ook	 zittend	 gedaan	 worden.	 Bowen	
is	 bovendien	 uitermate	 geschikt	 voor	
sporters,	om	blessures	snel	 te	verhelpen	
en	 te	 voorkomen.	 Vaak	 zijn	 mensen	 na	
twee	tot	vier	behandelingen	al	geholpen.	

In	 die	 zin	 is	 het	 ook	 geen	 erg	 kostbare	
behandeling.	 Soms	 heeft	 iemand	 al	 van	
alles	geprobeerd	om	van	de	pijn	af	te	ko-
men.	Het	is	geweldig	als	ik	zo	iemand	dan	
kan	helpen.

Voorheen	 werkte	 ik	 als	 tandartsassi-
stente.	 Ik	 ben	 hiermee	 gestopt	 toen	 we	
kinderen	kregen	en	heb	geen	spijt	gehad	
van	deze	keuze.	Bij		mijn	derde	zwanger-
schap	 had	 ik	 last	 van	 mijn	 rug	 en	 zocht	
naar	 een	 alternatief	 voor	 fysiotherapie.	
Zo	kwam	ik	in	aanraking	met	een	Bowen-
therapeut.	 Mijn	 rugpijn	 was	 verholpen.	
Ik	was	zo	onder	de	indruk	dat	ik	er	meer	
over	 wilde	 weten	 en	 het	 ook	 zelf	 wilde	
kunnen	toepassen.	Ik	ben	de	opleiding	in	
Barneveld	gaan	volgen.

Bowen	 is	 in	 de	 vorige	 eeuw	 ontwik-
keld	 door	 Tom	 Bowen,	 een	 Australiër.	 In	
Nederland	is	het	nog	vrij	nieuw	en	onbe-
kend.	Nu	hopelijk	iets	bekender!”	a

Bowen Almere
Roald	Amundsenstraat	29

1363	KH	Almere	Poort

036-785	01	18

www.bowenalmere.nl
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Gezondheidscentrum Medi-Mere
Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036-532 99 88
www.medi-mere.nl

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90 
www.zorggroep-almere.nl

Huisartsenpraktijk Homerus
Odinstraat 1-5, 1363 WL
036-539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl

d i e r e n a r t s e n

Dierenziekenhuis Almere
Europalaan 836, 1363 BM
036-536 96 00
www.dierenziekenhuisalmere.nl

t a n d a r t s e n

Tandzorg Op Maat Almere Poort
Duitslandstraat 3, 1363 BG
036-539 78 80
www.tandzorgopmaat.nl

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

Tandheelkundig Centrum Poseidon
Poseidonsingel 45, 1363 TR
036-741 00 05 
www.tcposeidon.nl

Tandmere
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036-2222 333

f y s i o t h e r a p e u t e n

ART Fysio
Odinstraat 7, 1363 WL 
036-536 90 67
www.artfysio.nl

Fysiotherapie     
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 92 
www.zorggroep-almere.nl

Fysiotherapie Medi-Mere
Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036-532 11 22
www.fysiomere.nl

m e n s e n d i e c k  t h e r a p e u t e n

Oefentherapie Almere Poort
Odinstraat 7, 1363 WL 
036-785 11 62 
www.oefentherapiealmerepoort.nl 
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a l t e r n a t i e v e  g e n e e s w i j z e n

Bowen Almere
Roald Amundsenstraat 29, 1363 KH
036-785 01 18
www.bowenalmere.nl

d i ë t i s t e n

Diëtistenpraktijk Van Baar
Transistorstraat 31, 1322 CK
06-150 812 98
www.dietistvanbaar.com

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans
Aurorastraat 29, 1363 ZH
06-193 816 86
www.dieet-balans.nl 

Dietistenpraktijk Simpl.Food
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ
0320-239 223
www.simpl.food.nl

v e r l o s k u n d i g e n

Verloskundigenpraktijk Almere Poort
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90
06-543 401 26

Verloskundigenpraktijk De Eerste Stap
• Poseidonsingel 41, 1363 TR
• Duitslandstraat 104, 1363 BG
06-510 094 20 
www.verloskundige-almere.nl 

l o g o p e d i s t e n

Logopedie.Almere  
Abel Tasmanstraat 97, 1363 KB
036-536 96 77 / 06-266 346 51 
www.logopediepuntalmere.nl 
 

p s y c h o t h e r a p e u t e n  e n  c o a c h e s

Bijzonder Jij
Europalaan 844, 1363 BM
036-536 93 96
www.bijzonderjij.nl

De Caleidoscoop
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 70
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl

Jungiaans Atelier
Poseidonsingel 47, 1363 TR 
06-131 857 16 
www.analytischetherapie.nl 

Praktijk voor     
Gestaltpsychotherapie Almere 
Duitslandstraat 1, 1363 BG 
06-215 269 26 / 06-307 839 37 
www.gestaltpraktijk-almere.nl
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T ijdens	 het	 interview	 maakt	 Jenif-
fer	 met	 de	 behendigheid	 van	 een	
vakvrouw	 boeketten	 voor	 klanten	

die	 binnenkomen.	 Ondertussen	 komt	 er	
een	 levering	 binnen.	 Weer	 anderen	 ko-
men	alleen	even	iets	vragen.	De	telefoon	
gaat.	 Jeniffer	 staat	 iedereen	 vriendelijk	
te	woord.	Het	plezier	in	haar	werk	straalt	
van	haar	af.

Jeniffer:	 “Het	 is	 heel	 bijzonder	 om	 in	
Almere	Poort	een	zaak	te	hebben.	Omdat	
het	 een	 heel	 nieuw	 stadsdeel	 is,	 begin	
je	allemaal	tegelijk.	Dit	schept	een	band	
met	elkaar.	Het	is	nu	al	een	leuke	club	van	
ondernemers	hier	aan	de	Europalaan.	En	
we	kunnen	niet	wachten	op	aanvulling.	

Jeniffers Bloemen aan de Europa-
laan is inmiddels een begrip in Al-
mere Poort. Jeniffer van den Broek 
uit Muiderberg  wilde graag juist 
in Almere een bloemenzaak be-
ginnen: “Almeerders zijn gezellig, 
maken makkelijk een praatje”.

T
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Jeniffers Bloemen
Europalaan	818

1363	BM	Almere	Poort

036-844	48	44

www.almerebloemen.nl

Jeniffers Bloemen genomineerd 
voor ‘Bloemist van het jaar’

Als	 zelfstandig	 ondernemer	 in	 een	
nieuwe	 wijk	 moet	 je	 creatief	 zijn.	 Ik	 wil	
achter	 mijn	 producten	 kunnen	 staan	 en	
geef	 niet	 snel	 op.	 Ik	 maak	 alle	 soorten	
bloemstukken.	Continu	volg	ik	de	trends	
op	bloemengebied,	ik	probeer	dingen	uit.	
Ik	 heb	 een	 leuke	 webshop	 die	 mensen	
steeds	beter	weten	te	vinden.	De	winkel	
is	 open	 tot	 zeven	 uur	 ’s	 avonds,	 zodat	
mensen	 na	 hun	 werk	 nog	 langs	 kunnen	
komen.	 De	 bloemenabonnementen	 lo-
pen	goed.	Voor	nog	geen	9	euro	per	week	
brengen	we	de	ontvanger	thuis	–	in	heel	
Almere	 –	 wekelijks	 een	 vers	 boeket	 met	
een	leenvaas.	Gemak	dient	de	mens!

Ik	geef	ook	workshops	bloemschikken.	
Dan	 wordt	 ’s	avonds	 de	 winkel	 omge-
bouwd	 tot	 atelier	 met	 een	 groot	 werk-
blad	waar	tien	mensen	aan	kunnen	staan.	
De	workshops	hebben	een	thema,	gekop-
peld	aan	de	tijd	van	het	 jaar.	De	deelne-

mers	kunnen	er	zelf	een	eigen	draai	aan	
geven.	 Ze	 kiezen	 verse	 bloemen	 en	 tak-
ken	uit	de	winkel.	Ik	sta	ze	bij	met	raad	en	
daad.	Natuurlijk	is	er	ook	koffie,	thee,	fris	
en	iets	lekkers.	Aan	het	eind	van	de	avond	
gaan	de	deelnemers	met	een	pracht	van	
een	bloemstuk	naar	huis.	Hier	hebben	ze	
nog	 weken	 plezier	 van.	 Sommige	 deel-
nemers	hadden	het	zo	naar	hun	zin,	dat	
ze	zich	meteen	weer	 inschreven	voor	de	
volgende	workshop.	Op	dezelfde	manier	
leid	ik	ook	kinderfeestjes	in	de	zaak.	Dat	
is	hardstikke	leuk.

Het	is	nu	anderhalf	jaar	geleden	dat	ik	
de	 zaak	 heb	 geopend	 en	 ik	 merk	 dat	 er	
een	langzaam	stijgende	lijn	 is	 in	de	om-
zet.	Ook	het	feit	dat	ik	in	2012	was	geno-
mineerd	voor	‘Bloemist	van	het	 jaar’	gaf	
me	de	bevestiging	dat	ik	op	de	goede	weg	
ben.	De	hele	wijk	heeft	meegeleefd	en	op	
internet	een	stem	op	mij	uitgebracht.	

Ik	 verheug	 me	 enorm	 op	 de	 kersttijd.	
Dat	 is	 voor	 mij	 een	 leuke	 periode	 om-
dat	ik	me	dan	helemaal	uit	kan	leven	op	
deco	raties.	De	kinderen	uit	de	buurt	we-
ten	trouwens	precies	dat	ze	bij	mij	in	de	
zaak	hun	schoentje	mogen	zetten.”		a
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Sinds een half jaar is de Europa-
laan met Crazy Beads een winkel 
rijker. En wat voor een winkel! 
Claudia en Sabrina verkopen er 
naast kralen ook sieraden, hor-
loges, tassen, woonaccessoires, 
Scentchips, kraamcadeautjes... En 
zij geven er workshops en bege-
leiden kinderfeestjes.

S abrina:	“We	zijn	eerst	begonnen	met	
de	 webshop	 en	 workshops	 op	 loca-
tie.	Dit	ging	leuk	dus	we	voelden	ons	

gesterkt	 in	 de	 beslissing	 om	 een	 winkel	
te	 beginnen.	 In	 eerste	 instantie	 dachten	
we	aan	een	‘winkeltje’.	Maar	toen	we	dit	
grote	 winkelpand	 onder	 ogen	 kregen,	
bedachten	we	dat	we	dan	naast	de	kra-
len	 ook	 goed	 met	 woonaccessoires	 uit	
de	voeten	kunnen	en	alle	ruimte	zouden	
hebben	 om	 de	 workshops	 achter	 in	 de	
winkel	te	geven.

S
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Crazy Beads
Europalaan	915

1363	BM	Almere	Poort

06-414	656	64	

www.crazybeads.nl

Crazy Beads leuke aanwinst 
op de Europalaan

Workshops
Nu	draaien	we	een	half	jaar	en	gemiddeld	
is	er	eens	per	week	een	kinderfeestje	en	
eens	per	maand	een	workshop	voor	vol-
wassenen	waarvoor	individueel	kan	wor-
den	ingeschreven.	En	soms	een	vrijgezel-
lenfeest	of	een	andere	gezellige	groep.	Bij	
de	 workshops	 zijn	 er	 altijd	 voorbeelden	
ter	 inspiratie	 maar	 is	 iedereen	 helemaal	
vrij.	 De	 volwassenen	 betalen	 maar	 12,50	
euro	 inclusief	 een	 hapje	 en	 een	 drankje.	
De	materialen	worden	apart	afgerekend.	
Zo	heb	je	voor	weinig	geld	een	topavond.	
Erg	leuk	zijn	ook	de	zelfmaaksetjes,	voor	
wie	 thuis	 aan	 de	 slag	 wil	 maar	 niet	 alle	
losse	elementen	bij	elkaar	wil	scharrelen.

Prijzen bewust laag
Ook	 in	de	winkel	 houden	we	bewust	de	
prijzen	laag.	Zondag	en	maandag	zijn	de	
dagen	dat	we	inkopen	doen	bij	de	groot-

handels.	We	zijn	altijd	op	zoek	naar	leuke	
dingen	 om	 ons	 assortiment	 mee	 uit	 te	
breiden.	 Onze	 winkel	 is	 het	 bewijs	 dat	
spullen	die	leuk	zijn	om	te	hebben	of	om	
cadeau	te	geven	niet	duur	hoeven	te	zijn.

Stageplek
Sinds	 kort	 hebben	 we	 een	 stagiaire	 van	
Groenhorst	 Almere	 in	 de	 winkel.	 Een	
goed	voorbeeld	van	hoe	bedrijven	en	in-
stellingen	in	Almere	Poort	elkaar	helpen	
waar	 het	 kan.	 De	 stagiaire	 draait	 negen	
weken	mee	en	doet	ervaring	op	met	alle	
aspecten	van	het	runnen	van	een	winkel.

Nieuwe rage
De	 Scentchips,	 die	 nieuw	 zijn	 in	 ons	 as-
sortiment,	slaan	in	als	een	bom.	Het	zijn	
een	 soort	 schijfjes	 van	 kaarsvet	 in	 aller-
lei	 geuren	 en	 kleuren	 die	 je	 met	 behulp	
van	 een	 waxinelichtje	 kunt	 smelten	 in	

een	brander.	Je	kunt	de	geuren	natuurlijk	
eindeloos	 combineren	 en	 je	 eigen	 geur-
recept	ontdekken.	Een	leuke	nieuwe	rage!	
En	 vergeet	 de	 OOZOO-horloges	 niet.	
Kortom:	 we	 kunnen	 iedereen	 aanraden	
om	regelmatig	even	binnen	te	lopen!”	a



62

f o o d

Albert Heijn
Hongarijeplaats 2, 1363 CA
036-536 99 80
www.ahalmerepoort.nl

Bakkeron
Europalaan 808, 1363 BM
036-536 92 33
www.bakkeron.nl

De Morgenstond
Europalaan 840, 1363 BM
036-536 99 97
www.digivlaai.nl

Versmarkt
Europalaan 838, 1363 BM
036-536 99 99
www.versmarktshop.nl

n o n - f o o d

The Bathroom Factory
Oostenrijkstraat 45, 1363 CB  
036-841 51 60
www.thebathroomfactory.nl

Bike Care Plus
Argonweg 76, 1362 AD
036-536 69 33
www.bikecareplus.nl

Crazy Beads
Europalaan 915, 1363 BM
06-414 656 64
www.crazybeads.nl

Dierentoko Poort
Europalaan 801, 1363 BM 
036-536 99 06
      
Gamma Almere Poort
Editiestraat 20, 1321 NG
036-536 66 55
www.gamma.com

Jeniffers Bloemen
Europalaan 818, 1363 BM
036-844 48 44 
www.jeniffersbloemen.nl 

JRK Fietsenwinkel 
Poseidonsingel 37, 1363 TR 
036-848 92 60
    
Klondyke Boeken
Europalaan 816, 1363 BM
036-536 90 99
www.klondyke.nl

LaLoods
Neonweg 172, 1326 AE
www.laloods.nl

Meeuwsen
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-536 99 77
www.drogisterijmeeuwsen.nl

Poortkids
Abel Tasmanstraat 101, 1363 KB
036-841 52 76
www.poortkids.com






