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Almere Poort:
toonaangevend en inspirerend

04 wonen

AA

18 onderwijs

lmere Poort was vijf jaar geleden
nog een zandvlakte, inmiddels
is het gebied met haar originele
architectuur uitgegroeid tot één van de
meest toonaangevende nieuwbouwwijken van Nederland. In een groene omgeving op een steenworp afstand van
Amsterdam en ’t Gooi bouwen bewoners
hier in groten getale hun eigen huis. In
deze gids vertellen bewoners en ondernemers openhartig over hoe het is om te
wonen en te ondernemen in dit bijzondere stadsdeel. Deze gids beschrijft een aantal highlights, zogenaamde hotspots van
Almere Poort. Stuk voor stuk inspirerende
verhalen, die uitnodigen tot een bezoek.
Want naast wooncomfort heeft Almere
Poort nog veel meer moois te bieden!

24 kinderopvang
28 eten & drinken
34 kunst & cultuur
44 strand & duinen
54 sport
58 wellness & verzorging
64 gezondheid
70 shoppen

redactie en grafische vormgeving
Studio Breedveld, Almere Poort

drukwerk
Drukwerkconsultancy, Utrecht

realisatie
Gemeente Almere
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Woon-werk-villa met magnifiek
uitzicht en perfect uitgewerkt
Meubelmaker Kees liet een bijzonder huis ontwerpen voor een kavel
aan de rand van het Homeruskwartier, om het vervolgens helemaal
zelf te bouwen. Nu woont en werkt hij in zijn grootste project ooit.

KK

ees: “Ik had de droom om eens
mijn eigen huis te bouwen. Mijn
vrouw Anneke en ik komen uit
Leiden, maar woonden met onze twee
zoons al jaren tevreden in Almere Haven.
Toen de eerste kavels in Homeruskwartier
werden uitgegeven, begon het bij mij te
kriebelen. Bij de tweede ronde zagen we
de perfecte kavel. Bij navraag bleek dat
mensen al een week in de rij bivakkeerden
om bepaalde kavels te bemachtigen. Snel
sloot ik me aan. Het werd nog heel gezellig, met een barbecue en een architectenmarkt. We spraken zes architecten en uiteindelijk sprong Jules Zwijsen eruit, omdat
zijn eerdere ontwerpen me aanspraken”.

Het moest een woon-werk-villa worden. Het lage gedeelte, de werkplaats, is
verbonden met het woonhuis met het
hoge zadeldak. De hoogte is gekozen om
een appartementengebouw, dat overigens nog niet is gebouwd, vanuit de tuin
uit het zicht te houden. Buurtbewoners
noemen het huis weleens gekscherend
‘de kerk’. Niet alleen de vorm, ook de keuze voor leisteen roept dit op. Maar Kees is
alleen maar blij: “Oorspronkelijk zouden
we de afwerking buiten met cederhout
doen, maar vanwege het Nederlandse
klimaat zou dit er snel verweerd uit gaan
zien. Daarom werd het leisteen en dit is
prachtig strak”. De zonnepanelen op het
5

dak van het atelier zijn verzonken.
Het is een split-level-huis met veel
kleine trappen en bijzondere doorkijkjes,
die het huis licht en ruimtelijk maken. De
slaapkamer heeft een ‘slaapeiland’. Boven in de nok woont de jongste zoon, die
in Amsterdam studeert. Het houten skelet is bewust zichtbaar. Door het hele huis
vind je originele elementen. De diagonale
boekenkast is een plaatje. Kees: “Ik ben
een perfectionist, daarom heeft het even
geduurd voor het huis helemaal af was.
Nu kan het echte genieten beginnen”.  a

Cors en Noi ruilden Amsterdam
voor Almere Poort. “Hier kunnen
we naar hartenlust buiten zitten.
Een groot gedeelte van het jaar
is het riante terras onze tweede
woonkamer. Op het dakterras is
ook ’s avonds nog zon”.

BI

ij de indeling van het huis hield Cors
vooral rekening met de zon. “Oorspronkelijk hadden we de vleugel
met de keuken aan de andere kant gepland, maar tijdens de bouw zag ik dat
we dan in de schaduw zouden komen te
zitten. Nog net op tijd om het plan om te
gooien!”
Cors en Noi woonden in een vrij klein
benedenhuis in Amsterdam Oost. Het
idee om te verhuizen naar Almere ontstond toen ze vrienden in Almere Haven
bezochten. “Zij hadden veel meer ruimte
voor veel minder geld. Dat wilden wij
ook! Vanaf dat moment gingen we op
huizenjacht in Almere. In het begin beke-

Maarten Feenstra Fotografie
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Een huis met ruimte en veel zon,
een plek om thuis te komen
ken we bestaande huizen. Totdat iemand
vroeg waarom we geen kavel kochten. Ik
dacht dat we dat nooit konden betalen
en was dus positief verrast toen bleek dat
dit wél binnen ons budget paste.
We kozen een kavel aan de rand van
het Homeruskwartier, met uitzicht op
het bos, Pampushout. Het kavelpaspoort
schreef ons voor dat we een bungalow
mochten bouwen met hooguit de helft
van de bovenverdieping bebouwd. We
hebben boven twee slaapkamers en een
badkamer en dat past net. De gemeente
organiseerde een speeddate met architecten en daar ontmoetten we Tom Valks.
Hij wilde graag een huis in Almere Poort
aan zijn portfolio toevoegen. De speelse
witte en grijze vlakken op de buitenmuren heeft hij bedacht”. De grijs-witte poes
die op de bank ligt, lijkt zich niet bewust
van de goede match.

De vloer beneden is een gietvloer. De
inrichting is strak en smaakvol, maar er
wordt wel in geleefd. Cors: “We hebben
een werkhoek, maar zitten veel liever
met een laptop op de bank. Dat zorgt
voor een wirwar van kabels, maar het
duurt vast niet lang meer voordat alles
snoerloos is”. De keuken is het domein
van Noi. Zij komt uit Thailand en kookt
graag authentieke gerechten. Voor haar
geen kookeiland, maar een ruime keuken met een overzichtelijke keukenwand.
Noi: “Alleen de RVS koelvriescombinatie
stond een beetje in de weg. Die staat nu
in de proviandkast, dankzij een vriend die
met deze suggestie kwam”.  
De strakke inrichting in combinatie
met de Thaise accessoires – in elk hoekje
vind je wel een boeddhabeeld, een altaar
of een orchidee – geven het huis een
zenachtige uitstraling. Een plek waar je
7

tot rust komt na een hectische werkdag.
Cors pendelt voor zijn werk – hij heeft een
educatieve uitgeverij – naar Amsterdam.
En wat is hun favoriete stek in Almere
Poort? Als echte zonaanbidders zeggen
ze volmondig: “Poortdok!”  a

Ik bouw mijn huis in Almere
Kavelwinkel, Stadhuisplein 1
1315 HR Almere Stad
036-533 83 83
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl

Adrienne Norman Photography
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Twee huizen op één kavel
Marciano en Twerrel kwamen vanuit Amsterdam via Almere Haven naar
Almere Poort om een groot herenhuis te bouwen, met een achterhuis.
Oude elementen als Egyptische deuren en Portugese tegels zijn toegevoegd om het moderne huis meer karakter te geven.

M

arciano en Twerrel lieten twee
huizen bouwen op één kavel.
Het voorste huis heeft met vier
verdiepingen de maximale hoogte van
veertien meter. Het achterste huis heeft
twee verdiepingen. Twerrel: “Het achterhuis zou eigenlijk mijn kantoor worden.
Dit bleek overbodig, omdat in we het
voorste huis al een zee van ruimte hebben. Nu hebben we het achterhuis verhuurd als werkruimte. Maar het is een
compleet huis. Dus als bijvoorbeeld over
tien jaar mijn ouders er in willen wonen,
dan kan dat. De twee huizen zijn perfect
om met drie generaties te bewonen.
Wij hebben sowieso altijd veel familie

en vrienden over de vloer. Op de eerste
verdieping hebben we een kookeiland
en eethoek ingericht waar we ons helemaal uit kunnen leven op gastronomisch
gebied. Om het moderne huis wat meer
karakter te geven, hebben we oude elementen toegevoegd, zoals de  16e eeuwse
deuren uit Egypte en tegels uit Portugal”.
Twerrel is financieel adviseur en werkt
drie dagen per week in Naarden en twee
dagen thuis. Marciano is interieurbouwer
bij Ikea en trainer van de C1 bij FC Almere. Daarnaast zijn ze ook nog vaak aan
het werk in hun eigen eettentje aan de
Thorstraat – ‘Eethuis Homerus’. Twerrel:
“We zagen de ruimte te huur staan en
9

het leek ons leuk om iets te beginnen.
We zien het als een hobby om naast onze
drukke banen ook nog hier te werken. Eén
van de gerechten die goed lopen, is de
‘wereldburger’. Een leuke woordspeling,
want we voelen onszelf ook wereldburgers. We reizen de hele wereld rond vanuit onze thuisbasis Almere Poort!
Zoon Zion is veertien en zit in 3 havovwo op het Arte College en voetbalt in de
selectiegroep waarvan zijn vader trainer
is. Dochter Tamya is zeventien en heeft
haar diploma tweetalig havo al op zak
en doet een jaar culinary highschool in
de Verenigde Staten. Een geweldige kans
natuurlijk, maar het is wel wennen dat
ze niet meer even komt binnenwaaien.  
Want dat is dus het leuke. Je bouwt een
groot huis met allemaal kamers, maar
uiteindelijk zoek je elkaar toch op.
Via de achtertuin kijken we uit op onze
huurders. Dit zijn heel leuke bedrijfjes:
‘Brazilian Wax and Nails’ en ‘Fancy Palace’– een beautysalon voor kinderen en
tieners. Allemaal creatieve ondernemers!
Dit maakt Almere Poort tot een heel speciale plek op deze aardbol”.  a

Maarten Feenstra Fotografie

Rodney had al een leuk appartement in de Stripheldenbuurt,
maar koesterde de wens om zelf
een huis te laten bouwen. Alleen
zijn vriendin Gisella moest nog
enthousiast worden. Het werd
een kavel in het buurtje met houten huizen aan het Homeruspark.

RE

odney en Gisella leerden elkaar kennen bij ‘De Toppers’ – het meezingfeest met Gerard Joling – waar ze allebei nooit zelf heen gegaan zouden zijn,
maar door vrienden mee naartoe waren
gesleept. “Altijd een leuk verhaal als dit
onderwerp ter sprake komt”. Het klikte
goed, maar Gisella ging niet meteen mee
met Rodney’s kavelkoorts. Toch zijn ze nu
meer dan tevreden. Het leverde niet alleen
een mooi huis naar eigen wensen op, maar
ook een fikse winst in reistijd – beiden
werken in de financiële dienstverlening
10
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“Het is heel speciaal om in je
eigen ontwerp te wonen”
in Amsterdam. Hun extra vrije tijd besteden ze graag in Almere Poort. Rodney:
“We doen regelmatig een koffie bij Heilig
Boontje en hebben alle eet- en afhaaltentjes al eens uitgeprobeerd. Met een aantal
buren hebben we goed contact. Het bouwen schept een band. Eén buurman heeft
me aangestoken met kitesurfen, wat ik nu
samen met hem doe, zodra het waait en
warmer is dan een graad of tien. We hebben onze stekkies in Noorderplassen en in
Muiderberg. In januari gaan we met een
vriendengroep kitesurfen in Kaapverdië.
Het liefst ga ik daarnaast ook nog op wintersport, maar dat zal dit jaar niet lukken.
Ik ben net vader geworden van een prachtige zoon”. De slingers en felicitatiekaarten hangen er nog.
In de babykamer maakte Rodney een
wandje met planken van steigerhout, helemaal in stijl. Voor het hele huis is geko-

zen voor een massief eikenhouten vloer
met whitewash. De lichte, open keuken
heeft een wand met witte kasten en een
wand met zwarte kasten. Het aanrecht is
van glas en de kookplaat is verzonken in
een bar. In de badkamer kun je een rondje
lopen om de wand met de stenen waskom.
Rodney: “Om kosten te besparen, hebben we tijdens de bouw een aantal klussen zelf gedaan, zoals het dichtsmeren
en behangen van de gipswanden. Dat
bleek een hoop werk. We hebben nu nog
meer respect voor de bouwers gekregen.
Een volgende keer laten we dit graag aan
hen over. Ik maak zelf liever een origineel
meubel, zoals de salontafel”. Deze heeft
de stijl van Piet Hein Eek, met latjes in
grijstinten. Nog meer dingen die ze anders zouden doen? “Een houtkachel, zoals
één van onze buren heeft, mag in ons volgende huis niet ontbreken!”  a
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Jacques en Tine woonden in Zeist
in een pand met veel verdiepingen
en wilden graag gelijkvloers gaan
wonen. Ze hadden niet gedacht
dat ze zelfbouwers in Almere zouden worden. Toch wonen ze nu tevreden in hun droomhuis met uitzicht over het Homeruspark.

TK

oen hun dochter vroeg waarom ze
niet eens in Almere naar een huis
gingen kijken, was hun eerste reactie: “Almere, ben je gek!”. Maar toen ze
toch een kijkje gingen nemen, waren de
vooroordelen snel weg. In eerste instantie betrokken ze een huis in Waterwijk.
Omdat dit toch wat klein was naar hun
smaak, zochten ze verder. In de kranten
lazen ze over kavels. Tine zag mogelijkheden, maar moest haar man nog overtuigen. In eerste instantie wimpelde hij
het af, het zou teveel rompslomp zijn
om zelf een huis te bouwen. Tine zette

Maarten Feenstra Fotografie
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Een comfortabel huis met een
zee van licht en weids uitzicht
door en zo bezochten ze met Pinksteren
in 2009 een kavelmanifestatie in het
Homeruskwartier. Op een plattegrond
zagen ze de perfecte kavel. Een ruime
kavel aan het Homeruspark, omsloten
door water en een weg. Tine: “Mensen
stonden in een lange rij voor kavels.
Wij besloten de volgende dag te bellen.
Toen bleek er al een optie op deze kavel
te zijn. Maar we konden wel als reserve
genoteerd worden. Zo kwam het, dat we
twee maanden later tijdens onze vakantie op Schiermonnikoog gebeld werden –
de kavel was weer beschikbaar!” De rest
van de vakantie werd opgewonden overlegd. Gaandeweg begon ook Jacques er
de voordelen van te zien. Tine: “Een huis
laten bouwen is een avontuur dat je samen aangaat. Je moet er allebei achter
staan”. Ze spraken af dat zij het papierwerk op zich zou nemen en hij de cate-

ring van de bouwvakkers. Jacques legt
uit: “Je krijgt meer gedaan als je ze een
beetje verwent”. In het foto-album over
de bouw dat Tine erbij pakt, zie je een
hele groep bouwers op het beton gezellig
pizza eten. Jacques, zelf fiscaal adviseur,
nam ook de budgetbewaking op zich.
Tine: “Onze kavel heeft een bijzonder
model en wij hadden specifieke wensen,
zoals een kantoor waar je via de gang
klanten kunt ontvangen. We hebben van
elke ruimte die we wilden een papiertje
gemaakt en zijn gaan schuiven en knippen. Met ons ontwerp togen we naar OK
Huis, waar ons staalframebouw werd geadviseerd. Dit is veel lichter van gewicht
dan beton en je hebt minder dragende
muren nodig”. Dit maakte de ruime,
lichte woonkamer met de grote ramenpartij mogelijk. Onderdelen van het stalen frame worden in een fabriek gemaakt
13

en op locatie gemonteerd en afgemaakt
met isolatiemateriaal en stuc. Leuke behangetjes uitzoeken en zelf behangen is
helemaal Tine’s ding, evenals tuinieren. In
de zomer kun je hier snoepen van allerlei
soorten fruit. Het huis is goed geïsoleerd,
heeft zonnepanelen, vloerverwarming,
een CO2 gestuurd ventilatiesysteem en
een geluidsinstallatie met een sonossysteem. Tine: “Je geniet hier alleen maar,
het is leuk om naar het park en de huizen
verderop te kijken. Ze zijn allemaal verschillend”. a

Op een aantal plekken in Poort
staan IbbA-woningen. IbbA staat
voor IkbouwbetaalbaarinAlmere.
Met deze financiële regeling bouw
je je eigen huis. Je leent wat je
kunt, IbbA financiert het resterende deel. Monique Grant ontwierp
haar eigen IbbA-woning en stak
bij de bouw ook zelf de handen uit
de mouwen.

TT

oen een student uit haar klas
een presentatie gaf over de IbbAwoning van haar moeder begon
het bij Monique Grant te kriebelen. De
docent Pedagogiek dacht echter dat IbbA
een eenmalige regeling was. Tot ze op televisie een reclame zag voor nieuwe IbbAkavels. Monique “Ik heb me diezelfde dag
nog ingeschreven, werd ingeloot en koos
de kavel met de mooiste cijfers: 1133”.

fotografie: Martijn Steiner Lovisa
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Zelfbouwer Monique Grant:
“Ik heb veel huis voor mijn geld”
Als een tweede huid

Monique, alleenstaand ouder, was namelijk al een tijd op zoek naar een koopwoning. “Met IbbA kon ik de ultieme woning
bouwen die ons past als een tweede
huid”. Ze moest haar puber nog wel even
overtuigen dat de overstap van Almere
Buiten naar Almere Poort best leuk zou
zijn. “Ik heb hem eigenlijk overgehaald
met een extra grote kamer”, lacht ze. “Hij
wilde er een vide in, zodat hij een chillplek had in zijn eigen kamer, maar dat is
in het ontwerp niet gelukt”. Haar dochter
van toen nog twee jaar ging ook steeds
mee ‘kavel kijken’.
Natuurlijk, ze vond het spannend om
te gaan bouwen. Maar op een leuke manier. En alleen heeft ze zich nooit gevoeld.
“Ik ben uitstekend begeleid door mijn
bouwbegeleider en ook door de aannemer. Als ik vragen had werd dat altijd snel

en vakkundig opgepakt. We hadden een
harmonieuze samenwerking. Bovendien
wist ik precies wat ik wilde. Mijn schets
is uiteindelijk het ontwerp geworden. De
architecten die in opdracht van de aannemer werkten, hebben mijn eigen schetsen en aanwijzingen perfect uitgewerkt.
Onlangs heb ik mijn jeugddroom om als
interieurstylist te starten vormgegeven.
Ook mijn eigen woning biedt veel ruimte
voor creatieve ideeën”.

Openslaande deuren

Het begon allemaal met de openslaande
deuren in de hal van haar huis. Monique: “Ik wist dat ik deze deuren wilde. En
van daaruit ben ik mijn huis gaan ontwerpen. Helaas was er vertraging in de
levering en zou ik pas na oplevering de
deuren in mijn huis krijgen. Dat vond de
aannemer zo niet kunnen, dat hij via een
15

andere leverancier dezelfde deuren heeft
geplaatst. Als verrassing. En dat lukte, ik
was zo blij. Ik had een glimlach van deur
tot deur!”

Fantastische kans

Vorig jaar november kreeg ze de sleutel
en nog steeds is het elke dag fijn om thuis
te komen. Monique: “Ik heb veel huis voor
mijn geld. Ik had nooit en te nimmer een
vergelijkbare woning kunnen vinden op
de reguliere markt die zo eigen is. Wat dat
betreft is IbbA een fantastische kans. Als
je een huis wilt kopen, zou ik altijd IbbA
overwegen, daar kun je echt je eigen ding
van je huis maken.
Ik wil wel graag zorgen dat ik snel helemaal eigenaar ben. Dat voelt nog beter,
denk ik. En in de toekomst, als de oudste
groot genoeg is, is dit huis voor hem en
bouw ik nog een huis. Zeker weten”. a

IkbouwbetaalbaarinAlmere
Kavelwinkel, Stadhuisplein 1
1315 HR Almere Stad
036-533 83 83
www.ikbouwbetaalbaarinalmere.nl

Voor wie een huis in Almere Poort
wil laten bouwen, maar niet helemaal in het diepe wil springen, biedt Jorien van Santen uitkomst. Zij heeft ontwerpen van
allerlei woningtypen, met het
totale kostenplaatje. “Zo weet de
klant precies waar hij aan toe is.
Kavelprijs, notaris, ontwerp- en
bouwkosten, bouwgarantie. Toch
kiest een koper de kavel en het
ontwerp helemaal zelf”. Vanuit
haar inspirerende kantoor in het
Ithaka-project aan de Poseidonsingel verkocht Jorien het afgelopen jaar maar liefst 50 woningen,
vooral in Poort.
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Leukehuizen.nl biedt originele
ontwerpen mét kostenoverzicht

HK

et begon allemaal met Ithaka,
het mooie project in Homeruskwartier met appartementen,
bedrijfjes en horeca rond een binnentuin met een unieke zwemvijver. Dit jaar
wordt de laatste fase hiervan afgerond:
de tuinappartementen. Vrijwel alles is
verkocht. In 2005, toen Almere Poort nog
een zandvlakte was, was Jorien al betrokken bij de marketing van de eerste
woningen in het stadsdeel. “Het is fantastisch om een heel gebied te zien ontwikkelen en hier zelf ook een steentje aan
bij te dragen”. De eerste drie jaar als makelaar hield zij kantoor aan de Argonweg
en daarna trok ze zelf met haar kantoor
naar Ithaka, tussen kapsalon Betty Boop
en verloskundigenpraktijk De Eerste Stap.
“Als makelaar bemiddel ik nieuwbouw
woningen in projecten, zoals Ithaka en
Strandvilla, kavelgebonden vrijstaande

woningen van architecten en ontwerpen
waarbij de kavel gekozen mag worden,
vrijstaand of in een rij. Ik vind het belangrijk dat er met bouwgarantie gebouwd
wordt. Dit verschaft zekerheid en voorkomt onaangename verrassingen halverwege of achteraf”.
Eén van de types nieuwbouwwoningen die Jorien momenteel aanbiedt, is
de serie ‘Smaakvol bouwen’. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden aan de
Saturnussingel. Voor nog geen twee ton
– inclusief bijna alles! – heb je een ruime,
moderne woning met een eigen uitstraling, gebouwd met goede materialen.
Een ander mooi voorbeeld is de serie
‘Maxhuis’, met verrassende indelingen. Zo
heeft het Hoogtehuis aan de achterzijde
twee ruimtes met een plafondhoogte van
4.10 meter. Hierdoor ontstaat een heel
lichte woning waar het prettig toeven is.
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Jorien ziet kansen, denkt mee met architecten. “Er is geen voorinvestering
voor de architecten. De ontwerpen zijn
niet aan één kavel gebonden. Voor de koper zijn er altijd keuzes voor de indeling
en de uitvoering. Ik lever maatwerk”.  a

Leukehuizen.nl
Jorien van Santen, makelaardij o.g.
Poseidonsingel 40, Almere Poort
036-540 90 31,  06-412 464 05
www.leukehuizen.nl

Een middelbare school die is ingericht als theaterbedrijf. Het theater is het kloppende hart van de
school en daaromheen is een bedrijvigheid van leerlingen op vier
niveaus: van vmbo-kb tot vwo. Ze
krijgen les op ‘leerpleinen’ en lunchen in hun eigen theatercafé, de
VIP-Lounge. Deze unieke school
staat in Almere Poort.

O

p het moment dat je uitstapt op
station Almere Poort, stap je eigenlijk al in een decor van bouwzand
en dan loop je de levendige wijk in. Een
betere locatie kun je je niet voorstellen.
Het eerste jaar was het Arte College
ondergebracht in het gebouw van de Columbusschool. Na dit jaar pionieren kon
de school haar eigen schoolgebouw aan
de Oostenrijkstraat in het Europakwartier betrekken. Nu is het Arte College haar

foto: Adrienne Norman
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Arte College – een kunstzinnige
school in een perfect decor
vijfde jaar ingegaan en met 760 leerlingen al bijna volgroeid. Afgelopen zomer
ging directrice Roosje Passchier met pensioen en werd een passende opvolger gevonden in Hubert Roza.
Hubert: “De school is bijzonder in haar
manier van werken. Een voorbeeld hiervan zijn de leerpleinen – open ruimtes
met een soort van flexwerkplekken, compleet met digitale leermiddelen. Zo is er
een leerplein voor de exacte vakken en
een leerplein voor de talen. Op een leerplein kunnen drie of vier klassen uit verschillende leerjaren tegelijk aan het werk
zijn. Er wordt veel zelfstandig gewerkt.
Voor instructies zijn er speciale ruimtes. De docent geeft de instructies maar
is ook een coach. De meeste leerlingen
wennen hier heel snel aan. Het concept
werkt omdat onze docenten op dezelfde
manier werken als van de leerlingen ver-

wacht wordt. Ik doel hiermee op passie,
zelfstandigheid, flexibiliteit, initiatief en
de samenwerking aangaan met elkaar”.
Drie keer per jaar is het is Arte-week.
Tijdens deze week vinden er geen gewone lessen plaats, maar volgt elk leerjaar
zijn eigen programma. Dit kan een kamp
zijn met als thema ‘buitenkunst’, het bezoeken van musea en tentoonstellingen,
of het voorbereiden van een voorstelling
in de school. In de aula, waar de leerlingen normaal in de pauze hun boterham
eten, staat nu een tribune.
Hubert: “Deze tribune is net nieuw,
speciaal voor ons op maat gemaakt in Engeland. Hij is inklapbaar en neemt ingeklapt maar weinig ruimte in. In een week
tijd werkt een groep leerlingen naar een
complete voorstelling toe. Dat is een hele
uitdaging. Hierbij worden niet alleen rollen ingestudeerd, maar wordt er ook ge19

werkt aan regie, decor, kostuums, licht en
geluid, muzikale begeleiding en het ontwerpen van entreekaarten. De leerlingen
worden tijdens de Arte-week niet alleen
begeleid door vakdocenten van de kunstvakken, maar alle docenten werken mee”.
Het is van belang dat nieuwe leerlingen
goed weten wat een cultuurprofielschool
als het Arte College inhoudt. Het is niet zo
dat ze bijzonder getalenteerd dienen te
zijn of auditie moeten doen. Belangrijker
is dat ze belangstelling hebben voor kunst
en theater en dat ze passen bij de school.
Het Arte College is een geweldige school,
maar onze manier van werken moet wel
bij je passen. Hoewel er verschillende vormen van leren worden aangeboden, kan
het zijn dat de school niet bij je past. Daarom adviseren wij toekomstige leerlingen
om zich goed te oriënteren door bijvoorbeeld de open dagen te bezoeken”. a

Arte College
Oostenrijkstraat 2
1363 CB Almere Poort
036-767 07 00
www.artecollege.nl

In het markante gebouw van de
International School Almere met
de sportkooi op het dak, volgen
momenteel 175 leerlingen van
ruim 20 verschillende nationaliteiten onderwijs. Er is plaats voor
350 leerlingen. Naast de gebruikelijke schoolvakken krijgen zij les in
kritisch denken, onderzoek doen,
essay schrijven en presenteren.

H

et onderwijssysteem van de International School Almere sluit
naadloos aan op dat van alle
andere International Schools over de hele
wereld. Handig als je vaak internationaal
verhuist. Maar kun je er ook terecht als
‘gewone’ Nederlander? Yvette Lucas,
hoofd administratie: “Jazeker, als je minimaal havo/vwo-advies hebt, is het absoluut de moeite waard om onze open dag
te bezoeken. Nederlandse leerlingen die
20
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International School Almere
is ‘on top of the world’
met hun ouders onderweg zijn naar het
buitenland kunnen hier alvast wennen
aan een internationale omgeving. Er is wel
een ouderbijdrage, we gebruiken ipads en
we maken jaarlijks een excursie naar een
Europees land. Maar we zijn zeker geen
elite-school. Overigens komt ongeveer
een derde deel van onze leerlingen van
Letterland, de internationale basisschool”.
Bart Selten, leraar geschiedenis en humanistische vorming: “Er zijn zes leerjaren.
In de onderbouw volgen de Nederlandse
leerlingen een aantal van hun vakken in
het Nederlands. In de bovenbouw worden
alle vakken in het Engels gegeven. Met een
diploma van de International School kun
je goed naar een hbo-opleiding of universiteit. Niet alleen omdat veel lesstof in het
Engels is, maar ook omdat onze leerlingen
goed voorbereid zijn. Ze leren kritisch denken, onderzoek doen, presenteren”.

Daphne, vijfdejaars leerling: “Ik ben Nederlandse, maar woonde met mijn ouders
elf jaar in de Verenigde Staten. We spraken
thuis wel Nederlands, maar verder was alles natuurlijk Engels. Bij onze terugkeer
naar Nederland bleek deze school een
uitkomst voor mij. Hier volg ik de lessen in
het Engels en is Nederlands mijn tweede
taal. Het werken met de ipad is trouwens
heel handig. Ben je je boek vergeten, dan
download je het even. Wil je snel iets van
het whiteboard overnemen, dan maak je
er een foto van. We maken zelfs complete
verslagen op de ipad”.
Kishana, vijfdejaars leerling: “Ik ben een
Surinaamse Nederlander en begon op een
‘gewone’ middelbare school in Almere,
maar het ging daar niet zo goed. Op de
International School voel ik me veel meer
op mijn plek. Het is een kleine school met
relatief kleine klassen, er is meer ruimte
21

voor persoonlijke begeleiding. En er wordt
met andere criteria gewerkt. Stel je maakt
een werkstuk en er zitten spelfouten in,
dan kun je toch nog goede punten scoren
voor de inhoud.  En het is gewoon een heel
gezellige school!” a

International School Almere
Heliumweg 61
1362 JA Almere Poort
036-760 07 50
www.internationalschoolalmere.nl

De Droomspiegel
basisscholen

Cascade

montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-536 99 91
www.montcascade.nl

De Columbusschool

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

De Europaschool

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

katholieke basisschool 			
voor daltononderwijs
• De Droomspiegel ‘Marco Polo’
Marco Polo Route 60, 1363 LA
036-540 60 60
• De Droomspiegel ‘Monaco’
Monacostraat 50, 1363 CG
036-540 60 61
www.droomspiegel.nl

De Kleine Wereld

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

De Ruimte

Eerste Almeerse Sterrenschool
Pygmalionstraat 1 en 5, 1363 SC
036-767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.nl

voortgezet onderwijs

Het Arte College

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

Groenhorst Almere

vmbo bl kl gl hgl en mbo
Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
www.groenhorstalmere.nl

International School Almere

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

Poort, school voor havo en mavo
Slowakijehof 1, 1363 BD
036-845 23 00
www.hetbaken.nl
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Cascade, een montessorischool
van deze tijd!
Montessorischool Cascade was één van de eerste scholen in
Almere Poort. De honderd jaar oude ideeën van Maria Montessori komen hier goed tot hun recht. Ze zijn aangevuld met
hedendaagse onderwijskundige principes en opvattingen.

M
H

onica Konings, intern begeleider
en locatieleider vertelt gepassioneerd over de school en haar
bijzondere manier van werken. “Iedereen
leert in zijn eigen tempo. Het onderwijs
volgt het kind, in plaats van het kind het
onderwijs. Een belangrijke taak van de
leerkrachten – die we leidsters noemen –
is het observeren van de kinderen. Maar
we zijn wel minder afwachtend dan de
oorspronkelijke Montessorimethode was.
We hebben ons aan moeten passen aan
de moderne maatschappij. We noemen dit
‘vrijheid in gebondenheid’. Het is belangrijk dat kinderen straks met hun talenten

terecht kunnen in de maatschappij.
Regelmatig toetsen wij de kinderen.
Dat doen we met onze eigen toetsen en
ook met de bekende Citotoetsen. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek eind 2013
dat Montessorischolen landelijk goed
scoren. Daar zijn we natuurlijk trots op,
maar de ontwikkeling van een kind bestaat uit meer dan alleen leerprestaties.
Wij besteden ook aandacht aan de creatieve ontwikkeling van het kind.
Ook werken wij door de hele school
met Kanjertraining, een methode waarmee elk kind zich sociaal-emotioneel optimaal ontwikkelt.
23

We zijn een kleinschalige kwaliteitsschool met aandacht voor ieder kind en
ook de ouders betrekken we graag bij
onze school. Regelmatig is er contact tussen leerkrachten en ouders om elkaars
bevindingen te delen”.  a

Montessorischool Cascade
Nederlandhof 5
1363 DC Almere Poort
036-536 99 91
www.montcascade.nl

Ruim twee jaar terug startten
Renate en Leo hun kindercentrum
aan de Mercuriusstraat. Het concept van de boerderij en het buitenleven spreekt kinderen en ouders enorm aan. Binnen een mum
van tijd zat het vol. Om de doorstroom te kunnen garanderen,
breidden ze uit met een tweede
gebouw, speciaal voor de buitenschoolse opvang. Deze tweede
westfriese boerderij staat in het
Cascadepark, vlak naast twee basisscholen en de sportzaal die gebruikt wordt voor de sport-BSO.
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kinderopvang

KinderCentrumAlmere opent
nieuwe BSO in Cascadepark

DD

e boerderij met hooiberg, volwassen linden- en tulpenbomen, bosschages en moeraseiken biedt
vanaf de Odysseestraat een schitterende
landelijke doorkijk.
Leo van Belzen: “Kinderen willen ’s middags na de schoolbel zo snel mogelijk weg
van school. Ergens spelen, plezier maken
of zomaar wat chillen, vrienden   ontmoeten. Als BSO-organisatie is het een
enorme uitdaging om een omgeving te
creëren waar kinderen graag komen. Dat
begint bij ons met een huiselijke boerderij met ouderwetse stopverfkleuren. Binnen bieden we allerlei activiteiten. Van
ouderwetse spelletjes tot computeren,
stripboeken lezen, knutselen, Wii-en en
gewoon relaxen bij de houtkachel.
In de tuin staat een hooiberg met een
zolder waar de jongens en meisjes hutten kunnen bouwen van hooi en stro.

Kinderen hebben zelf aan mogen geven
wat hun wensen zijn voor de tuin van de
BSO. Ze kunnen zich helemaal uitleven op
verschillende grote speeltoestellen. Een
mandschommel, duikelrekken, een tafeltennistafel en een verzonken trampoline.
We hebben niet voor niets weer gekozen voor Groothuisbouw. Zij maken zonder meer dromen waar en het is enorm
fijn samenwerken”. Leo steekt zelf graag
de handen uit de mouwen, dat schept een
band met de bouwers.
De krielkippen lopen nog wat onwennig door de tuin. Een aantal enthousiaste
omwonenden ontwerpt een kinderboerderij die gefaseerd tot stand zal komen.
Het kindercentrum schaft de dieren aan
en onderhoudt ze.
Leo: “Natuurlijk blijven we ook spannende uitstapjes bieden en in de zomer
is er een heus BSO-zomerkamp. Ook be25

geleiden we kinderen naar zwemles. Op
diverse dagen vindt de sport-BSO plaats
in de gymzaal. Professionele sportleraren
laten de kinderen kennis maken met veel
takken van sport. Aan het eind van de dag
is er een verse maaltijd”.  a

KinderCentrumAlmere
BSO De Hooiberg, Odysseestr. 51
1363 WR Almere Poort
036-841 95 85
www.kindercentrumalmere.nl

Kinder Centrum Almere

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

• KDV De Boerderij
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
• BSO De Hooiberg
Odysseestraat 51, 1363 WR
036-841 95 85
www.kindercentrumalmere.nl

Child Care

Partou

BeeKidzzz

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

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

• BSO Merlijn
Marco Poloroute 60
• BSO De Ruimte
Pygmalionstraat 1 en 5
• KDV De Ruimte
Pygmalionstraat 5
020-398 61 11
www.partou.nl

Kiki Nous

Taly’s bso

De Kleine Wereld

uk europa

Kids Stories

Zwitserlandstraat 6, 1363 BE
036-848 68 26
www.kikinous.nl

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

Roald Amundsenstraat 166, 1363 KH
036-524 42 24
www.talyskindercentrum.nl

gastouderopvang

Frangipani Opvang

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

Gastouderbedrijf Het Poortje
Vishnuplantsoen 17, 1363 XD
06-419 755 19
gobhetpoortje@hotmail.com

Gastouderopvang Almere Poort

dagopvang en bso
Luxemburgstraat 22, 1363 BK
036-841 39 94 / 06-536 037 11
www.gastouderopvangalmerepoort.nl

Taly’s Kindercentrum

Roald Amundsenstraat 166, 1363 KH
036-524 42 24
www.talyskindercentrum.nl

Nederlandstraat 86, 1363 DB
036-536 93 07
www.uk.nl
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Bij ons betaalt u pas bij oplevering!

Stel online uw huis samen
en weet direct wat die kost!

Bezoek onze 3 modelwoningen
in Emmeloord!

Bouwen wij ook uw nieuwe woning in Almere Poort?

Groothuisbouw realiseerde reeds
2 locaties voor KinderCentrumAlmere!

Een van de vele woningen die
we al hebben gebouwd in Almere

Kijk voor meer reeds gebouwde
woningen op www.groothuisbouw.nl

Titaniumweg 10, 8304 BR Emmeloord | 0527 - 624 370 | info@groothuisbouw.nl | groothuisbouw.nl

Eén van de pareltjes van Almere
Poort is Hikari, op een bescheiden
locatie aan de Slowakijeplaats
langs het spoor. Mark en Mandy
Tang bereiden hier heerlijk verse
sushi op de originele Japanse wijze, met een verfijnde smaak. Wie
dit geproefd heeft, wil nooit meer
anders!

MK

ark: “Dat is de kracht van Hikari.
Ik heb geen bezorgservice, geen
all-you-can-eat formule. En toch
blijven mensen terugkomen. Uit Almere
Poort en ver daarbuiten, tot Huizen en
Amsterdam aan toe. Wij maken niet alleen de sushi altijd vers, maar bereiden
ook onze eigen sauzen. De sojasaus, spe
ciaal voor sushi en sashimi, die je meekrijgt, de Japanse pruimensaus in de
sushi-shaker en de tepanyaki sauzen. Die
vind je nergens anders”.

Maarten Feenstra Fotografie
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Sushi Hikari levert een sensatie
van smaak en lust voor het oog
Het is een feest om toe te kijken hoe
vingervlug Mark de verschillende soorten sushi, zoals maki en nigiri, bereidt. Hij
kwam als kind met zijn ouders uit Hongkong naar Nederland. Zijn vader runde
een tijd een Chinees restaurant. Mark
was meer gefascineerd door de Japanse
keuken en leerde het vak van een sensei,
een meester, wiens meester het op zijn
beurt in Japan heeft geleerd. Ruim twee
jaar terug opende hij zijn eigen sushiafhaalrestaurant Hikari, wat ‘licht’ betekent. De klandizie kwam snel op gang en
bleef constant.
“Ik heb vijftien jaar ervaring als sushichef en toch raak je nooit uitgeleerd. Ik
blijf het menu aanpassen en probeer
dingen uit. Nu ga ik naast sushi ook tepanyaki aanbieden – op de plaat gebakken biefstuk, kip, zalm en garnalen, met
rijst. Maar ik beperk het tot vier soorten.

Kwaliteit gaat bij mij voor alles. Liever een
wat minder uitgebreid aanbod, dan dat ik
in zou moeten leveren op kwaliteit.
Vis wordt bij mij vers van de visafslag
geleverd. Hele vissen, ik fileer ze zelf. Ik
heb allerlei soorten vis proberen te introduceren, zoals makreel en zeebaars, maar
uiteindelijk is het toch de zalm die het
meest verkocht wordt. Ook de sushi met
gefrituurde zalm is erg populair.
Ik wil mijn klanten kennis laten maken
met de originele, verfijnde Japanse smaken. Sushi zoals we nu kennen wordt in
Japan al tweehonderd jaar gemaakt. De
traditionele Japanse bereidingswijze luistert heel nauw. Oorspronkelijk werd het
recept per dag aangepast aan welk weer
het die dag zou worden. Tegenwoordig is
het leven in Japan ook sneller geworden,
maar de seizoenen spelen nog steeds een
rol. Naast traditie volg ik ook de nieuwste
29

Japanse trends. Zoals de sushi-shaker –
een beker met ingrediënten en pruimensaus, die je voor het eten moet schudden”.
Mark heeft het naar zijn zin als ondernemer in Poort. En de bewoners, die boffen maar met zo’n smaakkunstenaar! a

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

Almere Poort heeft een sfeervol
restaurant op een toplocatie met
een enthousiast team waar je zowel voor een goede biefstuk of
een gezellig drankje alsook voor
ware haute cuisine terecht kunt.

VA

ijf minuten fietsen van Europa
kwartier, door het duingebied in
aanleg, ligt achter de dijk de Marina, met prachtige faciliteiten. Watersporters uit de wijde omgeving – tot aan
Duitsland toe – weten deze te vinden.
Maar voor de Almeerders zonder zeebenen lijkt het een onontdekte schat. Dat
geldt ook voor het onlangs geheel vernieuwde HarborHouse. Het ruime terras
met uitzicht over de jachthaven is nagenoeg hetzelfde gebleven. Het interieur
kreeg er leuke nautische elementen bij.
De banken, kussens, lampen – alles heeft
een knipoog naar de scheepvaart. Een
frisse kleur blauw voert de boventoon.

foto: Frans van Riemsdijk
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Dit in combinatie met een zorgvuldig
samengestelde kaart en een vakkundig
team dat plezier in het werk uitstraalt,
voelt als een warm bad. De chefkok, Tom
Stoker, groeide op in Pretoria, Zuid-Afrika,
maar heeft wel oerhollandse roots. Hij
vertelt hoe zijn Amsterdamse oma daar
in den vreemde elke zondag draadjesvlees bereidde. Een gerecht dat je in januari op de kaart van HarborHouse kunt
vinden. Tom legt uit: “De kaart bestaat uit
een vast gedeelte – zo kun je hier altijd
terecht voor een goede biefstuk of een
lekkere saté – en een deel dat om de twee
maanden wisselt. De wisselende gerechten gaan met de seizoenen mee”. Tom
bedenkt alles zelf en probeert het uit tot
het perfect is. Neem de beef wellington
van het kerstmenu – best een uitdaging
om deze precies goed te krijgen. In november maakte hij hem al twee keer.

Mijn gevoel met een sterrenchefkok
van doen te hebben, wordt bevestigd.
Tom: “Ik heb een tijdje bij een restaurant
op sterrenniveau in Amsterdam gewerkt
om ervaring op te doen. Bij HarborHouse
wil ik graag mensen een smaakbeleving
meegeven, maar zonder poespas. Ik houd
van pure smaken. Mijn gerechten hebben geen overheersende knoflook- of
wijnsmaak, omdat ik de smaak van de
hoofdingrediënten naar voren wil laten
komen. Ik koop zelf in bij de groothandel,
zoek de mooiste spullen uit”.
Elk gerecht dat wordt opgediend, is
een lust voor het oog en een sensatie van
smaak in de mond. Met passie vertelt
Tom over de gazpacho met granny smith
en rode bes, over hangop (dikke yoghurt), hertenbiefstuk, Jersey-kaaskrullen,
quinoa, puree van pastinaak en garnering
van affilla cress. Ook zijn desserts zijn on31

foto: Remco van den Braak

Culinair café HarborHouse
verrast ons met smaakbeleving

weerstaanbaar. Parfait met bitterkoekjes
en koffie-spongecake met advocaat en
kaneelgel. Om van te watertanden.
Ik kijk reikhalzend uit naar een volgend
bezoek aan het paradijs op aarde, dat in
de kustzone van Almere Poort ligt!  a

HarborHouse
Marinaweg 4
1361 AC Almere Poort
036-536 90 61
www.harbor-house.nl

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

Chiang Mai 2Go Thai Food

Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
036-841 61 94
www.chiangmai2go.nl

Daily Oriental

Jawa City

Sail Today – Beachclub

Eethuis Homerus

Mediterra

Suri-Java

HarborHouse		

Ottoman Taste

Taj Mahal

Heilig Boontje Espressobar

Poortdok		

Wan Pipel

Hikari

Rincón Mexicano

Warung Mere

Europalaan 838, 1363 BM
036-525 40 96
www.dailyoriental.nl

Thorstraat 2 (Ithaka), 1363 WM
036-841 81 36
www.eethuishomerus.nl

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

Beneluxlaan 614, 1363 BJ
06-551 784 58
www.heiligboontje.com

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

Thorstraat 4 (Ithaka), 1363 WM
036-841 85 07
www.jawacity.nl

Europalaan 939, 1363 BM
036-848 30 89
www.mediterra-almere.nl

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

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

IJmeerdijk 16, 1361 AA
036-53 696 27
www.sail-today.nl

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

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

Europalaan 820, 1363 BM
06-167 064 88
www.wanpipel-almere.nl

Xenonstraat 88, 1363 GH
06-520 444 72
www.rinconmexicano.nl
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Europalaan 922, 1363 BM
036-536 92 78

In het Muiderzandbos tussen
Almere Poort en Almere Strand
geeft theatergroep Groen Gras
sinds het begin van herfst 2013
zintuigen prikkelende theaterworkshops aan schoolklassen:
‘Speelnatuur in Duin’. De achterliggende gedachte is dat het gebied hiermee betekenis en een
geheugen krijgt.

FF

levoland wordt gezien als een nieuwe provincie – de huizen zijn nieuw,
de bewoners zijn nieuw, zelfs het
bos is nieuw. Maar is dat echt zo? Wat
was er op deze plek voordat de Zuiderzee
ontstond? Er zijn hier nederzettingen gevonden uit de IJstijd. Maar wat gebeurde
dáárvoor? Misschien liepen hier toen wel
creaturen van een heel ander formaat
rond. Hebben hier dinosaurussen rondge34

kunst & cultuur

Theatergroep Groen Gras wil ruig
theaterbos ontwikkelen in Poort
stampt? Vlogen er dinovogels? Of zwommen er grote zeereptielen? Vanuit deze
gedachte heeft Groen Gras personages
ontwikkeld.
Met ervaringsgerichte opdrachten maken de kinderen spelenderwijs het bos
tot hun bos. Samen met de personages
bouwen ze aan een plek die als een thuis
voelt. Alles wat ze gebruiken om te bouwen komt uit het bos. In drie subgroepen
wisselen spelen en bouwen elkaar af.
Theatergroep Groen Gras geeft avontuurlijke theaterworkshops in de natuur.
De kinderen worden in een fantasiewereld begeleid door de acteurs van Groen
Gras en zijn deelnemer en toeschouwer
tegelijk. Groen Gras neemt kinderen het
liefst mee naar wilde, ruige natuur, hoe
ruiger hoe beter! Deze plekken kunnen
volgens Groen Gras zowel binnen als buiten de stad zijn. De natuurlijke omstan-

digheden bieden ons alles wat we nodig
hebben! Beelden, geluiden, geuren en
texturen. Uitnodiging om te rennen, te
klimmen en vies te worden.
Het project ‘Speelnatuur in Duin’ maakt
kinderen enthousiast om in de natuur te
spelen en nodigt uit om op een andere
manier naar de wereld om ons heen te
kijken. Het geeft kinderen de ruimte
om zichzelf artistiek uit te drukken. Ook
vergroot het de zelfkennis en daarmee
de vaardigheid om hun eigen verhaal te
vertellen. Maar het geeft ook simpelweg
plezier!
Het Muiderzandbos tussen Almere
Poort en Almere Strand fungeert als decor van de theaterworkshops van theatergroep Groen Gras. Door in dit bos met
verschillende groepen uit Almere Poort te
spelen en te bouwen, werkt Groen Gras
aan een theaterbos. Groen Gras hoopt
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in de toekomst, samen met de kinderen,
een permanent ruig theaterbos te realiseren voor de nieuwe wijk. a

Groen Gras
Muiderzandbos, Almere Poort
06-245 819 98
www.groengras.eu
info@groengras.eu

foto: René de Wit
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Gestart als het KlokHUIS in 2011
groeide het huidige KindercASLa
uit tot het symbool van particulier opdrachtgeverschap. Het bewijst dat kinderen heel goed hun
eigen huis kunnen ontwerpen.

KH

indercASLa ontvangt kinderen
uit Almere en de rest van Nederland voor educatieve programma’s, kinderfeestjes en vakantieactiviteiten.  Het is een plek waar kinderen alles
kunnen leren over bouwen en wonen in
relatie tot duurzaamheid.
Vanaf de ingebruikname van KindercASLa is haar belangrijkste doel: educatie. Met de methode van spelend leren
worden vraagstukken op het gebied van

bouwen en wonen voorgelegd aan de
jongste generatie. Duurzaamheid is de
rode draad die door alle activiteiten van
KindercASLa loopt. Ook bij rondleidingen
en activiteiten worden deze aspecten
benadrukt. Er wordt grijs water gebruikt
voor het doortrekken van de toiletten
en er zijn zonnepanelen aangebracht op
de tweede dakrand. Bovendien levert de
windmolen energie terug aan het elektriciteitsnet.
Onder de titel ‘Hoe word JIJ architect?’
gaat KindercASLa in 2014 de uitdaging
aan om met kinderen tussen 8 en 12 jaar
de eerste stappen te zetten op de weg die
zal leiden naar een nieuwe generatie architecten. Op een tiental zondagen biedt
KindercASLa deze kinderen ontwerplessen aan in combinatie met uitdagende
opdrachten. Een spannend traject op weg
naar talentvolle architecten.
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foto: H.J. Dürr

KindercASLa is hét architectuurcentrum voor kinderen

KindercASLa is gerealiseerd door vele
partijen en partners. De gemeente nam
het voortouw, al snel gevolgd door meerdere bedrijven. Als voorbeeldproject ontvangt KindercASLa ondersteuning voor
haar programma’s van Aedes en Almere
Poort. a

KindercASLa
Dettifosspad 7
1363 BZ Almere Poort
036-538 68 42
www.kindercasla.nl

Lenny Schröder voelt zich in haar
tuinwoning in het Ithaka-project
als een vis in het water. “Hier kan
ik mezelf zijn, heb ik ruimte en
mooi licht om te werken. Ithaka
is met de omsloten binnentuin
een soort wereld op zich, waar ik
dagen van kan genieten. Om dan
weer naar de stad te gaan of op
reis. Het is altijd fijn thuiskomen”.

LF

enny bouwde eerder een woonwerkatelier op het Steigereiland in
IJburg. “Het was heel mooi en functioneel, maar de maandelijkse lasten
waren zo hoog dat ik voortdurend onder
druk stond om de studioruimte te verhuren, workshops en exposities te geven, productief te zijn. Dat commerciële,
dat past helemaal niet bij een beeldend
kunstenaar. Ik wil vrij zijn, mijn eigen

Maarten Feenstra Fotografie
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Kunstenaar Lenny Schröder vond
licht en ruimte in tuinwoning
weg en tempo bepalen, op reis naar het
buitenland kunnen gaan wanneer ik dat
wil. Vanuit mijn tuinappartement in het
project Ithaka kan ik dat. Mijn atelier kijkt
uit op de mooie, grote binnentuin met
zwemvijver. De laatste woningen van het
project worden nu gebouwd en dan is het
helemaal af. Daar ben ik blij mee.
Het appartement werd casco opgeleverd en ik had nog allerlei opties om het
naar mijn eigen zin te maken”. De woning
heeft aan beide zijden grote ramen. Beneden is een ruime woonkeuken met een
tafel waar zo tien mensen aan kunnen
schuiven voor een workshop. Daarachter
is het atelier, slechts gescheiden door een
glaswand. Lenny lacht: “Ik moet het natuurlijk wel steeds opruimen, want alles
staat in het zicht. Maar in ruil daarvoor
heb ik een fantastisch lichte, ruimtelijke
plek”.

Boven zijn twee slaapkamers, een badkamer en een fijne opslagruimte voor
kunstwerken. “Ithaka is gebouwd met
een gele steensoort, een warme kleur die
me terug doet denken aan de huizen in
Den Haag en Wassenaar, waar ik ben opgegroeid”. De oranje verschuifbare luiken
doen zuid-Europees aan.
Licht en kleur zijn belangrijke elementen in Lenny’s werk. Lenny genoot haar
opleiding in Parijs en bij Ateliers ’63 in
Haarlem, kort na de oprichting door een
groepje kunstenaars, onder wie Wessel
Couzijn. Het was daar bewust anders dan
bij de gevestigde kunstacademies, waar
klassiek kunstonderwijs werd gegeven.
Bij Ateliers ’63 gingen de docenten op
gelijke voet om met de studenten. Lenny
hield deze manier van omgang ook aan
toen zij later zelf les gaf op de Rietveld
Academie. Of in IJburg aan een groep
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jonge kinderen. “Een groep ouders vroeg
of ik hun kinderen les wilde geven. Ook
op hen heb ik mijn methode toegepast,
en ze waren reuze enthousiast. Al doende
leerden ze heel veel over kleuren. Best pittige materie. Jonge kinderen staan open
voor kunst, vinden niet zo gauw iets gek”.
In haar vroege periode maakte Lenny
grote etsen. Nu schildert zij en werkt
veel met glas. “De techniek is slechts de
manier om een idee uit te werken. Als je
grafiek, beeldhouwen of glasblazen beheerst, heb je een ambacht geleerd.

Maarten Feenstra Fotografie
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Maar het concept achter het werk maakt
een werk tot een kunstwerk.
Met glas kan ik goed mijn ideeën uitdrukken. Glas kun je een kleur geven
en blijft dan transparant. Verschillende
lagen en de lichtval hierop blijven fascineren”. Lenny werkt als kleuradviseur
samen met architecten. Er is een aantal
grote projecten gerealiseerd zoals een
vergaderzaal en een voormalige kloostergang met gekleurde ramen en een draaideur met gekleurd glas.
Daarnaast maakt zij ook kleinere,
handzame objecten. Vrij werk en werk in
opdracht. “Ik heb bijvoorbeeld een glazen
baton ontwikkeld. Deze ligt prettig in de
hand, is mooi om naar te kijken en bijzonder om te hebben. Vaak krijgt iemand een
cadeau bij het afscheid van een bepaalde
functie op het werk. Ik heb bedacht dat
juist degene die het stokje overneemt
een cadeau verdient, een soort aanmoediging. En dit weer doorgeeft aan zijn
opvolger, als in een estafette. Bedrijven,
instellingen en particulieren kunnen ze
per stuk bestellen naar eigen wens. Elk
exemplaar is uniek”.

Lenny is hier helemaal in haar element. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet
in Almere was komen wonen, als Almere
Poort niet bestond. Poort heeft alle eigenschappen die ik nodig heb om me gelukkig te voelen. Het bos en de dijk met
daarachter het water. Je bent er buiten,
komt er tot rust. En het treinstation verbindt het met de grote steden waar ik de
drukte op kan zoeken wanneer het mij
uitkomt. Amsterdam, Londen, Parijs, Barcelona, Lissabon.
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Momenteel doe ik het liefst mijn boodschappen op de boerenmarkt op zaterdagochtend bij De Kemphaan. Maar ik
verheug me over elk winkeltje dat opent
in Almere Poort. En mijn visite? Die vindt
het hier net zo heerlijk als ik”.  a

Lenny Schröder
beeldend kunstenaar
Odinstraat 44, Almere Poort
036-848 43 29, 06-144 262 88
www.lennyschroder.info

Na ‘SILO 8’ en ‘HaRT’ speelt Vis à
Vis vanaf 14 mei tot en met 6 juli
2014 op het Almeerderstrand de
succesvolle voorstelling ‘PICNIC’.
Dit is een thriller vol actie waarin
humor en suspense om voorrang
strijden.

EV

en argeloos echtpaar sluit de vakantie
af met een aangename PICNIC. Totdat
een man gekleed in leer met koffer uit
het bos strompelt en dood op hun tafel
neer valt. Dit verandert hun leven voorgoed en maakt het bos tot slagveld.
De grote verrassing is dat het publiek
deze ‘live gemonteerde’ film ook backstage kan meemaken. PICNIC is uniek in
zijn concept: je ziet de voorstelling op één
avond aan de front- en backstage-zijde.
Waar frontstage het drama geolied en
getimed speelt, wordt backstage gevochten om fouten te herstellen en de timing
te redden. Je denkt dat hier de geheimen
van de makers worden prijsgegeven,

fotografie: getinthepicture
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Vis à Vis speelt in 2014
‘PICNIC’ op Almeerderstrand
maar eigenlijk wordt het mysterie alleen
nog maar groter. PICNIC, twee hilarische
spektakels  in één.
De voorstelling PICNIC is binnen en
buiten Europa vier seizoenen op grote
festivals gespeeld, waaronder Oerol, Boulevard, Festival of Arts New Zealand, Chalon, Perth, Worldexpo, Zürich. Op veler
verzoek wordt deze unieke voorstelling in
Almere Poort heropgenomen.
Het Brabants Dagblad schreef in 1999:
“PICNIC oogt beduidend soberder dan de
eerdere voorstellingen, maar is misschien
wel het knapste wat Vis à Vis tot nu toe
heeft laten zien. Het verhaal doet er eigenlijk niet zoveel toe, waar het om draait
is hóe alles gebeurt. Een uur lang volgen
de hilarische ontwikkelingen zich in een
razend tempo op om te eindigen in een
climax van ontploffingen en geweld. Het
leuke van PICNIC is dat alles twee keer te

zien is, maar op volstrekt andere wijze. De
herhaling vanuit een ander perspectief
werpt een heel ander licht op de voorstelling. Vis à Vis geeft het publiek een kijkje
in de keuken, maar maakt het eigenlijk
alleen maar raadselachtiger. Bijna alles
gaat mis wat er maar mis kan gaan, wat
de vraag oproept hoe het mogelijk is dat
het publiek aan de andere zijde daar niets
van merkt en een gesmeerde voorstelling
krijgt voorgeschoteld. Vis à Vis levert met
PICNIC een geweldige prestatie, die aantoont dat de groep meer in huis heeft dan
de al veel bejubelde technische virtuositeit. Geen moment verslapt de aandacht
en voortdurend is er zoveel te beleven dat
het publiek ogen en oren   te kort komt.
Kortom, een echte aanrader”.
In 2011 speelde Vis à Vis ‘SILO 8’ op het
Almeerderstrand, waarin de zorg voor
ouderen aan de kaak werd gesteld. Deze
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voorstelling trok maar liefst 48.000 bezoekers. ‘HaRT’ uit 2012 ging over een
gevaarlijke liefde op een afvalscheidingsstation en was zo’n daverend succes dat
het in 2013 weer werd gespeeld.   a

Vis à Vis
naast Almeerderstrand
Muiderzandweg 1
1361 AJ Almere Poort
www.visavis.nl

Impressie Zuiderduin
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DUIN, leven aan het strand
Het eerste duin is aangelegd en duinplanten beginnen te groeien. De
bouw van vier modelwoningen midden op het duin start in januari dit
jaar. Hier krijg je een goed idee hoe het voelt om in DUIN te wonen:
tussen glooiende prachtig begroeide duinen op de overgang naar het
bos. De verkoop gaat deze zomer vanuit de modelwoningen van start.

DH

it jaar is een belangrijk jaar in de
geschiedenis van DUIN. Het jaar
2014 markeert de overgang van
plannen maken naar bouwen. In Zuiderduin is het eerste woongebied in aanbouw genomen. Er wordt begonnen met
vier modelwoningen die midden op het
duin staan. Vanuit die woningen wordt
in de zomer de verkoop gestart van zowel
de woningen als de vrije kavels. In één
van de modelwoningen wordt een verkoop- en informatiecentrum ingericht, de
andere modelwoningen worden volledig
ingericht en geven een goed beeld van de
opties die er in deze woningtypen zijn. In

dit eerste straatje wordt DUIN meteen
helemaal duidelijk: wonen tussen glooiende prachtig begroeide duinen op de
overgang naar het bestaande bos. Je kunt
de woningen levensecht ervaren en precies zien hoe wonen in DUIN zal zijn!

Vrije kavels

In Zuiderduin worden ook vrije kavels
aangeboden. Stel je eens voor; je eigen
droomhuis bouwen in een prachtig duinlandschap! Vanaf het voorjaar worden
gesprekken gevoerd met geïnteresseerden om zo mogelijk al te beginnen met
de uitgifte van vrije kavels.
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Kop Zuid

Het lijkt wel alsof in 2014 alles in DUIN op
de schop gaat! Het ziet ernaar uit dat eind
2014 of begin 2015 de eerste appartementen in aanbouw genomen worden. Ook zullen nog dit jaar de bouwactiviteiten voor
het maritieme opleidingscentrum van Carnival worden gestart. In dit state-of-the-art
complex wordt vanaf begin 2016 aan alle
Legenda
kapiteins en officieren van het grootste
cruise-bedrijf ter wereld de fijne kneepjes
Duin van het Bos
WaterMaar om
Weg te kunnen
vak geleerd.
starten met de bouwwerkzaamheden in
Kop Zuid zal eerst de dijk aangepast moeFietsroute
Wandelroute
Podium
Bebouwing
ten worden.
Nieuwe
regels omtrent
waterveiligheid en het bouwen achter de dijk in
Kop Zuid en Kop Noord vereisen dat de dijk
Erven & parkeren
wordt opgehoogd en versterkt. Deze werkDeelgebieden
zaamheden zullen naar verwachting in
maart 2014 starten. Zodra dit gereed is, kan
de ontwikkeling van Kop Zuid beginnen.
Stranddorp

Bos Noord

Duin Noord

Duin Zuid

Duinvallei

Tegelijk Kop
met
de ontwikkeling
van ZuiderZuid
Bos Zuid
Muiderduin
Kop Noord
duin wordt in 2014 ook de Vallei aangelegd. Iedereen die DUIN met de auto of de
rijdt, komt
dit centrale
Valleifiets binnen
Almeerderstrand
MeerstranddoorStallingshaven
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gebied tussen de Poortdreef en de Marina. De Vallei wordt een prachtig landschap tussen Zuiderduin en Duin Noord.
Naast mooie beplanting liggen er in de
Vallei ook een tweetal duinvennen. Door
het gebied zullen diverse wandelpaden
en een doorgaand fietspad lopen.

Strand

Ook op het strand staat de ontwikkeling
niet stil. Het evenementengebied wordt
iets verder richting de Hollandse Brug
verschoven waardoor een groter deel van
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het strand rondom de inham nabij de
jachthaven wordt vrijgespeeld. Hier kan
het strand op haar mooist beleefd worden, ook als het centrale stuk door evenementen bezet is. Het plan is om aankleding en inrichting in het voorjaar fors
te verbeteren zodat het helemaal klaar is
voor de zomerzon van 2014!  a

www.duin.nl
www.facebook.com/DUINalmere
twitter.com/DUIN036
info@duin.nl

Op 17 mei 2014 vindt voor de
vierde keer de Bolster Teamrace
Knockout plaats, een fantastische
wedstrijd tussen catamarans, die
voor het publiek vanaf de kade
heel goed te volgen is. Marina
Muiderzand is de uitgelezen locatie voor deze unieke ervaring.

fotografie: Jasper van Staveren - Sailshoot.com
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Poort: spectaculaire locatie voor
Bolster Teamrace Knockout

DD

e Bolster Teamrace Knockout is ontstaan om het zeilen als publiekssport te promoten. De catamaran
is hiervoor de perfecte boot. Deze tweepersoons boten kunnen snelheden behalen tot wel 40 kilometer per uur. Dit
in combinatie met de unieke locatie van
Sail Today op Marina Muiderzand met
zijn tribune en perfecte ligging voor
wedstrijden dicht onder de oever, is een
krachtig recept voor een spectaculaire en
vermakelijke show door ’s werelds beste
catamaranzeilers. Veel landen zijn dan
ook vertegenwoordigd in deze strijd om
zowel de eer van het winnen, als ook het
winnen van het publiek.
De Bolster Teamrace Knockout hanteert
een simpel concept. De acht deelnemende teams van elk twee boten vechten twee tegen twee wedstrijden uit

onder de ogen van live publiek, dat via
camera’s in de lucht en aan boord direct
met de zeilers mee kijkt. Er wordt gevaren over een vast parcours, net als bij een
autorace-wedstrijd, waarbij het team dat
niet als laatste eindigt de winnaar is van
de ronde. Het team dat twee wedstrijden
weet te winnen gaat door naar de laatste
finaleronde, het andere team is knockedout. De teams sparen kosten noch moeite
om het andere team ervan te weerhouden de wedstrijd als eerste te finishen, dit
resulteert in een fysieke strijd in het achterhouden van de tegenstander.
Deze race, met hoge snelheden en een juichend publiek, zorgt voor een unieke ervaring in de zeilwereld. Wij nodigen dan ook
heel Almere Poort en omstreken uit om op
17 mei 2014 om 16:00 uur te komen genieten van de show – de entree is gratis!   
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De Bolster Teamrace Knockout wordt
gesteund door drie inspirerende partners
– Bolster, Duin en Marina Muiderzand –
die elk een eigen inbreng hebben in de
totstandkoming van het evenement, tot
plezier van de zeilers én het publiek. a

Bolster Teamrace Knockout
Marina Muiderzand, IJmeerdijk 20
1361 AA Almere Poort
www.facebook.com/
BolsterTeamraceKnockout

Op 19 juli 2013 gaven Quérine en
Vincent elkaar het ja-woord. Het
was een stralende dag. Gelukkig hadden ze een locatie gekozen die uitstekend past bij dit
weer: Poortdok op het Almeerderstrand.

ZK

e waren al een paar jaar collega’s bij
City Marketing Lelystad, toen ineens
de vonk oversloeg. Een half jaar later
trok Vincent in bij Quérine, in haar appartement in Europakwartier. In mei 2013
vroeg hij haar ten huwelijk, tijdens een
romantisch weekend in een kasteel in
Maastricht. De trouwdatum werd 19 juli.  
Hoe regel je in twee maanden tijd je perfecte dag zonder compleet in de stress te
schieten? Querine: “Als event manager is
dat een stuk makkelijker. Wanneer je eenmaal weet wat je wilt, is het een kwestie
van organiseren en produceren.
We zochten een trouwlocatie in de polder, waar we beiden zijn opgegroeid. Op

fotografie: www.theproduction.nl
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Poortdok op Almeerderstrand
als zomerse trouwlocatie
een avond realiseerden we ons dat we het
liefst op het strand wilden trouwen, lekker
relaxed en met zomerse kleding. Ik belde
Danny van Beijeren van Poortdok, één van
de twee officiële trouwlocaties in Almere
Poort, de andere is HarborHouse. We legden de datum vast en spraken de opties
door. Vervolgens reserveerde ik de datum
bij de gemeente. Binnen een paar dagen
konden de uitnodigingen de deur uit!
De ceremonie, de toast, de barbecue
en het feest vonden allemaal plaats bij
Poortdok. De samenwerking met Danny
was heel soepel, we zijn twee keer bijeengekomen om alles door te spreken en bij
de tweede afspraak overhandigde ik hem
het draaiboek voor de dag. Hij moest
er wel om lachen dat ik het allemaal zo
strak regisseerde. Mijn vriendin Esther
was ceremoniemeester en heeft op de
dag zelf de laatste puntjes op de i gezet.

We kwamen aan in een cabrio en liepen over een roze loper van de dijk naar
het terras van Poortdok. Tijdens de ceremonie, geleid door een leuke, spontane
ambtenaar, zaten we op een steigerhouten bank. De jurk had ik online gezien bij
Covers in Utrecht. We stapten de winkel
binnen en de jurk zat als gegoten. Hij is
iets ingenomen aan de onderkant omdat
ik op slippers wilde trouwen. Vincent had
een mooi jasje, hemd en broek van Suit
Supply, mooie sneakers en een pochet.
Kapster en visagist was Sandra van Sandra’s Hairlines uit Almere Poort. Zij knipt
mijn haren sinds mijn vierde. Na mijn verhuizing kwam ik haar weer tegen bij de
Albert Heijn en sindsdien is ze niet alleen
onze kapster, maar ook een goede vriendin.
Jorinde van Bella Cakes uit Almere
Poort maakte de prachtige taart en cupcakes. Iedereen vond ze zalig! De bloe51

men waren samengesteld door een dame
uit Almere Stad die net voor zichzelf was
begonnen. ’s Avonds was er een DJ uit
Lelystad die goed aan de weg timmert;
Mick Monday. We hadden echt de dag
van ons leven!”  a

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

Strandfestival ZAND in
2014 wederom tweedaags
evenement!

DD

e zevende editie van Strandfestival
ZAND zal plaatsvinden op vrijdag 22
en zaterdag 23 augustus 2014. Evenals
de primeur afgelopen jaar zal het evenement tweedaags zijn, waarbij de bezoekers gebruik kunnen maken van de ZAND
Camping op vrijdag- en zaterdagavond.
Het festivalterrein werd afgelopen jaar
uitgebreid met een eigen camping op het
strand waar op maat gemaakte ZANDtenten zijn geplaatst. Campinggasten
konden deze exclusieve tenten na afloop
mee naar huis nemen. Ook vonden er
speciale kampvuurconcerten van Glennis
Grace, Miss Montreal, Eddy Zoey en Nielson plaats die alleen toegankelijk waren
voor de campinggasten.
Tijdens de zesde editie van Strandfestival ZAND sprongen de optredende
artiesten massaal het zwembad in. Het
was voor het eerst dat er een zwembad
in het podium was gebouwd waar ook

Een paar keer per jaar wordt het Almeerder
strand omgetoverd tot terrein voor populaire
landelijke evenementen. De Libelle Zomerweek
in mei wordt gevolgd door Gestrand in juli en
Strandfestival ZAND in augustus.

foto: Tribe Company BV

52

strand & duinen

prijswinnaars al dobberend van de optredens konden genieten. Dat niet alleen de
bezoekers een frisse duik konden gebruiken, bleek al tijdens het eerste optreden
van de dag toen Nielson en zijn voltallige band de duikplank betraden en het
zwembad in sprongen. Ook BLØF en Jeroen van Koningsbrugge lieten zich door
de plotselinge regenbui niet weerhouden
en sloten hun optredens af met een duik
in het water.
De zesde editie van Strandfestival
ZAND was met ruim 25.000 bezoekers
volledig uitverkocht. Op het Almeerderstrand waren optredens te zien van
onder meer Guus Meeuwis, Racoon, Miss
Montreal, Gers Pardoel, JURK!, Acda en de
Munnik en BLØF.
Begin 2014 zullen de eerste artiesten
voor de zevende editie van Strandfestival
ZAND bekend worden gemaakt en zal de
kaartverkoop starten.  a

foto: Richard Terborg

Grote strandevenementen:
Strandfestival ZAND en Gestrand
Gestrand: op en top gezellig
Het zonnebrandfestival Gestrand ontstond in 2005, toen een handjevol vrienden geluid tapten uit een auto en een
lekker fikkie stookten. Inmiddels is het
uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend,
gezellig openluchtfestival. Wat Gestrand
onderscheidt van zijn grotere broers is
de mix van muziek, theater, beeldende
kunst, dans, comedy en variété. Ook
wisselt de programmering tussen landelijk bekende acts en vooraanstaand
regionaal talent. Gestrand is een festival
dat vermaakt, maar ook iets uitdraagt.
Karakteristiek aan het festival zijn het
kleinschalige, laagdrempelige karakter
en de verbondenheid tussen de bezoekers. Daarnaast is er geen winstoogmerk:
de toegang is gratis en van bezoekers  
wordt verwacht dat zij hun eigen badla53

kens, eten en drinken meebrengen. Voor
de vergeetachtige mens is er een sober
horeca-aanbod. Uiteraard faciliteert Gestrand de randvoorwaarden voor een
goed feest: ruimte, muziek, een dansvloer
en een loeihete barbecue.  a

Strandfestival ZAND
www.strandfestivalzand.nl

Gestrand
www.gestrand.org

Topsportcentrum Almere is een
complete hal voor topsporters en
biedt ook veel faciliteiten voor
breedtesporters. Het is tevens accommodatie voor grootschalige
sportevenementen als het Univé
Gym Gala, het Dutch Open Badminton en het Top Martial Arts
Gala. Naast het sportieve element
leent Topsportcentrum Almere zich
ook voor bijvoorbeeld business
events, een voorbeeld hiervan is
het Zakenfestival Almere.

54

sport

Topsportcentrum Almere,
grensverleggend en uniek
Topsport daagt je uit

Drieduizend fans springen op als het nationale dames-volleybalteam de winnende treffer scoort. De stoelen staan bijna
op het veld, de spanning kun je op de gezichten van de sporters aflezen.
Wie sport in Topsportcentrum Almere,
wordt uitgedaagd om te winnen. Landelijke sportbonden gebruiken de centraal
in Nederland gelegen locatie voor hun
thuiswedstrijden of trainingen. Grote
sporttoernooien kunnen moeiteloos worden gehouden op de zwevende houten
vloer, die voldoet aan de hoogste eisen
van NOC*NSF.

Breeduit de beste hal

Naast de topsporthal is de breedtesporthal gesitueerd met een oppervlakte van
2.400 vierkante meter. Elke dag maken
sportclubs gebruik van de hal. Overdag

krijgen scholieren bewegingsonderwijs.
Drie scheidingswanden zorgen ervoor
dat de hal is op te delen in vier gelijke
zalen. De tribune boven de velden – die
bereikbaar is via het Sportcafé – biedt
plaats aan 300 toeschouwers, klaar om
hun helden toe te juichen.

Zaken doen

Vergaderen, brainstormen, een salesboost, of een teambuilding-activiteit op
een bijzondere locatie? De medewerkers
van Sportbedrijf Almere ondersteunen
het graag. De locatie is ook uitermate geschikt voor workshops en seminars. Of het
nu gaat om een vergadering in de skybox,
een plenair overleg in de businesslounge
en deelsessies in de vier skyboxen, inzet
van de breedtesporthal of van het gehele
complex. Het is altijd mogelijk om gebruik
te maken van de catering.
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Centraal gelegen in Nederland biedt Topsportcentrum Almere onderdak aan topsport, breedtesport, (sport)evenementen
en business events. Er is voldoende gratis
parkeergelegenheid. En trein en bus stoppen bijna voor de deur.  a

Topsportcentrum Almere
Pierre de Coubertinlaan 7
1362 LA Almere Poort
036 -545 84 58
sportbedrijf.almere.nl
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Zwembad en sporthal in Poort
De ontwikkeling van een nieuw zwembad met bijbehorende sporthal
in Almere Poort is officieel van start gegaan. De licentieovereenkomst
is getekend. De eerste paal van het gebouw gaat naar verwachting in
maart 2014 de grond in en de opening wordt eind 2015 verwacht.

HH

et nieuwe sportcomplex wordt
gebouwd tegenover het Topsportcentrum Almere en op
een steenworp afstand van het trein- en
busstation van Almere Poort. De eerste
paal van het gebouw gaat naar verwachting in maart 2014 de grond in.

Modern en energiezuinig

Het zwembad volgt het concept ‘2521 Gewoon Zwemmen’ van de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Dit concept gaat
uit van een hoogwaardig, duurzaam en
multifunctioneel 21- bij 25-meterbad. Dit
is ontwikkeld als antwoord op de steeds
duurder wordende zwemvoorzieningen
in Nederland. Dankzij het gebruik van

meerse sportbeleid. Almere vindt het belangrijk om te investeren in hoogwaardige
sportaccommodaties in de stad. Door een
zwembad en een sporthal te combineren
in één gebouw, krijgt de stad er een multifunctionele sportvoorziening bij.

Ruimte voor talent

moderne technieken en materialen verbruikt het gebouw dertig procent minder
energie en zijn zowel de bouw- als onderhoudskosten laag. Zwem-, triatlon- en
duikverenigingen en de reddingsbrigade
kunnen straks gebruik maken van het
zwembad. Daarnaast is het bad geschikt
voor recreatief, doelgroep- en instructiezwemmen. Bovenop het zwembad komt
een sporthal, waarvan scholen voor voortgezet onderwijs zoals Poort, school voor
havo en mavo – en sportverenigingen in
de omgeving gebruik van kunnen maken.

Hoogwaardige sportaccommodatie

De bouw van het zwembad met de sporthal sluit aan bij de speerpunten uit het Al57

In het nieuwe sportcomplex is straks
ruimte voor een ‘kenniscentrum talent’.
Dat centrum helpt om sporttalenten op
jonge leeftijd te herkennen. Kinderen kiezen op die manier eerder voor de juiste
sport- of bewegingsvorm, waardoor ze
hun interesse en motivatie behouden. Het
helpt om sportuitval tegen te gaan en levert op de lange termijn meer toptalenten
op. Die toptalenten zijn op hun beurt een
bron van inspiratie voor de mensen in de
stad om ook te gaan bewegen.  a

Sportbedrijf Almere
Pierre de Coubertinlaan 7
1362 LA Almere Poort
036 -545 84 58
sportbedrijf.almere.nl

Amanda de Bruin opende eind 2012
‘Zen Company’ aan de Europalaan.
Ze verhuisde niet alleen met haar
salon, maar ook met haar gezin
naar Almere Poort. Zwanger van
haar tweede kind zette ze de salon
naar eigen inzicht op. Een unieke
combinatie van beauty en yoga is
het resultaat.

TN

ijdens haar hbo-studie vrijetijdsmanagement werkte Amanda als
instructrice bij een sportschool.
“Ik ben altijd bezig geweest met scholing, sporten en uiterlijk. Mijn vader was
vroeger topjudoka – ik ben opgegroeid
met het idee dat gedisciplineerd trainen
en op je gewicht letten normaal is. In mijn
wereldje van de sportschool werd dit alleen maar bevestigd. Het was volkomen
normaal om op één wortel de dag door te
komen. Pas toen ik een beautysalon bij de
sportschool ging runnen, realiseerde ik me
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Zen Company – de perfecte
combinatie van beauty en yoga
dat uiterlijke schoonheid beïnvloed wordt
door goede voeding en het feit of je innerlijk in balans bent. Je kunt iemand wel een
goede huidbehandeling geven, maar als
deze persoon veel stress heeft of weinig
gezonde voedingsstoffen binnenkrijgt,
heeft de behandeling geen optimaal
resultaat. Ook ervoer ik dat poweryogaoefeningen met toewijding uitvoeren
me meer opleverde dan gedachtenloos
trainen op apparaten. Tot slot vond ik
het jammer dat ik als instructrice van de
groepslessen op de sportschool door de
tijdsdruk en de groepsgrootte niet iedereen persoonlijke aandacht kon geven. Ik
wilde kunnen rondlopen en waar nodig
houdingen kunnen corrigeren.
Ik loop er niet mee te koop, maar bekende Nederlanders komen bij mij voor
huidbehandelingen. Het feit dat ze trouw
blijven komen, geeft me wel een soort

van bevestiging. Vooral de anti-agingbehandeling die ik bied, geheel zonder  
gebruik van injectables, is erg populair.
Naast het behandelen met producten
van Hannah, geef ik bindweefselmassage, voor goede doorbloeding van de huid.
Dit is iets dat je moet ervaren, het is anders dan een klassieke massage.
Het pand voor Zen Company op de hoek
van de Europalaan en de Denemarken
straat kreeg ik op het oog toen mijn tweede vijfjarige contract bijna afliep. Ik zag
het als een unieke kans om mijn kennis
en ervaring in één instituut onder te brengen. Het komt dus voor dat ik op dezelfde
dag in mijn salon ’s ochtends yoga-lessen
geef en ’s middags schoonheidsbehandelingen. Voor mij de perfecte combinatie en voor veel klanten inmiddels ook.
Daarnaast volg ik de studie orthomoleculaire voeding en ga ik samen met een
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voedingsdeskundige informatie over voeding geven. Mijn partner Jerry gaat fit- en
bokstrainingen geven, binnen en buiten.
Ook lessen als mindfulness, flowyoga en
kinderyoga worden hier gegeven.
Hiermee heb ik een breed aanbod,
waaruit ieder kan kiezen wat bij hem of
haar past. Mensen zijn vaak in eerste instantie wat huiverig, hebben het idee dat
yoga zweverig is. Maar dat is het helemaal niet. Van een goede eerste fit-yogales kun je zelfs spierpijn krijgen! Het is
juist down-to-earth, met jezelf bezig zijn,
je ademhaling, je innerlijke balans. Een
moment van rust en bewustzijn op een
hectische dag. Het laadt je op en je neemt
het mee voor de rest van de dag, de week.
Je gaat letterlijk en figuurlijk beter in je
vel zitten, het gaat deel van je uitmaken,
het wordt een way-of-life”.  a

Zen Company
Europalaan 848
1363 BM Almere Poort
06-526 257 33
www.zencompany.nl

Viable is een kapsalon en schoonheidssalon ineen. Terwijl de klant
geniet van een ultiem verwenmoment, doet een vakkundig team
er alles aan om te zorgen dat hij
of zij stralend en ontspannen de
salon verlaat. Met het perfecte
kapsel en een goed verzorgde
huid. Bijzonder is de hairspa.

DR

e enthousiaste kapster Thalissa Sleutel werkt al sinds haar veertiende in
het vak waar haar passie ligt. De laatste twee jaar werkte ze zelfstandig vanuit
huis, tot haar huis te klein werd voor de
steeds groeiende klantenkring en de behandelingen die ze wil bieden. Ze richtte
naast ‘Espressobar Heilig Boontje’ haar
droomsalon in, geheel naar eigen ideeën.
De salon heeft niet alleen een leuke loftstijl, maar ook afgescheiden hoeken voor
wassen, knippen, kleuren en beauty. Elke
hoek is een bijzondere ervaring. Wassen

Maarten Feenstra Fotografie
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Mensen mooi en zelfverzekerd
maken terwijl ze ontspannen
gebeurt in de hairspa, waar je in een relaxstoel ligt met optioneel massageprogramma, terwijl je haar niet alleen
behandeld wordt maar ook je hoofdhuid
verwend wordt. Thalissa en haar collega
Linda zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze
nemen de tijd voor advies, en geven veel
informatie. Linda: “We komen vaak niet
eens toe aan een praatje over het weer,
omdat we zoveel mogelijk informatie
willen geven over de behandeling. We
geven ook tips mee hoe je thuis je haar
kunt verzorgen en stylen, zodat je nooit
meer een bad hairday hebt! Het is voor
mij een uitdaging voor ieder iets moois
te creëren. Een kapsel dat persoonlijkheid
uitstraalt en daardoor de persoon zelf
ook laat stralen! We gebruiken de mooie
producten van Sebastian en Wella SP”.
Thalissa en Linda bereiden de haarkleuringen in het speciale kleurlab in de

salon, waar veel potjes overzichtelijk op
planken staan. Linda: “Iedere kleur wordt
speciaal samengesteld voor het haar en
naar de wensen van de klant. Een populair en fantastisch kleurproduct is Illumina, een transparante kleur die in elk soort
licht schitterend is en een superieure
haarbescherming biedt”.
Thalissa: “We hebben plezier in ons
werk en zijn heel handig en vlug. Ook
vinden we het belangrijk om voor iedere
behandeling ruim de tijd in te plannen.
We willen iemand een goed gevoel over
zichzelf geven en laten zien hoe mooi ieders haar kan zijn. In principe heeft iedereen mooi haar, alleen moet het soms nog
ontdekt worden!”.
Schoonheidsspecialiste Ellis is de moeder van Thalissa. Zij was één van de eerste
schoonheidsspecialistes in Nederland die
met Dermalogica werkten en koos voor
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de salon ook zonder meer voor deze natuurlijke productlijn. Ellis: “Het geeft een
geweldig resultaat en richt zich volledig
op huidverbetering. Ik ben er helemaal
klaar voor om jullie gezicht nog mooier te
maken in Salon Viable”. a

Viable Hair & Skin
Beneluxlaan 612
1363 BJ Almere Poort
036-737 04 19
www.salonviable.nl

Hairlines by Sandra
kapsalons

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

AR Haarzorg

Hairstudio Downtown

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

Club Kappers

Europalaan 804, 1363 BM
036-820 02 90
www.clubkappers.nl

Conchita de Kapperszaak
Europalaan 911, 1363 BM
036-841 14 44

CY-Style Hair & Beauty

Argonweg 52, 1362 AC
036-549 81 71 / 06-417 789 01
www.cystyle.nl

Minervasingel 31, 1363 ZJ
06-144 294 82
www.hairstudiodowntown.nl
La Belle
hairstyling & gezichtsbehandelingen
voor dames en kinderen
Balderstraat 19, 1363 WH
036-848 55 50
www.labellehairstyling-visagiepoort.nl

Medely’s Haarmode

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

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

Venus

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

Viable

hair & skin
Beneluxlaan 612, 1363 BJ
036-737 04 19
www.salonviable.nl

schoonheidssalons

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

Beautylicious Schoonheidssalon
en zonnestudio
Poseidonsingel 136, 1363 TR
06-476 946 55
www.beauty-licious.nl
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Brazilian Wax and Nails

Dionysusstraat 8, 1363 TN
06-423 163 99
www.brazilianwaxandnails.com

Zen Company

massage en healing

beauty & yoga
Europalaan 848, 1363 BM
06-526 257 33
www.zencompany.nl

Massage Almere Poort

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

manicure en pedicure

ontspannende en sportmassage,
reiki en helende reis
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu

Fancy Palace

Pedi-Kuur Praktijk Rose
medisch pedicure

Massagetherapie Almere

Derma Quality

beautysalon voor kinderen en tieners
Dionysusstraat 8, 1363 TN
06-383 603 73 / 06-813 037 36

Lusem

afslankstudio
Europalaan 913, 1363 BM
036-536 90 30
www.lusem.nl

Reflections Beauty Treatments

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

Poseidonsingel 38, 1363 TR
036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl

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

Rose Nails

Nathalie Jansen

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

helingtherapie, massage en ontspanning
Lokistraat 30, 1363 WG
06-133 986 70
www.praktijknathaliejansen.nl

Total Bodycare

Beneluxlaan 755, 1363 BJ
036-844 72 10
www.total-bodycare.nl
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Zomer 2012 opende de Poortkliniek haar deuren in het Europa
kwartier. Vooral vanaf het spoor
is het gebouw goed zichtbaar,
maar ook vanuit andere richtingen vinden mensen prima hun
weg hier naartoe. Niet alleen de
huisartsen van Medi-Mere, maar
ook veel andere disciplines zijn
hier ondergebracht.

HK

andig alles onder één dak. Er is
capaciteit voor 8000 patiënten.
Poortkliniek richt zich dan ook op
de hele regio. Voor de bewoners van Almere Poort is medische zorg altijd vlakbij.

Bij binnenkomst kom je eerst in de lichte,
hoge hal, waar zes grote foto’s je vriendelijk toe lachen. Na een tweede glazen
deur kom je ook echte mensen tegen.
Twee assistentes: één voor de specialist
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De Poortkliniek is klaar voor
de toekomst
en één voor de huisarts, de apotheker
achter de balie en natuurlijk patiënten, in
de wachtkamer, die smaakvol is ingericht
met rode en blauwe accenten en groene
sansevieria’s. Op een scherm is te zien of
het spreekuur uitloopt. Er is wifi in het
hele gebouw. In de wachtkamer kun je jezelf bedienen van een gratis kopje koffie
uit de automaat – nog zo’n leuke extra.
Han van de Steeg, eigenaar van de MediMere Groep, straalt. “Poortkliniek levert
ultieme zorg in de wijk: veel disciplines
onder één dak: dat is de kracht van samenwerken! Dit alles met als doel de
hoogste kwaliteit van zorg na te streven”.
De altijd vrolijke huisarts Sharda Das
gooit de deur van haar spreekkamer
open, het spreekuur is voorbij. Ze is blij
met haar mooie nieuwe spreekkamer

en aparte behandelkamer, waar kleine
ingrepen kunnen worden gedaan. En de
prikpost, waar alle inwoners van Poort
gebruik van kunnen maken. Ook is ze erg
in haar sas met haar nieuwe collega Bart
Elsen, die op de woensdag en de vrijdag
spreekuur houdt. “We zijn van acht tot
vijf non-stop bereikbaar en hebben bovendien elke week een avondspreekuur.
Ook belangrijk te weten is dat Medi-Mere
gratis psychologische zorg biedt”.
Maar er is nog meer. Op de derde verdieping vind je een ruimte, waar de patiënt alleen telefonisch binnenkomt.
Medewerkers zitten met headsets achter
beeldschermen. Dit is het geavanceerde
communicatiecentrum. Sharda: “Hier komen alle telefoontjes van de vier vestigingen van Medi-Mere binnen. De eigen
doktersassistenten nemen de telefoon65

tjes aan. Hierdoor heeft de assistent op
de praktijk meer aandacht voor de patiënt. Kwaliteit, klantvriendelijkheid en
vooral persoonlijke zorg, daar streven we
naar. Patiënten moeten zich thuis voelen
bij ons”.  a

Poortkliniek
Beneluxlaan 573
1363 BJ Almere Poort
036-532 99 88
www.poortkliniek.com

Duitslandstraat 3
1363 BG Almere
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl

Wij doen er alles aan om u op uw gemak te stellen.
Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk, evenals
een goede (mond)hygiëne en preventie.

www.tandzorgopmaat.nl

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

gezondheid

Het team van Tandzorg op Maat
kijkt verder dan het gebit
Tandartsen Upendra Panday, Alicia Mak en Norbert Lokhorst vormen
het vaste team binnen de praktijk Tandzorg op Maat. Zij houden van
mensen. “Elke patiënt is anders, dat geeft veel plezier in het werk”.
Persoonlijke aandacht is dan ook vanzelfsprekend. “Luisteren naar de
patiënt is noodzakelijk om goede kwaliteit tandzorg te leveren”.

TK

andarts Panday: “Tandzorg op
Maat is een hypermoderne organisatie waarin tandartsen en
specialisten samenwerken. Dankzij die
samenwerking kunnen we heel inhoudelijk en gepassioneerd met ons vak bezig
zijn. Dat betekent échte aandacht voor
de patiënt en een hoge kwaliteit tandzorg. Bovendien krijgen patiënten in één
traject de juiste behandeling, ze hoeven
niet extern op zoek naar een specialist,
dat regelen wij. Onze medewerkers zijn

allemaal volgens de laatste inzichten
opgeleid. En iedereen heeft de drive om
mensen persoonlijk te begeleiden”.

Wat wil je voor de patiënten betekenen?

Tandarts Panday: “Ik wil voor mijn patiënten een tandarts zijn die ze kunnen
vertrouwen. Die hen snel helpt bij acute
kiespijn of de tijd neemt voor een goede
prothese. Een tandarts die een geruststellend gesprek voert als iemand bang is
en een luisterend oor heeft voor de wer67

kelijke behoefte van zijn patiënten. Het is
geweldig fijn als dat telkens weer lukt”.
Tandarts Lokhorst: “Patiënten hebben
soms te maken met een enorme tandarts-angst uit het verleden. Vaak verbazen zij zich over de vlotte en zachtaardige behandelwijze en zijn ze blij dat de
behandeling zo voorspoedig is verlopen”.

Tips voor een gezond gebit?

Tandarts Mak: “Behalve goed poetsen?
Kom regelmatig op controle. Zo sporen
we tijdig problemen op en loop je minder risico dat je op vakantie bijvoorbeeld
ineens kiespijn krijgt. Verder speelt de
mondhygiënist een belangrijke rol als
het gaat om gezond tandvlees. Zij heeft
bovendien praktische adviezen voor technieken en producten die het gebit schoon
en sterk houden”.

Samen staan wij voor je klaar

Kom gerust kennismaken. Wij leggen
uitsluitend witte (composiet) vullingen
en vervangen desgewenst je oude grijze
(amalgaam) vullingen. Tandzorg op Maat
zorgt ervoor dat je de wereld weer met
zelfvertrouwen toe kunt lachen!  a

huisartsen

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

Medi-Mere

Poortkliniek, Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036-532 99 88
www.medi-mere.nl

specialisten
Poortkliniek, Beneluxlaan 573, 1363 BJ
• cardiologie 036-8 22 22 77
• orthopedie 036-6 22 32 60
www.poortkliniek.com

tandartsen

fysiotherapeuten

Dentics

ART Fysio

verwijspraktijk voor kindertandheelkunde
Europalaan 923, 1363 BM
036-760 60 60 / www.dentics.nl

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 575, 1363 BJ
036-22 22 333
www.tandmere.nl

fysiotherapie en manuele therapie
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

Poortkliniek, Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036-532 11 22
www.fysiomere.nl

overige paramedici

Kinderergotherapie Almere

GC Vizier, Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 98 81
www.kinderergotherapiealmere.nl
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Oefentherapie Almere Poort

Odinstraat 7, 1363 WL
036-785 11 62
www.oefentherapiealmerepoort.nl

Podologie

GC Vizier, Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-385 016 57

diëtisten

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans
Aurorastraat 29, 1363 ZH
036-844 38 72
www.dieet-balans.nl

Diëtistenpraktijk Simpl.Food

Poortkliniek, Beneluxlaan 573, 1363 BJ
0320-239 223 / www.simplfood.nl

consultatiebureau

Jeugdgezondheidszorg

GC Vizier, Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90

verloskundigen

psychotherapeuten en coaches

Verloskundigenpraktijk Almere Poort

Bijzonder Jij

• GC Vizier, Duitslandstraat 1, 1363 BG
•	Huisartsenpraktijk Homerus,
Odinstraat 1-5, 1363 WL
036-545 43 90 / 06-543 401 26

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

Jungiaans Atelier

Verloskundigenpraktijk De Eerste Stap
• Poseidonsingel 41, 1363 TR
• Poortkliniek, Beneluxlaan 573, 1363 BJ
06-510 094 20
www.verloskundige-almere.nl

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

Kinderpraktijk De Caleidoscoop

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

logopedisten

Maatschappelijk werk

Logopedie.Almere		

GC Vizier, Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90

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

Psycholoog eerste lijn Isis

Poortkliniek, Beneluxlaan 573, 1363 BJ
088-580 80 00 / www.isis.nl

Logopedie Flevoland		

Poortkliniek, Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036-549 93 27

PsyColor

David Livingstonestraat 113, 1363 LC
036-841 73 32 / www.psycolor.nl

www.logoflevo.nl
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artist impression – Archidev – www.homerusmarkt.nl
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shoppen

Archidev bouwt mediterrane
markthal in Homeruskwartier
De markt is een plek waar je naar toe gaat omdat je weet dat hier
goede producten aangeboden worden tegen redelijke prijzen. Maar je
wandelt er ook rond of spreekt er af voor een kopje koffie. Het is een
eetwereld en ontmoetingsplek tegelijk.

AA

rchidev is een bureau voor architectuur en ontwikkeling, gevestigd in de polder, in Dronten en
Almere. Zij hebben zich bij het ontwerp
laten inspireren door de Griekse oudheid en het gebouw heeft typische kenmerken van een mediterrane overdekte
markt, zoals je op vakantie tegenkomt in
bijvoorbeeld Spanje of Portugal. Dit past
uitstekend bij de wijk. Het gebouw is
transparant en heeft veel lichtinval. Van
de 40 units – waarvan acht voor horeca –
is nu een groot deel verkocht en de bouw
kan elk moment beginnen.

Bij de HomerusMarkt zijn de ondernemers zelf opdrachtgever van de bouw
van hun eigen marktunit. Als koper van
een unit en het lidmaatschap van de VVO
(Vereniging Van Opdrachtgevers) worden
de ondernemers zelf eigenaar en maken
zij samen onderling afspraken over zaken
als branchering en marketing.
Om alvast een tipje van de sluier op
te lichten van de producten die er straks
zeker te vinden zullen zijn: Italiaans ijs,
kaas en wijn, noten, een tabakszaak, een
soepenhuis en natuurlijk ook leuke nonfood-winkeltjes.
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De HomerusMarkt komt midden in het
centrum van Homeruskwartier te liggen.
Het centrum groeit langzaam maar zeker
en met de overdekte markthal wordt een
start gemaakt die toonaangevend is voor
een heel bijzonder centrum.  a

HomerusMarkt
Castorstraat/Trojestraat
Almere Poort
Archidev: 036-260 04 54
www.homerusmarkt.nl

shoppen

Fietsenwinkel Bike Care Plus was
al gevestigd aan de Hogekant voor
de rest van Almere Poort gebouwd
werd. Het is een speciaalzaak voor
allerlei soorten fietsen, maar de
eigenaar is ook een ouderwets
goede fietsenmaker.

DS

e één komt met een lekke band en
een kapot achterlicht en de ander is
op zoek naar een gloednieuwe fiets
of wil eens een proefrit op een e-bike maken. Het kan allemaal. Marcel helpt iedereen even vriendelijk en vakkundig.
“Elk type fiets heeft een eigen stijl en
een eigen rijcomfort. Voor bijna iedereen staat er wel een passende fiets in de
showroom. Neem gerust de tijd om een
keuze te maken. Bekijk ze goed, informeer jezelf en maak een proefrit. We zijn

gespecialiseerd in sportieve fietsen, zoals racefietsen, mountainbikes, tour- en
trekkersfietsen. Maar ook voor een fijne
stadsfiets of woonwerkfiets kun je bij
ons terecht. We hebben ook regelmatig
goede tweedehands fietsen”.
Erg in trek zijn de e-bikes. Dat is niet zo
vreemd, want met een stukje trapondersteuning kun je langere tochten maken.
De modellen die Bike Care Plus verkoopt,
bewijzen dat e-bikes heel sportief kunnen zijn. In april 2013 scoorde de Cannondale Mavaro maar liefst vijf sterren in de
Telegraaftest. Deze e-bike werd omschreven als “een uitstekende, sportieve fiets
met prettige rij-eigenschappen door zeer
laag gewicht en stijf frame. Prima afmontage en zeer goede ondersteuning onder
alle omstandigheden”.
Verrassend zijn ook de fietsen van het
Nederlandse custom-build merk Santos,
opgericht in 1997 door Robbert Rutgrink,
een echte fietsliefhebber met passie voor
fietstechniek en een kritische kijk op het
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www.sintchristophorus.nl

Bike Care Plus voor elke fiets

concept fiets. Bike Care Plus is één van de
weinige officiële ‘Santos Stores’ in Nederland en Santos Testcenter. Bij Santos is
fietsen bouwen nog echt handwerk. Een
Santos is meer dan een stel buizen; het is
een begin van een reis!  a

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

De Morgenstond

Bike Care Plus Fietsenwinkel

Klondyke Boeken

food

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

Albert Heijn

Streekgroentenpakket

Crazy Beads

LaLoods

Bakkerij Alhambra

Toko Almere Poort

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

Poseidonsingel 48, 1363 TR
06-17 57 44 44
bakkerij.alhambra@gmail.com

Bakkeron

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

Cambach Chocolaterie

(alleen op afspraak)
06-515 937 50
www.cambachchocolaterie.nl

E & E Market

Poseidonsingel 37, 1363 TR
06-418 217 25

Afhaalpunt: Bakkeron
06-515 26 586
www.streekgroentenpakket.nl

Europalaan 907, 1363 BM
(036) 525 03 24

Urker Visspecialist
De Wilde Zalm

Thorstraat 3 (Ithaka), 1363 WM
036-536 94 65

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

Woonaccessoires, cadeaus,
kralen, workshops
Europalaan 915, 1363 BM
06-414 656 64
www.crazybeads.nl

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

Internet Zonwering

non-food

Europalaan 812, 1363 BM
023-529 00 67
www.internetzonwering.nl

Animere

Jeniffers Bloemen

Europalaan 824, 1363 BM
06-431 858 96
www.animere.nl

Europalaan 818, 1363 BM
036-844 48 44
www.jeniffersbloemen.nl
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Europalaan 816, 1363 BM
036-536 90 99
www.klondyke.nl

Neonweg 172, 1326 AE
www.laloods.nl

Monsters Kidswear

Europalaan 917, 1363 BM
Facebook: monsterskidswear

Outlet Products

GSM en toebehoren
na tel. afspraak afhalen in Poort
036-841 47 70
www.outletproducten.nl

De Plint

Europalaan 830, 1363 BM
036-536 93 90
www.interaktcontour.nl

Star Computers

Europalaan 842, 1363 BM
036-841 60 68
www.starcomputers.nl

kindercASLa het hele jaar actief!
KindercASLa, hét educatieve centrum van architectuurcentrum cASLa, waar spelen en leren hand in hand gaan!

Kinde

rcASL
a

Je kunt er terecht voor:
à individuele bezoeken of in groepsverband
à een wervelend schoolbezoek
à een spannend kinderfeestje
à bijzondere vakantie-activiteiten
à een uitdagend schoolreisje

Verwacht!

In het voorjaar van 2014
start Hoe word jij architect?
voor jonge architecten in de
dop (8-12 jaar), die alles willen
weten over bouwen, wonen
en duurzaamheid!

kijk voor alle informatie op onze website: www.kindercasla.nl

