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G I D S

een inspirerende
greep uit het moois
dat Almere Poort
te bieden heeft

Wonen in Poort
wordt steeds
duurzamer
Bewoners van Poort
besparen 90% CO2
door verwarming met
stadswarmte

nuon.nl/stadswarmte

Duurzaam wonen
Wonen in Poort is wonen in een van de meest
duurzame wijken van Nederland. Voor een
groot deel doordat de bewoners gebruikmaken
van stadswarmte. Want dat is heel wat schoner
dan wanneer iedereen zijn eigen warmte in
huis zou regelen.

90% CO2-besparing
Het milieuvoordeel wordt steeds groter nu
nieuwe centrales efficiënter gaan werken en
restwarmte nog beter gebruikt wordt. Zo zorgt
het warmteoverdrachtstation in Poort sinds
2012 voor de distributie van milieuvriendelijke
warmte uit Diemen. De CO2-besparing in Poort
loopt daardoor op tot boven de 90 procent!

Het kan nóg duurzamer!
Wij vinden dat energie altijd duurzamer
kan. Daarom bouwen we in Diemen een
warmtebuffer. Door de warmte in deze gigantische ‘thermoskan’ op te slaan kunnen we
de centrales in Diemen straks nóg efficiënter
inzetten. Ook de stadswarmte voor Poort
wordt daarmee weer een stukje schoner!

Almere Poort,
samen bouwen aan de stad

04 wonen

IE

20 onderwijs

n Almere Poort wonen ondernemende
mensen. Mensen die letterlijk samen bouwen aan de stad. Je kunt in Almere Poort
immers niet alleen verrassende woningen huren en kopen, het is ook de grootste zelfbouwwijk van Nederland. Dit in combinatie met de
ligging aan het water en het bos maken het een
uniek stadsdeel. Zo kent Almere Poort een mooi
strand en een prachtige jachthaven die een
scala aan watersportmogelijkheden biedt. Bovendien ligt het stadsdeel tegen de A6 en heeft
het een eigen NS-station. Zo ben je altijd dicht
bij Amsterdam en ’t Gooi. In deze gids vertellen bewoners en ondernemers openhartig over
hoe het is om te wonen en te ondernemen in
dit bijzondere stadsdeel. De 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!
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Blikvanger: een geel huis met
dubbele veranda op het zuiden
Toen Michiel en Sandra hun derde kind verwachtten, gingen zij vanuit Almere Muziekwijk op zoek naar een groter huis. Ze wilden geen
dertien-in-een-dozijn huis. Snel viel de keus op Almere Poort.

BB

ij een bouwbeurs kwamen ze in contact met architectenbureau Commandeur Haumann dat een optie
had op een kavel in het bijzondere architectenbuurtje in het Homeruskwartier.
Dat leek hun wel wat. Ze staken de koppen
bij elkaar en toen alles rond was, kon het
grote bouwen beginnen. Michiel: “Steeds
moesten er keuzes gemaakt worden wat
betreft materialen en kleuren en regelmatig gingen we met de kinderen kijken. De
eerste keer dat we naar onze kavel gingen
kijken, moesten we deze nog op de kale
zandvlakte zoeken met GPS.
We verkochten ons oude huis en onze
dochter wisselde naar een basisschool in

Almere Poort, terwijl wij tijdelijk in Almere Buiten bivakkeerden. We hebben dat
halfjaar veel kilometers gemaakt! In de
strenge winter liep de bouw vertraging
op door vorstverlet. Na in totaal een jaar
voorbereiden en bouwen werd ons huis
opgeleverd. Het was een verademing om
te zien dat we de goede keuzes hadden
gemaakt, qua kleuren en materialen”.
Een huis in twee tinten geel, bijna in de
vorm van een driehoek met afgeronde hoeken. Op de begane grond de woonkeuken
en een overdekte veranda. Via een open
trap kom je op de eerste verdieping, waar
de woonkamer – met panorama-uitzicht
vanuit de zithoek – zich bevindt, met de
5

bovenste veranda. Het meeste oppervlak
heeft de tweede woonlaag, waar zich vier
slaapkamers en een badkamer bevinden.
De doorlopende band lamellen voor de ramen in de slaapkamers zorgt voor privacy.
Michiel: “We vinden het leuk om in een
uniek huis te wonen, al moeten we het
bolle raam in de woonkamer met een
lange stok zemen, en is het lastig om passende meubels te vinden. We maken met
plezier de organische ontwikkeling van de
wijk mee – er komen steeds huizen en winkels bij, definitieve bestrating en groen”.  a

Marloes en Jan Kees zijn al twintig jaar geleden overgestoken
van ’t Gooi naar Almere Buiten.
Gefascineerd door alles wat met
bouwen te maken heeft, waren
ze bij de eerste bouwbeurs over
Almere Poort reeds verkocht.

AA

is kleuter volgde Jan Kees al
bouwprocessen van achter het
raam en wist hij zeker dat hij
‘bouwmeneer’ wilde worden. Hij werd inderdaad ingenieur en werkt nu als intern
adviseur bij woningcorporatie De Alliantie. Maar een eigen huis laten bouwen
geheel naar eigen smaak en woonwensen, daar moest zich eerst de gelegenheid voor doen. Bij de eerste bouwbeurs
over Poort waren Jan Kees en Marloes
reeds verkocht. Jan Kees: “Poort was toen
nog een grote zandvlakte, maar op die
beurs stonden architecten met maquettes en begon het bij ons allebei meteen
te kriebelen. Er was ook snel een klik met

Maarten Feenstra Fotografie
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“Elke dag worden we wakker
in onze eigen droom”
Heutink, architectenbureau en bouwbedrijf. Hun adviseur verzekerde ons dat
ze ons droomhuis konden bouwen. Wij
hoefden alleen voor de kavel te zorgen.
In de Hadesstraat vonden we de perfecte
kavel: aan een gracht, met uitzicht over
het Homeruspark, dichtbij de busbaan en
het centrum van Homeruskwartier.
Nu staat ons huis tussen twee hogere
panden in, maar wij waren als eerste
van de straat begonnen met bouwen en
het is best spannend wat er dan naast
gebouwd wordt. Voor het plaatsen van
zonnepanelen moet je de bouwplannen
van je buren afwachten. Wij mochten
onze zonnepanelen aan de buitenwand
van het huis naast ons bevestigen. Nog
steeds volgen we de bouwprocessen om
ons heen met veel interesse. In het weekend geef ik rondleidingen door de wijk en
reken maar dat ik veel te vertellen heb.

We wandelen ook graag naar het bos, de
Pampushout, en zijn klant aan huis bij de
Homerusmarkt”.
Marloes: “Eén van mijn wensen was
een atelier op de begane grond, zodat
de zware stukken steen voor mijn beeldhouwwerken niet naar de zolder versleept hoeven te worden. Ik kreeg mijn
atelier aan de voorzijde, met openslaande deuren naar de voortuin en heerlijk
veel lichtinval. Als het weer het toestaat,
werk ik met de deuren open en sta ik
bijna buiten. ’s Ochtends staat de zon
op de andere zijde van het huis, waar we
veel plezier hebben van de vlonder boven
het water. Je blijft je verbazen over wat
er leeft in zo’n gracht – enorme snoeken,
aalscholvers, kikkers, eenden. In de nok
van ons dak hebben zwaluwen een nest
gemaakt. Mooi vakwerk! Ik wilde graag
een zolder met een puntdak, voor het ge7

voel van ruimte dat dit geeft. En een dakterras waar je ongezien van de zon kunt
genieten. Jan Kees bedacht de inloopkast
naast onze ruime slaapkamer. Ons huis is
echt perfect, elke dag worden we wakker
in onze eigen droom!”  a

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

Maarten Feenstra Fotografie
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Een heerlijk huis met een rieten
dak aan het water
Songwriter Basil had een fijn huis in Tilburg, maar was bereid om voor
de liefde naar Almere te verhuizen. Hij wilde er dan wel op vooruit gaan.
Een kavel aan het water in het Homeruskwartier zag hij meteen zitten.

O

m de kavel te bemachtigen, moest
er een bouwplan worden ingediend
met een duurzaam karakter. De
rieten kap van dit huis heeft naast een
hoge isolatiewaarde een enorme aantrekkingskracht. Basil: “Iedereen die door deze
straat komt, blijft hier stilstaan”. Gelukkig
heeft Basil zijn privacy doordat hij over
het water uitkijkt. Alleen de familie zwaan
kijkt naar binnen. Binnen is het verrassend ruim en licht. Zowel de woonkamer
met open keuken op de begane grond
als de slaapkamer boven beslaan de volle
breedte van het huis en hebben een raampartij aan de waterkant. Basil: “In de kelder
heb ik mijn studio ingericht, waar ik on-

gestoord kan werken, soms tot in de late
uurtjes. Maar ’s ochtends zit ik steevast
aan de eettafel en voel ik me de koning te
rijk met dit uitzicht en al dat licht”.
Het huis is gebouwd met een innovatief Duits bouwsysteem van houten elementen. Om de kosten te beperken, heeft
Basil de afwerking zelf gedaan, soms met
hulp van vrienden. “Mijn vorige huis had
ik tot drie keer toe verbouwd, die ervaring
kwam me nu goed van pas. Nog zijn er
dingen niet af, zoals de voortuin die nog
onder handen genomen moet worden”.
Basil vertelt dat het flink puzzelen
was om de ruime entree met split-leveltrappen en extra licht via een dakraam te
9

realiseren. “Dit was één van onze wensen,
net als de ronde kap waar je in de slaapkamer van binnenuit naar kijkt”.
De inrichting heeft naast moderne
elementen, zoals de hoogglans witte bar
in de keuken, ook rustieke, zoals houten
meubels. De oranje accessoires uit de seventies maken het helemaal af. Dit huis
is van buiten en van binnen een snoepje.
Basil geeft een tip: “Het kleinschalige
festival ‘Gestrand’ in juli op het Almeerderstrand is één van mijn favorieten!”  a

Maarten Feenstra Fotografie

Vanuit Amsterdam IJburg waren
Martijn en Nicole op zoek naar
een huis met een tuin, toen hun
oog viel op een aanbieding in de
krant. Veel ruimte tegen een aantrekkelijke prijs! Nu wonen ze in
Almere Poort in een kek huis dat
gedurfd schuin is neergezet.

AA

lmere Poort was een gebied dat
ze tot dan toe alleen kenden van
de windmolens die bij helder
weer aan de overkant van het water te
zien waren. Het idee dat ze opnieuw op
een zandvlakte terecht zouden komen
die nog ontwikkeld moest worden, schrok
hen niet af, in tegendeel. Nicole: “We vinden het pionieren juist leuk, het ondernemende, en dat er steeds iets nieuws bij
komt”. Ook de vooroordelen over Almere
verdwenen als sneeuw voor de zon zodra zij zelf een kijkje gingen nemen. “De
10
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“De overstap van IJburg naar
Almere Poort bevalt prima”
ontvangst bij de Kavelwinkel was als een
warm bad, we zijn heel goed geholpen
met alle informatie die we nodig hadden.
Ook het feit dat onze dochter direct terecht kon bij een fijn kinderdagverblijf en
daarna een basisschool was een verademing. In IJburg waren dit soort instellingen al vol voordat ze opgeleverd waren.
In Almere Poort was plaats voor ons”.
Martijn: “We hadden ons ingeschreven voor een project dat door de crisis
is gestaakt. Het alternatief was: zelf ons
droomhuis laten bouwen”. Ze kozen een
kavel in het Columbuskwartier en met
hulp van een architect van bouwbedrijf
Kuin ontwierpen ze hun ideale huis. “Eén
van onze wensen was, dat je zowel beneden als op de eerste verdieping rond kunt
lopen door alle kamers, doordat deze allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat hebben we gerealiseerd door het huis wat

breder te maken en de trap in het midden van het huis te plaatsen. Ook wilden
we graag een werkruimte beneden, omdat we allebei vaak thuis werken. Het is
best een opgave om je eigen huis te laten
bouwen, je moet zoveel dingen regelen
en alles uitkiezen, elk detail, maar het is
het dubbel en dwars waard”.
Martijn en Nicole zagen er een uitdaging in om het maximale uit hun budget te halen. Martijn: “Doordat we de
voor- en achtergevel van het huis wit lieten keimen, waarvoor relatief goedkope
keimstenen worden gebruikt, konden we
voor een duurdere antraciet steen kiezen
voor de zijkanten en ontstond een speels
contrast. Zo ook met de trappen; twee
volledig eikenhouten trappen waren buiten ons budget, maar twee trappen met
eikenhouten treden gecombineerd met
vurenhout paste wel!”
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Alle kranen voor het huis kochten ze in
Duitsland. Nicole: “Bouwvakkers wilden
nog wel eens morren dat we niet voor
standaard materialen kozen, maar uiteindelijk is het toch allemaal keurig naar onze
wensen geplaatst. We wonen hier met
veel plezier. Beiden werken we in Weesp,
dus qua reistijd is er niets veranderd. Ik
heb juweeltjes in de buurt ontdekt, zoals
yoga-lessen, massage-behandelingen, sushi en de notenbar. Alleen mijn kapper in
IJburg ben ik trouw gebleven!” a
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Een unieke generatiewoning
bouwen: samen en toch apart
Maurizio en Marijn bouwden één van de eerste huizen van Almere Poort.
Toen de moeder van Marijn aangaf ook naar Almere te willen verhuizen,
werd de beslissing snel genomen om opnieuw te gaan bouwen.

Z

e kwamen vanuit Amsterdam naar
Almere Haven toen hun oudste
kind één jaar was. Maurizio: “We
woonden fijn in Almere Haven, maar met
intussen vier kinderen en de wens om een
praktijk aan huis te beginnen, keken we uit
naar een groter huis. Toen we hoorden over
de mogelijkheden voor zelfbouw in Almere
Poort, waren we er als de kippen bij”.
Het ondernemerschap is hun niet
vreemd. Marijn is directeur van SPA Wellness Weesp, dat dit jaar zijn tienjarig
bestaan viert. Maurizio verzorgde sportmassages bij SPA Wellness Weesp. Na
afronding van zijn opleiding tot shiatsutherapeut en de groeiende vraag naar zijn

behandelingen startte hij zijn praktijk aan
huis in Almere Poort. De wens voor een
grotere, aparte praktijkruimte ontstond in
de loop van de tijd.  Hier zal ook ruimte zijn
voor bijvoorbeeld yoga-lessen.
Ook Ingrid, de moeder van Marijn, was op
zoek naar woonruimte in Almere Poort. Ze
woonde in Brabant en wilde na haar pensioen graag dichter bij haar kinderen en
kleinkinderen gaan wonen. Marijn: “Mijn
zussen wonen in Amsterdam, dus als mijn
moeder hier naartoe verhuist, wonen we
straks allemaal bij elkaar in de buurt”. Het
was eigenlijk Maurizio’s idee om de plannen samen te voegen. Waarom niet met
z’n allen twee kavels kopen en een dubbel
13

huis bouwen, met een patio ertussen en
een praktijkruimte ernaast? Iedereen was
enthousiast en samen met de Almeerse architect Jos Abbo gingen ze aan de slag. Nog
voor het eind van 2015 hopen ze hun intrek
te kunnen nemen in een unieke generatiewoning: samen en toch apart.
Maurizio: “Het ging allemaal heel snel.
We verkochten ons huis in het Columbuskwartier en huren nu tijdelijk woonruimte vlakbij de plek in het Homeruskwartier
waar binnenkort de bouw van ons tweede huis in Almere Poort kan beginnen”.  a

Teun en Monique zijn rasechte
Amsterdammers en beiden werkzaam in de bouw. Nog voor de
eerste kavelmanifestatie schreven
ze zich in voor een kavel in het
Columbuskwartier waarop zij al
hun woonwensen met eigen handen waar konden maken.

EI

n zij werden ingeloot, samen met
twee collega’s. Teun heeft een metselbedrijf dat is gespecialiseerd in restauratie en Monique doet administratief
werk bij een vastgoedbedrijf. Beiden zijn
geboren en getogen in Amsterdam, maar
de ruimte trok hen al vijftien jaar geleden
met zoon en dochter naar Almere. Teun:
“In Amsterdam woonden we in best
gammele huizen. De degelijke en ruime
eengezinswoning in Literatuurwijk was
heel aantrekkelijk voor ons. Maar nieuwbouw is vaak een beetje saai. In Almere
Poort kregen we de kans om zelf een

Maarten Feenstra Fotografie
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“Je eigen huis bouwen geeft
voldoening en woonplezier”
huis te bouwen en konden we al onze
ideeën verwezenlijken. We hebben een
huis neergezet dat voorzien is van alle
moderne snufjes maar met een traditioneel uiterlijk. Het ontwerp is geïnspireerd
op het Catharinahofje aan de Overtoom
in Amsterdam. Architect Theo Groot
heeft ons geholpen met de bouwtekeningen. Verder hebben we bijna alles zelf
gedaan. Tot en met het heien aan toe”.
Zorgvuldig kozen Teun en Monique de
materialen. Bakstenen van vechtformaat
en natuursteen-details in de gevel, grote
Mosa-tegels op de vloer en antracietkleurige dakpannen, die ook terugkomen
op het dak van de houten schuur met
tuinkamer. Het raamwerk, de plinten en
de kozijnen zijn allemaal prachtig uitgevoerd met sierranden en in hoogglans
crème geschilderd. In de badkamer lopen
de voegen perfect door van de vloer naar

het bad en de wand. Het is werkelijk een
plaatje en een knap staaltje vakwerk.
Monique: “We wilden een grote hal
en geen standaard trap. Onze trap loopt
heel statig in een hoek langs twee wanden omhoog. Zo’n trappenhuis waar je
een kroonluchter in kunt hangen”. Er
hangt nu een enorme ‘peer’ als knipoog
naar het moderne. Opvallend is het ingebouwde tv-scherm bij het bad in de
badkamer. Monique lacht: “Nu maken
we tenminste gebruik van het bad! Voor
de keuken zochten we een Amerikaanse
koelkast. Niet met twee halve deuren,
maar echt een flinke. Deze vonden we,
maar we hebben wel even moeten puzzelen om hem in de keuken in te passen”.
Het resultaat is een prachtige wand met
geïntegreerde koffiemachine.
Teun: “Ons huis is echt iets bijzonders
geworden. Mensen die bij ons op bezoek
15

komen vinden het allemaal even prachtig. Wij zijn zelf ook heel tevreden en wonen hier met veel plezier. Maar nu onze
zoon – inmiddels afgestudeerd bouwkundige – op zichzelf gaat wonen, wordt
het huis eigenlijk te groot. Voorzichtig
denken we al aan een nieuwe uitdaging,
misschien een bungalow. Of het moeilijk
voor ons zal zijn om dit huis ooit te verlaten? Het is fantastisch dat we de kans
hebben gekregen om het te bouwen. Dat
hebben we toch maar mooi neergezet.
Die ervaring blijft”. a

Charlotte en Maarten dachten dat
alleen mensen met een heel groot
budget een eigen huis konden
bouwen. Totdat ze zich verdiepten
in IbbA, een starterslening voor
zelfbouwers. Charlotte: “We zagen
gelijk een unieke kans. We waren
al een tijd op zoek naar een koopwoning met een praktijkruimte.
Met IbbA konden we het huis bouwen waar we naar op zoek waren”.

CI

harlotte en Maarten wonen nu sinds
april 2012 in hun IbbA-woning en kregen er ook een dochter. De woning
is helemaal zoals ze hadden gehoopt.
Charlotte: “De eerste keer dat ik de deur
opende en binnenliep was het meteen
super. Omdat je al zo’n tijd alles alleen op
papier ziet, is het toch best spannend om
het dan in het echt te zien. Maar het was
nog beter dan we hadden gedacht”.
16
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“Met IbbA bouwden we het huis
waar we naar op zoek waren”
Splitlevelwoning

Hun woning is vooral ontworpen rondom
de wens voor een aparte praktijkruimte.
“Dat was het uitgangspunt”, vertelt
Charlotte. “Ik ben diëtiste en had al een
praktijk aan huis in onze huurwoning,
maar daar was de grens tussen zakelijk en privé minder helder. Ik wilde heel
graag een huis met een praktijk die direct
na de voordeur te bereiken was. Dat is
nu gelukt. We hebben de kavel voor een
groot deel bebouwd. Zo’n twaalf meter
naar achteren. De eerste drie meter zijn
van de praktijk. Daarna kom je in onze
splitlevelwoning met de woonkamer
met het hoge plafond. Hier ervaar ik echt
werk en privé als gescheiden”.

Bouwbegeleider

Over het bouwproces is Charlotte louter
positief. “Het viel mij ontzettend mee.

Mijn tip is dat je een fijne bouwbegeleider kiest en dat je tijd neemt om jezelf in
de materie te verdiepen. Alles wat je niet
begrijpt in het proces kun je aan je begeleider vragen, maar ook zelf iets uitzoeken of ontdekken is heel wat waard. Het
was lang niet zo ingewikkeld als ik dacht.
Ook is het verstandig om meteen te beginnen met sparen, dan kun je die leuke
keuken ook nog in je huis plaatsen.”

Ga ervoor!

Charlotte kan zich echter nog wel herinneren hoe zij dacht over zelfbouw voordat zij ervoor koos. “Aan iedereen die wel
aan IbbA denkt maar de stap nog niet
heeft durven nemen, zou ik willen zeggen: ga ervoor! Zeker als je op zoek bent
naar jouw ideale rijtjeswoning die je
steeds maar niet kunt vinden op de reguliere markt. Want met IbbA kun je op alle
17

fronten je huis en woonomgeving vormgeven”. De oplettende kijker valt op dat
de radiatoren op onlogische plekken zijn
geplaatst. “Dat is het enige waar ik niet
goed over heb nagedacht. Dat   kunnen
mensen dus  beter anders doen” .  a

IkbouwbetaalbaarinAlmere
Kavelwinkel, Stadhuisplein 1
1315 HR Almere Stad
036-533 83 83
www.ikbouwbetaalbaarinalmere.nl
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Lefgozers uit Amsterdam
Dit zijn de eerste bewoners van DUIN – het spiksplinternieuwe woongebied bij het Almeerderstrand aan het IJmeer. Helga en Roberto
vertrokken samen met hun twee kleine kinderen uit Amsterdam, op
avontuur naar hun nieuwe woning in de duinen.

R

oberto: “We waren op zoek naar
een ruimer huis, iets met een
tuin of buiten en niet te ver van
ons werk en van onze vrienden. We hebben gekeken naar bestaande woningen
in Amsterdam-Noord, Wijk aan Zee en
Landsmeer. Nieuwbouw had eigenlijk
niet onze voorkeur”.
Helga: “Een collega woonde in Almere
Poort. Zij wees mij op een project dat
‘DUIN’ heette. Dat sprak me meteen aan.
Toen ze ons het gebied lieten zien, was ik
verkocht. Ik ben wel een beetje klaar met
de stad. Ik hoef niet meer elk weekend
in de kroeg te hangen. Ik heb behoefte
aan wat meer rust en ruimte, en ik wilde

dichter bij onze ouders in Drenthe en Emmeloord wonen. Alleen Roberto was niet
meteen overtuigd”.
Roberto: “Uiteindelijk trok het avontuur me over de streep. En de enorme
ruimte die je hier hebt. Ik was in Amsterdam op zoek naar iets wat er niet is.
Meer ruimte, meer buiten, ook voor onze
kinderen. In Almere Poort is een ontzettend ruim scholenaanbod – en... geen
wachtlijsten! We konden dus gewoon
terecht op de school die ons het meeste
aansprak, de Montessori”.
Helga: “Ik zag totaal geen beren op de
weg. Het leukst van alles vind ik dat je de
deur open doet en dat je meteen in de
19

natuur staat. Wist je dat er ’s ochtends
vossen en herten door de tuin lopen?
Geweldig! We werken beiden vaak thuis,
maar hebben ook regelmatig meetings
in Amsterdam. De één gaat met de auto,
de ander met de trein. Je kunt het station
zien liggen vanuit ons huis”.
Roberto: “Met de tweede parkeerplek
zijn vooral mijn ouders blij als ze op visite
komen. Tegen vrienden uit Amsterdam
zeg ik: ken je het strand van Muiderberg?
Daar tegenover ligt nog een strand, en
daarachter ligt ons wijkje. Dan zeggen ze
verbaasd: dat is toch Almere? Maar nu ze
met eigen ogen hebben gezien hoe we
wonen, zijn ze ineens ook enthousiast
geworden”.
Helga: “In Amsterdam hadden we geen
tuin, alleen een balkonnetje. Dus we
moesten nog wel wat shoppen voor het
buitengedeelte. Een barbecue bijvoorbeeld. Laat de zomer maar komen!”  a

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

Fotografie: Louise Mars

Leerlingen die net van de basisschool komen, staan voor een belangrijke keuze. Wat wordt hun
vervolgopleiding? Het vernieuwde
Groene Lyceum op het Groenhorst
Almere is een slimme en actieve,
vijfjarige route naar het hbo.

H

et Groene Lyceum (HGL) is een
ideaal vervolg van de basisschool voor leerlingen die goed
kunnen leren én het leuk vinden om tijdens hun opleiding al te werken in de beroepspraktijk. In de onderbouw (leerjaar
1 en 2) van het Groene Lyceum krijgen de
leerlingen algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde, en daarnaast
ook een aantal beroepsgerichte praktijkvakken. Er wordt gedeeltelijk gewerkt met
havo-methodes. Aan het eind van leerjaar
2 wordt bepaald of de leerling door kan
naar de bovenbouw van de versnelde
leerroute. In de bovenbouw halen de leer20
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Het Groene Lyceum: de slimme
leerroute naar het hbo
lingen in drie jaar het diploma vmbo gl/tl
en een mbo-diploma Toegepaste Biologie
niveau 4. Daarmee kunnen zij direct naar
het hbo – ook naar niet-groene opleidingen – of in een beroep beginnen.
Wat het Groene Lyceum uniek maakt,
is dat leerlingen niet hele dagen in een
klaslokaal doorbrengen, maar ook praktijkopdrachten krijgen. Vanaf het derde
jaar krijgen de leerlingen een goed zicht
op beroepsmogelijkheden door het lopen
van stages. Zo ontwikkelen ze vaardigheden en competenties, zodat ze aan het
eind van de opleiding aan alle gestelde eisen voldoen om op het hbo verder te leren.
Leerlingen uit groep 8 zijn toelaatbaar
voor het Groene Lyceum als ze minimaal
een B-score in het leerlingvolgsysteem
hebben voor begrijpend lezen, rekenen
en wiskunde. Tevens wordt er van hen
verwacht dat ze zelfstandig, sociaal vaar-

Winnaar Onderwijsprijs Flevoland

dig, onderzoekend en ondernemend zijn.
Interesse voor groen, voeding of milieu
is een voorwaarde. De HGL-leerling vindt
studeren prima, maar doet ook graag ervaring op in de praktijk, stelt hoge eisen
aan zichzelf en is een doorzetter – gemotiveerd voor de voorbereiding op het hbo.

Groenhorst Almere is de winnaar van de
Onderwijsprijs Flevoland 2013-2015 met
het project ‘Gezonde School’ en dingt
daardoor mee naar de Nationale Onderwijsprijs. Groenhorst Almere organiseert
al jaren de projectweek ‘Gezonde School’,
een week waarin allerlei praktische leeractiviteiten worden aangeboden die de
vmbo-leerlingen in leerjaar 1 en 2 inzicht
geven in welzijnsaspecten die van belang
zijn voor een gezonde levensstijl. De jury is
bijzonder gecharmeerd en schrijft in haar
rapport: “Er zijn weinig scholen die dit thema zo veelomvattend en langlopend hebben uitgewerkt als Groenhorst Almere”.
Bauke Houtsma, directeur van Groenhorst
Almere: “Deze prijs is een waardering en
een stimulans voor al het goede en mooie
werk dat dagelijks door gemotiveerde
teams wordt uitgevoerd”.  a

Groenhorst Almere
vmbo (bbl, kbl, gl) /
het groene lyceum / mbo
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088 - 020 5400
www.groenhorstalmere.nl

De Eerste Almeerse Sterrenschool
‘De Ruimte’ startte drie jaar terug
in een tijdelijk onderkomen in afwachting van de realisatie van de
nieuwbouw. Het leerlingenaantal
groeit gestaag door, de teller staat
nu op 130 leerlingen. In het voorjaar van 2015 is het zover en kan de
school haar eigen gebouw, dat in
het Homeruspark ligt, betrekken.

H
H

et nieuwe gebouw doet zijn
naam ‘De Ruimte’ eer aan. Directeur Fred Molenberg: “De
leerlingen en het hele team verheugen
zich op het nieuwe gebouw. De bouw is
in de afrondingsfase,  ik ben al door het
gebouw gelopen en het is werkelijk heel
ruim en prettig van opzet. Er komt veel
licht door de ramen en je kijkt uit over het
Homeruspark, dat door een landschapsarchitect is aangelegd. Natuurlijk komen

Maarten Feenstra Fotografie
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Bijzondere school in bijzondere
wijk krijgt prachtig gebouw
het logo en de naam op het gebouw te
staan, maar bewust zonder het woord
‘school’, want ‘De Ruimte’ is veel meer
dan een school. We ontwikkelen ons tot
een educatief centrum in Poort. Toegankelijk voor de hele buurt. We werken met
allerlei partners, die ook invulling geven
aan activiteiten in en rond het gebouw.
Bijvoorbeeld Partou voor peuterspeelzaal
en kinderopvang, Stad en Natuur voor natuureducatie, CKV Almere voor kunst en
cultuur, Kennisnet, O4NT en TikTik voor
de ICT en welzijnsorganisatie De Schoor
voor het buurthuis en cursussen en activiteiten. Uniek is ook de samenwerking
tussen Prisma (Stichting voor christelijk
onderwijs in Almere) en ASG (Almeerse
Scholen Groep).
Een Sterrenschool is een moderne, klantgerichte school die wordt opgebouwd
rond vijf sterren, de speerpunten.  

H Flexibele tijden en vakanties

Fred: “Zo’n 40 procent van de ouders
maakt op dit moment gebruik van de
mogelijkheid om vakanties buiten de
gangbare schoolvakantieperiodes op te
nemen. Zowel ouders als leerkrachten
geven aan het begin van het schooljaar
hun vakantieplanning op en de roosteraar gaat daarmee aan de slag.  

H Alle kinderdiensten onder één dak

Er is veel belangstelling voor dit concept
omdat het past bij deze tijd, waarin vaak
beide ouders werken. Alle activiteiten vinden plaats onder één dak of in de nabije
omgeving. De coördinatie hiervan vindt
centraal plaats.

H Maatwerk voor ieder kind

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

H E-learning en ICT

De ouders schaffen voor een kind vanaf  
vier jaar een ipad aan. Dit kan via school,
met een betalingsregeling.

H Binding met de buurt

We geven ouders de gelegenheid om een
actieve rol te spelen op school en ook
voor bewoners, instellingen en bedrijven
uit de buurt zijn er mogelijkheden”.   a

De Ruimte
per 2 maart 2015: Nimfenplein 1
1363 SV Almere Poort
036-767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.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
per 2 maart 2015:
Nimfenplein 1, 1363 SV
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 bbl kbl 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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De Kleine Wereld biedt daltononderwijs in prettige omgeving
De oecumenische basisschool De Kleine Wereld ligt aan een
rustige straat in het Europakwartier. Er heerst een gemoedelijke sfeer waarbij kinderen zich veilig voelen.

HH

et schoolgebouw is modern en
heeft lichte, ruime lokalen. Directeur Jo Koot: “Ons Daltononderwijs heeft de volgende uitgangspunten.

Vrijheid

Leerlingen kiezen zelf de volgorde van
hun werk. Dit gebeurt wel binnen bepaalde grenzen, het werk moet af in de tijd
die daarvoor staat. Kinderen vragen hulp
aan de leerkracht of een medeleerling.

Zelfstandigheid

Leerlingen gaan zelf, na de instructie, ontdekkend aan het werk. Oplossingen van
problemen worden zoveel mogelijk zelf

gevonden. De leerkracht stimuleert en
helpt. Op deze manier ontstaat een grote
mate van zelfstandigheid.

Samenwerken

Onderlinge hulp en samenwerken tussen
de leerlingen stimuleren wij voortdurend.
Dit is ook wat de maatschappij eist: samenwerken in teamverband.

Ontwikkeling

Op onze school staan de zintuiglijke en
motorische ontwikkeling centraal. We vinden het belangrijk om deze ontwikkeling
nauwgezet te volgen, het is één van de
voorwaarden om tot leren te komen”.  a

Oecumenische school

Het is voor ons vanzelfsprekend dat kinderen vanuit diverse religies of zonder een
levensbeschouwelijke achtergrond onze
school bezoeken. Waarden, normen en
respect voor elkaar zijn het uitgangspunt.
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Basisschool De Kleine Wereld
Nederlandhof 5
1363 DC Almere Poort
036-767 02 40
www.de-kleine-wereld.nl

In de Monacostraat in het Europa
kwartier bevindt zich naast de
dependance van basisschool de
Droomspiegel peuterspeelzaal De
Kleine Ontdekkers, opgericht door
de gepassioneerde Ellen en Anne.

EI

llen en Anne volgden aan het ROC
in Almere Buiten de opleiding voor
onderwijsassistent. Al tijdens de verschillende stages die zij liepen in het
onderwijs, de kinderopvang en het welzijnswerk, sprak de peuterleeftijd hen
het meest aan. Ellen: “Op die leeftijd gaat
de ontwikkeling zo hard, het is mooi om
daar deel van uit te maken. Bovendien
zijn jonge kinderen helemaal zichzelf,
eerlijk en spontaan. Het is leuk en afwisselend om met hen te werken”.
Beiden wilden ze graag voor zichzelf
beginnen. Anne: “Tijdens de stages hebben we veel geleerd, maar ook dingen
gezien die we zelf anders zouden willen
doen. Als eigen baas kun je je eigen idee-

Maarten Feenstra Fotografie
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Beleven en ervaren bij peuterspeelzaal De Kleine Ontdekkers
ën uitdragen. Wij maken geen gebruik
van de bekende educatieve programma’s,
maar wij gaan uit van de principes van
Freinet”.
Célestin Freinet was een Franse onderwijzer. Op zijn afgelegen dorpsschool
merkte hij dat de kinderen in zijn klas
nauwelijks geïnteresseerd waren in de
droge leerstof. Hij ging op zoek naar andere werkwijzen. Hij ging met zijn kinderen de school uit om bedrijfjes in het dorp
en de natuur in de omgeving te bekijken.
Freinet-onderwijs gaat uit van de belevingen en ervaringen van de kinderen.
Anne: “Ieder kind is uniek. Door goed
naar het individuele kind te kijken, kunnen wij het helpen stappen te maken in
zijn of haar eigen ontwikkelingsproces.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en
onderzoekend, en ze leren van de ervaringen van andere kinderen”.

Ellen: “We waren er al snel uit dat Almere Poort de geschikte locatie is voor onze
peuterspeelzaal. Het is een jong, gevarieerd en snel groeiend stadsdeel, dat tevens goed bereikbaar is. In dit kinderrijke
gebied wordt gretig gebruik gemaakt van
het ruime aanbod aan activiteiten voor
kinderen. Met een peuterspeelzaal voorzien wij in een behoefte van ouders om
hun peuters in contact te brengen met
leeftijdsgenoten en spelenderwijs op ‘de
grote school’ voor te bereiden”.
Anne: “Wij hebben geen wachtlijsten en
het maakt niet uit hoeveel dagdelen per
week je afneemt. We draaien sinds september 2014 en hebben nu op vier dagdelen een enthousiaste groep. We blijven
kleinschalig – er zijn maximaal twaalf
kinderen in een groep, om de individuele
aandacht te waarborgen – maar zullen
het aantal dagdelen wel uitbreiden”.
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Ellen: “We organiseren ook regelmatig
knutselmiddagen waaraan iedereen gratis deel mag nemen. Ons concept heeft
goed uitgepakt, we hopen in 2015 nog
meer peuters te mogen begeleiden in
deze bijzondere periode van hun leven”.  a

PSZ De Kleine Ontdekkers
Monacostraat 50
1363 CG Almere Poort
Anne: 06-431 053 94
Ellen: 06-136 097 18

Kiki Nous
BeeKidzzz

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

Child Care

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

GO! Kinderopvang

Marco Poloroute 60
0320-294 900
www.skl-kinderopvang.nl

Kids First

BSO en PSO De Wereldbol
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-711 10 99
www.kids-first.nl

Kids Stories

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

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

Kinder Centrum Almere

• KDV De Boerderij
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
036-841 95 85
• BSO De Hooiberg
Odysseestraat 51, 1363 WR
036-524 73 64
www.kindercentrumalmere.nl

De Kleine Wereld kdv & bso

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

Partou

KDV, BSO en PSZ De Ruimte
per 2 maart 2015:
Nimfenplein 1, 1363 SV
020-398 61 11
www.partou.nl

gastouderopvang

peuterspeelzaal

Frangipani Opvang

Kleine Columbus

Gastouderbedrijf
Het Poortje

Peuterspeelzaal
Europakwartier

Gastouderopvang
Almere Poort

De Kleine Ontdekkers

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

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

dagopvang en bso
Luxemburgstraat 22, 1363 BK
06-361 555 06
www.gastouderopvangalmerepoort.nl

Taly’s Kindercentrum

Neptunussingel 79, 1363 VV
036-525 03 50
www.talyskindercentrum.nl
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Marco Poloroute 56, 1363 LA
036-527 85 27
www.deschoor.nl

Nederlandhof 3, 1363 DC
06-398 929 90
www.deschoor.nl

Monacostraat 50, 1363 CG
Anne: 06-431 053 94
Ellen: 06-136 097 18
info@peuterspeelzaaldekleineontdekkers.nl

Natuur dichtbij,
Altijd iets te doen

van Poort tot Buiten

Heerlijk wandelen in de natuur, kinderfeestje bij De Boskantine
of in De Trekvogel, rennen met de hond of op de fiets langs de
plassen. Het kan in het westen van Almere, van Poort tot Buiten,
in de natuurgebieden van Het Flevo-landschap.
Van de Pampushout in Poort, langs de Natte Graslanden bij
de Noorderplassen en de Lepelaarplassen naar het Wilgenbos
nabij de Oostvaardersplassen in Almere Buiten.

Leuke activiteiten bij De Trekvogel en De Boskantine!
Op woensdagmiddag vanaf 1 april tot en met eind september worden er leuke
activiteiten voor kinderen en volwassenen gehouden bij De Boskantine.
En elke laatste zondagmiddag van de maand bij De Trekvogel.
De Boskantine, Kastanjehof (Van Wagtendonkpad)
De Trekvogel, Oostvaardersdiep (De Blocq van Kuffeler)
Kijk voor excursies, wandelingen, routes en evenementen op www.flevolandschap.nl
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Nu het hele jaar door genieten
bij strandrestaurant Poortdok
Een koel glas in je hand, slippers aan je voeten, uitzicht op het IJmeer,
spelende kinderen aan de waterkant… dat is Poortdok. Het strandrestaurant van Almere Poort met de gezellige loungebanken is nu op veler verzoek ook in de winter bijna ieder weekend geopend.

VV

oor veel Almeerders de favoriete plek om van het strand
te genieten. Sommigen koesteren herinneringen aan de dag van hun
leven, omdat zij op deze heerlijk zomerse
locatie hun huwelijk of jubileum vierden. Enkele malen per jaar, tijdens een
groot evenement, zoals de Libelleweek
of Strandfestival Zand, wordt Poortdok
tijdelijk deel van het grote geheel. Daar
staat tegenover dat er nu niet meer de
hele winter gewacht moet worden tot
de eerste mooie lentedag, maar dat je in
het weekend het hele jaar door bij Poort-

dok terecht kunt. Weer of geen weer. Op
winterse dagen staat het relaxte loungemeubilair binnen, rondom de kachel.
Kaarsen op tafel, warme chocolademelk...
en natuurlijk de volledige menukaart tot
je beschikking.
Poortdok is meer dan een strandpaviljoen op een perfecte locatie. Op de menukaart staan naast lunchgerechten en
originele borrelhappen bijvoorbeeld saté,
dikbilbiefstuk en een vegetarische pasta
met kastanjechampignons en pecannoten. Ook kindermenuutjes ontbreken
niet. Dus mocht je na een paar drankjes
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nog niet naar huis willen, dan blijf je gewoon eten! In de zomer is er regelmatig
een DJ tot in de late uurtjes, een springkussen voor de kinderen en beach volleybal voor iedereen. Je kunt hier echt je hart
ophalen.  a

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

Bovenin de Homerusmarkt kun
je van soepen genieten zoals bij
moeder thuis. Elena kookt dagelijks vers. Zij is van alle markten
thuis en toch blijven de mensen
vragen om de Russische gerechten, die ze klaarmaakt volgens
traditionele recepten van haar eigen moeder.

EI

lena is het koken met de paplepel ingegoten. Zij groeide op in Moskou als
dochter van een kokkin. De van oorsprong Iraanse Jafar ontmoette ze tijdens
een bezoek aan vrienden in Duitsland. Hij
woonde toen in Leeuwarden en na veel
bezoeken over en weer trouwden ze en
settelden zich in Almere Tussen de Vaarten. Zij hebben een dochter en een zoon.
Jafar werkte 20 jaar als lasser en kalibrator bij Mitsubishi toen het bedrijf naar
Finland verhuisde en hij in Nederland
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Genieten van soepen zoals
bij moeder thuis
achterbleef. Hij is geen type om thuis te
gaan zitten en bedacht een restaurant
waar de kookkunsten van zijn vrouw tot
hun recht zouden komen. Bovenin de
gloednieuwe Homerusmarkt vond hij de
perfecte locatie. Elena heeft de culinaire
leiding en Jafar pikt het snel op. Met technische precisie maakt hij thuis op zondag
wel duizend pelmeni – een soort ravioli
– voor de hele week. “Je moet ze direct
invriezen, anders plakken ze aan elkaar”.
Elena: “Soep is lekker, gezond en betaalbaar. Met brood erbij is het een volwaardige maaltijd. Ik maak soepen van
over de hele wereld, maar op één of andere manier is er vooral vraag naar Russische soepen. Natuurlijk wil ik mijn klanten deze graag laten proeven. Borsjt – de
bekende bietensoep, sjie – koolsoep of
rassolnik – soep met rundvlees, gerst en
augurken. Ik kook deze volgens familiere-

cepten, zoals mijn moeder en mijn oma
het vroeger thuis klaarmaakten. Sommige recepten zijn opgeschreven, maar het
meeste weet ik uit mijn hoofd. Vroeger
had je geen internet om even iets op te
zoeken en moesten we veel onthouden.
Ook mijn dochter kan goed koken, dus de
lijn gaat door.
Naast soepen maken we bijvoorbeeld
op vrijdag ook lasagne en rijstmaaltijden.
En soms zijn er pirosjki, pasteitjes gevuld
met kool of met vlees. Maar we hebben
nog veel meer ideeën. Straks in de zomer
wordt het tijd voor koude soepen, salades
en smoothies. Bij ons is alles vers, zonder
kunstmatige toevoegingen. Ook de kruidenboter maken we zelf, maar liefst anderhalve kilo per week gaat er doorheen”.
Klanten komen soepen afhalen of aan
één van de gezellige tafels eten. De huiskamersfeer is belangrijk, vinden Elena en
33

Jafar. Ook kleine groepen hebben al dankbaar gebruik gemaakt van de locatie. “Ik
kook vanuit mijn hart, voor de waardering. Mensen komen terug, en nemen
anderen mee. Dan weten we dat we het
goed doen”.  a

Mama’s Soephuis
Homerusmarkt
Alseïdenstraat 20-33
06-162 611 91
www.mamassoephuis.com

Sinds kort is het Homeruskwartier een heuse patisserie rijker,
waar Yvonne zich helemaal uitleeft met haar eigen bakkunsten
– SweetUnique. De winkel biedt
ruimte voor koffie met een gebakje, dat even mooi als lekker is.

YY

vonne werkte jarenlang als store
manager bij Starbucks op station
Utrecht Centraal, toen zij besloot
voor zichzelf te beginnen. “Ik wilde graag
iets opbouwen, mijn eigen passie uitdragen, niet voor een baas maar voor mezelf.
We startten met de website en na de eerste opdrachten volgden er meer. Vooral
met bruidstaarten hebben we ons kunnen
bewijzen. Het is eens voorgekomen dat
mensen voor een proef-afspraak kwamen,
nadat ze drie anderen al hadden afgewezen, en met ons in zee gingen. Dat geeft
een kick. Een bruidstaart is de belangrijkste taart die je kunt maken, je trouwt
maar één keer en het moet perfect zijn.
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Ambitieus koppel start
patisserie met eigen twist
Bijzondere herinneringen heb ik aan
een bruidspaar dat een VW-busje op de
taart wilde. Of een sweet-table voor 500
veganisten, dus zonder ei. Zie maar eens
zoveel lekkere taarten te bakken met
weglating van één van de belangrijkste
ingrediënten, dat is best een uitdaging.
Ik volgde patisserie-cursussen, maar
het meeste heb ik geleerd door te experimenteren, mijn eigen creativiteit te gebruiken. Zo heb ik de nieuwjaarstaart van
oliebollendeeg met champagne-mousse
uitgevonden. Bij ons vind je dan ook geen
standaard taarten. Zelfs mijn appeltaart
is een eigen versie, een Amerikaanse pie
met toffeesaus”. Haar signature-cake is
de nudie-cake, een cake uit drie verschillende gekleurde lagen, afgewerkt met
botercrème en zilverkleurige versiering.
Smaakt al even goed als het eruitziet.
Verder doen de worteltjestaart, de fram-

bozenmousse en de oreotaart het goed.
Yvonne: “Onze kracht zit daarin, dat we
alles zelf maken. De roze kleur bijvoorbeeld, komt niet van kleurstof maar van
echte frambozen. Je proeft het verschil”.
In november 2014 openden Yvonne en
haar vriend Stefan de winkel in Homeruskwartier. Het pand moest groot genoeg
zijn voor een afgescheiden keuken. Stefan: “We staan vaak met zijn tweeën in de
zaak, dus Yvonne kan rustig bakken terwijl ik de klanten bedien. Het fulltime op
elkaars lip zitten gaat tot nu toe verbazingwekkend goed. De kunst is om elkaar
voldoende vrij te laten”. Stefan houdt zich
vooral bezig met de marketing. “We leggen de lat hoog, dat geldt voor de producten en de service, maar ook voor de
uitstraling. We willen klanten het gevoel
geven dat zij al hun wensen kwijt kunnen”. Mensen uit andere wijken komen
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nieuwsgierig proeven. Buurtbewoners
zijn aangenaam verrast. Yvonne: “Het
is onze droom om ergens in een drukke
winkelstraat een filiaal te openen. Maar
de vestiging in Poort blijft, hier hebben
we de ruimte om te bakken”.  a

SweetUnique
Trojestraat 39
1363 VL Almere Poort
06-317 902 73
www.sweetunique.nl

De Broodjesbar

Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 95 10
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

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

HarborHouse		

Poortdok		

SweetUnique

Heilig Boontje Espressobar

Roti Centrum De Poort

Taj Mahal

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

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

Hikari

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

Jawa City

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

Ottoman Taste

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

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

Trojestraat 39, 1363 VL
06-317 902 73
www.sweetunique.nl

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

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

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

TheeKafé

Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
036-841 59 68
www.theekafe.nl

Saporito

Winterspelenplein, station Poort
036-844 41 00
www.saporito-broodjes.nl

Warung Mere

Suri-Java

Yamas Delivery

Xenonstraat 90, 1363 GH
036-549 84 80
www.suri-java.nl
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Europalaan 922, 1363 BM
036-536 92 78

Xenonstraat 88, 1362 GH
036-529 84 06
www.yamasalmere.nl

Begin augustus 2014 ging het bouwen van start. Een koepelvormig
gebouw, opgebouwd uit zakken
gevuld met zand. Na 25 bouwdagen
werd de top bereikt en kon worden
begonnen met de afwerking, die
nu wordt afgerond. Begeleidend
kunstenaar Tom Saal steekt ook
zelf de handen uit de mouwen.
Het project is geïnspireerd op de
ideeën van architect Nader Khalili.

EI

en bont gezelschap is aan het bouwen.
Deelnemers van BuurT-Thuis Jan Steen
en bewoners van het asielzoekerscentrum in Almere Buiten die in afwachting
van hun plek in de maatschappij iets willen opbouwen. Buurtbewoners die graag
helpen en mensen willen ontmoeten.
Katja Urban, communicatiemedewerker van Inspiratie Inc.: “Nu er zo hoog ge-
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Inspiratie Inc. bouwt bijzondere
ontmoetingsplek in Cascadepark
bouwd wordt, zijn met name sterke mannen zonder hoogtevrees aan het bouwen.
Maar ook met beide benen op de grond
is er genoeg te doen. Zandzakken vullen,
thee zetten en koken in de buitenkeuken,
muziek maken...
Voordat we gingen bouwen, zijn we bij
omwonenden langsgegaan om te vragen
wat hun wensen waren voor het park.
Een veel gehoord antwoord was dat het
park nog wat kaal en tochtig is, dus een
plek die wat beschutting biedt, is meer
dan welkom. Het bouwwerk wordt nu
met leem bekleed en zal met zijn gewelfde vormen en natuurlijke kleur een mooi
beeld zijn in het landschap.
Binnen komen banken en een houtkachel die ook dienst zal doen als kooktoestel. Eenieder zal de ruimte gratis kunnen
gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Mensen hebben al allerlei ideeën

voor workshops. Buurtbewoners boden
spontaan aan dat we bij hen water mogen tappen, een ander doneerde groente
en zelfs onze bouwsteiger kregen we in
bruikleen.
Deze manier van bouwen is bedacht
door de Iraans-Amerikaanse architect
Nader Khalili. Zijn bouwwerken voldoen
aan de strengste eisen voor veiligheid en
duurzaamheid, maar zijn betaalbaar door
de materiaalkeuze en door het bouwen
met vrijwilligers. Inmiddels hebben we
het bouwwerk ook een naam gegeven:
BuurT-Thuis Khalili.
In Nederland is dit het eerste project
in deze vorm. Naast de bijzondere bouwwijze, is het ook uniek dat omwonenden,
vluchtelingen, kinderen, ouders, senioren,
werklozen en mensen met psychische
kwetsbaarheden creatieve projecten voor
en met elkaar opzetten.
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Eind januari 2015 is de officiële opening
door burgemeester Annemarie Jorritsma.
Inmiddels zijn we al gevraagd voor een
volgend project. Houd ons in de gaten, dit
is nog maar het begin!”  a

BuurT-Thuis Khalili
Cascadepark, Almere Poort
036-711 30 16
info@inspiratie-inc.nl
www.inspiratie-inc.nl
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Flevomuziekschool: muziek
voor iedereen in Almere Poort
De Flevomuziekschool, één van
de leukste muziekscholen van
Flevoland, is te vinden in Almere
Poort. Hier is het leren lezen van
noten even belangrijk als het plezier hebben in muziek maken. De
ervaren muziekdocenten zorgen
ervoor dat elk kind zich voelt als
de nieuwe Bach!

DI

e Flevomuziekschool staat voor muziek vol passie, creativiteit en eigenzinnigheid. De docenten zijn gedreven om het beste in ieder kind naar boven
te halen. Door hun jarenlange ervaring is
het voor hen geen probleem om een kind

op te leiden tot een goede muzikant. Directeur en oprichter Merom Sweeb: “We
bieden professionele educatie op instrumenten van goede kwaliteit tegen een
in verhouding gunstig tarief. We vinden
dat muziekles voor iedereen toegankelijk
moet zijn. De Flevomuziekschool startte
zomer 2013 met drie leerlingen; nu zijn
we in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot
een volwaardige muziekschool met bijna
honderd leerlingen. Als directeur ben ik
trots dat we dit mogelijk hebben kunnen
maken voor de jonge Almeerders!”
Op de muziekschool geven verschillende muziekdocenten les in piano, keyboard, gitaar, basgitaar, drum, djembé en
zang aan kinderen van drie tot achttien
jaar en aan volwassenen. Merom: “De
kinderen krijgen al vanaf het begin heel
veel praktijklessen, naast de nodige theorie, zoals noten lezen. Muziek verhoogt de
41

leerprestaties. Kinderen krijgen meer geduld en trainen hun hersenen om meerdere dingen tegelijk te kunnen doen. Ook
geeft het bespelen van een instrument
het kind zelfvertrouwen, een gevoel van
eigenwaarde”.  a

Flevomuziekschool
lessen in buurtcentrum
Amerika, Almere Poort
036 - 52 54 134
www.flevomuziekschool.nl

Vanaf eind mei tot diep in de
zomer speelt Vis à Vis haar altijd even spectaculaire als hilarische voorstelling op het Almeerderstrand. Voor seizoen 2015
wordt een compleet nieuwe voorstelling voorbereid!

HH

et Almeerse gezelschap dat
de afgelopen jaren grootse
producties monteerde, zoals
Silo 8, Hart en PICNIC, pakt ter ere van
haar 25 jarig jubileum extra uit. De voorbereidingen van het decor, waaronder de
aanleg van heel speciaal park met tunnels en ‘bewegende natuur’, zijn reeds in
volle gang.
Artistiek leider Arjen Anker:  “Eerst bouwen we maquettes om dingen te testen
en als we er op schaal precies uit zijn,
gaat het technische team aan de slag om
dit levensgroot na te bouwen. Vervolgens
worden er scènes geoefend en geperfectioneerd”.
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Nieuwe voorstelling Vis à Vis
zomer 2015 op Almeerderstrand
eel spektakel gaat worden met een zeer
verrassend gebruik van de bouwkraan en
verschillende installaties die op rails aan
het publiek voorbij trekken.
Humor met een juiste dosis ontroering zijn intussen vaste ingrediënten van
Vis à Vis. Maar ook zal er sprake zijn van

foto’s: PICNIC 2014, Anna van Kooij

Over de inhoud van de voorstelling
doen de makers nogal geheimzinnig.
Arjen: “Dit heeft dat alles te maken met
een aantal zeer overrompelende wendingen die we om het verrassingseffect te
verhogen, niet weg willen geven”. Duidelijk is wel dat het weer een groots visu-

een lichtvoetig commentaar op moderne
ontwikkelingen. Zo passeren de onwaarschijnlijke mogelijkheden en gevaren van
kweekvlees de revue en gaan we ons afvragen welke voordelen een sprong naar
de toekomst zal hebben door middel van
zeer geavanceerde, veilige invriestechnieken. Uiteindelijk zal het publiek op het
verkeerde been gezet blijken en komt in
de finale al het voorgaande in een overdonderend perspectief.
Afgelopen jaar trok de voorstelling
PICNIC ruim 35.000 bezoekers. Voorafgaand aan de voorstelling kan het publiek genieten van het veelzijdige buffet
van restaurant De Rode Haring, bij mooi
weer aan picknicktafels buiten en anders
lekker bij één van de houtkachels binnen.
Het restaurant is ook los van de voorstelling te boeken en kleine en grotere groepen maken hier graag gebruik van. a

Vis à Vis
naast Almeerderstrand
Muiderzandplaats 1
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1361 AK Almere Poort
www.visavis.nl

Het strand van Almere Poort is er niet alleen voor de
toekomstige bewoners van DUIN, maar iedereen uit
de omgeving kan ervan genieten. Het hele jaar door!
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Het strand van Almere Poort is
nog nooit zo leuk geweest!
Strandbad DUIN

Op het Almeerderstrand, nabij de Marina
Muiderzand, ligt het Strandbad DUIN.
Met prachtige zwemvlonders, een heus
trek-pontje, een stoere vuurplaats en een
tribune met uitkijkpunt over het IJmeer.
Hier is het in de zomer heerlijk zonnen
en zwemmen. Kleine kinderen spelen in
het ondiepe water bij het strand, grotere
kinderen kunnen naar hartenlust zwemmen en duiken in het diepe. In 2015 wordt
het Strandbad verder uitgebreid, zo mogelijk met bijzondere strandhoreca. Het
evenementen-gedeelte van het Almeerderstrand is opgeschoven naar de Hollandse Brug waardoor Strandbad DUIN
altijd toegankelijk is!

Wat een uitzicht!

Niet alleen het recreëren, maar ook het
wonen in DUIN is spoedig realiteit. In

2015 wordt het eerste deelgebied met
duinwoningen gebouwd. Ook de verkoop
van appartementen in het eerste appartementengebouw is in volle gang. De
verwachting is dat de bouw van Het Baken, met 59 appartementen, in de tweede helft van het jaar begint. Dit gebouw
vormt letterlijk een prachtig wit baken,
met fantastische uitzichten over DUIN en
het IJmeer.

Carnival in DUIN

In DUIN is altijd iets te doen. Maar in dit
geval gaat het niet om carnaval maar om
het Amerikaanse cruisevaart bedrijf Carnival dat in 2015 met de bouw start van
haar hypermoderne trainingscenter en
de bijbehorende hotel-accommodatie.
De komst van Carnival zorgt vanaf begin
2016 voor een constante stroom van kapiteins, officieren en stuurlieden die in
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DUIN worden opgeleid en bijgeschoold in
een virtual reality simulator. Hier kunnen
ze tientallen havens wereldwijd ‘binnenlopen’ en allerlei noodsituaties oefenen.
De cursisten slapen in het naastgelegen
hotel, waarin ook een restaurant wordt
gevestigd. Zo zorgt Carnival voor flink
wat reuring in het gebied!  a

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

foto: Tribe Company BV

De achtste editie van Strandfestival ZAND
vindt plaats op zaterdag 22 augustus 2015 op
het strand van Almere, waarbij de eerste drie
bekend gemaakte artiesten van de line-up
niet de minsten zijn!
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Anouk, Guus Meeuwis en Kensington
op Strandfestival ZAND 2015!

N
N

iemand minder dan Anouk is
dit jaar voor het eerst te zien
op het zomerse strandfestival.
Daarnaast maakt Kensington zijn debuut
en zien we Guus Meeuwis weer vertrouwd
terug op het strand van Almere! En dat is
nog maar het begin! In de aanloop naar
het festival worden nog meer namen van
artiesten bekend gemaakt.

Dit jaar wordt elke maand een waanzinnig zomerthema gepresenteerd dat
je terug gaat zien op het festival. Samen
met de vertrouwde ingrediënten van
Strandfestival ZAND gaat dit zorgen voor
een gedenkwaardige dag die in de boeken gaat als ‘De leukste muzikale stranddag van de zomer in 2015’!

De leukste muzikale stranddag
van de zomer!

De kaartverkoop van Strandfestival ZAND
is inmiddels al gestart! De echte vroege
vogels profiteren, want het festival heeft
5.000 kaarten klaarliggen voor een hele
mooie prijs; 927,50. Bestel deze ZAND Early Sunrise Tickets, dan ben jij er zeker van
dat je er op 22 augustus bij bent en koop
je je kaarten extra voordelig!
Op is op. Daarna worden de reguliere
kaarten 929,50 en voor het voorste vak
betaal je 944,50.  a

Zeg nou zelf; met je beste vrienden feesten op het strand is waarschijnlijk één
van de mooiste dingen die de zomer ons
te bieden heeft. Op zo’n dag waar geen
einde aan lijkt te komen, sta je met één
voet in het water en de andere in het
zand te genieten van de zonsondergang,
Nederlands beste artiesten, een heel
klein drankje en natuurlijk... elkaar!

Kaartverkoop
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foto: Danny van den Berg

Strandfestival ZAND
voor kaarten in info:
www.strandfestivalzand.nl

Libelle Zomerweek twintig jaar!
Lang voordat Almere Poort gebouwd werd, hield Libelle al
haar Zomerweek op het Almeerderstrand. Het terrein met de witte tenten en de vele stands trekt
jaarlijks meer dan 80.000 bezoekers, hoofdzakelijk vrouwen.

JJ

e gaat hier naartoe met je moeder,
je dochter of je vriendin. Slechts een
enkeling krijgt haar partner of zoon
zover. En dat terwijl er ook stoere workshops zijn, zoals 3D-printen, spijkertassen
naaien en lampen maken. Elk jaar is er een
ander thema. In 2015 wordt de Libelle Zomerweek van 18 t/m 25 mei gehouden en is
het thema ‘Fiesta del Sol’, geïnspireerd op
Zuid-Spanje, dus denk aan sangria, flamenco en paella. De afgelopen jaren zijn Italië,
Brazilië en China de revue gepasseerd.

De Libelle Zomerweek is een initiatief
van Sanoma Uitgevers en heeft tot doel de
band tussen de lezers en de redactie van
het tijdschrift te versterken. Er zijn lezingen, signeersessies en meet-and-greets
met redactieleden en columnisten van Libelle. Maar of dit nu je lijfblad is of niet, je
vermaakt je gegarandeerd, met maar liefst
anderhalve kilometer aan paden langs allerhande stands met leuke aanbiedingen,
demonstraties en proeverijen. Door de ruime opzet in de buitenlucht heb je weinig
last van de drukte. Bovendien kun je altijd
even neerstrijken bij één van de originele
pop-up restaurants.
Aan het einde van elke dag zie je een
stroom dames voldaan met hun volle
tassen en vrolijk gekleurde goodiebags
richting parkeerplaats of station bewegen. Tot vier jaar terug werd er zelfs een
tijdelijk treinstation ingericht bij het Almeerderstrand. Al was de Libelleweek er
eerder dan Almere Poort, de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  a
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Alle seizoenen zijn mooi in stadsbos de Pampushout. Je kunt hier
altijd terecht, het hele jaar rond.
Met de kinderen meedoen aan de
Flevo-piraten-route, wandelen met
de hond, paardrijden over de ruiterpaden, genieten van de bosgeur
tijdens de Gele-palen-route of kennismaken met het verleden tijdens
de Scheepswrakken-route.
Zwaluwen bij Almere Poort

Er valt van alles te beleven in de Pampushout, de groene long in het zuidwesten
van Almere om de hoek bij Almere Poort,
Literatuurwijk, Muziekwijk, Kruidenwijk
en de Noorderplassen. Dit stadsbos van
Het Flevo-landschap is één van de meest
bezochte bossen van Almere. Dat is niet zo
vreemd. Het is een gevarieerd natuurgebied, met de prachtige oeverzwaluwwand
bij de poel, met in de zomer zwermen
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Op piratenjacht of struinen
in stadsbos de Pampushout
zwaluwen. Zingende vogels rond hun nesten in de lente, als de blaadjes weer aan
de bomen komen. Prachtige herfstwandelingen langs de bontgekleurde bomen of
heerlijk uitwaaien in de winter.
De komende jaren wordt dit van oorsprong populierenbos omgevormd tot
een stadsbos, met nog meer mogelijkheden voor natuur en recreatie. In 2015 staat
de Boskantine weer bij het Kastanjehof
langs het Van Wagtendonkpad, tussen
de Brikweg en de Botterweg. Het is een
tijdelijk onderkomen waar informatie is
te krijgen over de ontwikkelingen, maar
ook over wandelingen en andere recreatiemogelijkheden in de Pampushout.
Elke woensdagmiddag van april tot en
met september organiseert Het Flevolandschap activiteiten. Eens per maand
is dat Cultuur in de natuur, de andere
woensdagen Kids op expeditie (met avon-

L ocatie D e B oskantine

tuurlijke wandelingen) en Op pad met…
Almeerders met een passie voor de natuur
gaan de paden op om anderen het gebied
beter te leren kennen. Bessen plukken om
mee te schilderen, kastanjes om een cadeau van te maken of paddenstoelen voor
een heerlijke soep. De activiteiten starten
rond 14.30 uur. Voor de achterblijvers is altijd iets te eten of te drinken.
De Boskantine kan ook worden ingezet voor een verjaardagsfeestje of op het
schoolplein tijdens activiteiten op het gebied van natuur.

Het Flevo-landschap

De Pampushout is één van de natuurgebieden van Het Flevo-landschap in Almere. De andere locaties liggen rond bezoekerscentrum De Trekvogel bij gemaal
Blocq van Kuffeler aan het Oostvaardersdiep. Hier liggen het Wilgenbos, het
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Trekvogelgraslandje, de Lepelaarplassen
(kleimoeras met uitkijkpunten), de Natte
Graslanden en via de Noorderplassen
aansluitend de Pampushout. Het Flevolandschap beheert 56 natuurgebieden in
Flevoland.  a

De Pampushout
Het Flevo-landschap
www.flevolandschap.nl/pampushout
pampushout@flevolandschap.nl
0320 - 286 111

In navolging van zes andere stadsdelen van Almere heeft ook Almere
Poort nu een prachtige playground.
Elke locatie is uniek van opzet,
maar de kern is gelijk: sportvelden
die vrij toegankelijk zijn voor iedereen en uitnodigen tot bewegen en
ontmoeten.

P

layground Almere Poort is ingericht
voor voetbal, atletiek en tennis. Andere sporten kunnen beoefend worden op het multifunctionele veld. Naast
de prachtig aangelegde banen zijn er leuke speeltoestellen voor jonge kinderen. De
basketbal-boom is een eye-catcher: baskets hangen op verschillende hoogtes om
het schieten te oefenen. Aan de kop van
de playground is een amfitheater gerealiseerd, geschikt voor kleinschalige openluchtvoorstellingen. Dit originele idee is
aangedragen door bewoners. Bijzonder

Fotografie: Fred Rotgans
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Sporten in de open lucht
op een playground van formaat
is ook de sleeheuvel direct daarachter, die
kinderen in Poort vurig wensten.
Hans Melgers, sportcoach van Almere Poort vanuit welzijnsorganisatie De
Schoor, is reuze enthousiast over deze
aanwinst in Poort. “De playground is in
november 2014 geopend, dus de meeste
activiteiten moeten nog plaatsvinden.
In ieder geval zullen we voor het zomervakantieprogramma dankbaar gebruik
maken van de playground. Maar ook veel
andere vaste momenten op de kalender
geven aanleiding om sport en spel aan te
bieden op deze mooie locatie. Dit begint
al in februari met de Almere City Voetbaldag, dan volgt NL Doet in maart, en in
april gaan we helemaal los met de Nationale Sportweek, het Verkeersexamen op
de fiets en de Koningsspelen.
Allerlei Almeerse sportverenigingen
kunnen zich op de playground presente-

ren om kinderen op een laagdrempelige
wijze bekend te maken met zoveel mogelijk takken van sport. Bewegen is belangrijk, maar ook het plezier hierbij, dus het
is zaak een sport te vinden die bij jou past.
Naast voetbal, basketbal, tennis, hockey,
atletiek en streetdance zullen ook minder
bekende sporten de revue passeren, denk
hierbij aan rugby, roeien, bootcamp,, callanetics, taekwondo. Uiteraard kan er in en
om de playground ook naar hartenlust geskate en geskeelerd worden. Scholen kunnen hulp krijgen bij het organiseren van
hun sportdagen. Bewoners kunnen zelf
initiatieven aandragen.
In de gymzaal ‘Het ei van Columbus’
boven buurtcentrum Amerika zijn we al
een tijd actief en zijn mooie initiatieven
ontplooid. Gym+ is een extra gymles voor
basisschoolkinderen die dat leuk vinden,
verder zijn er basketbal-lessen voor kinde53

ren, zaalvoetbal voor kinderen en voor heren en zumba voor dames. Ik functioneer
eigenlijk als een soort makelaar. Mensen
komen naar mij toe met hun wensen op
sportgebied en ik kijk of er een ruimte en
een instructeur te regelen zijn”.   a

Playground Almere Poort
Cascadepark, Almere Poort
www.spoortief.nl
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Bootcamp in het Cascadepark:
afwisselend en met resultaat
Almere Poort heeft alle ingrediënten: mensen die graag willen sporten,
een groot park om dit in te doen... En Yannick Dijk die drie keer per
week bootcamplessen geeft die goed worden bezocht.

YK

annick: “Bootcampen is met een
groep van ongeveer vijf tot vijftien
mensen een uur lang intensief buiten trainen, in een park of op een plein,
daarbij gebruik makend van alles wat je
tegenkomt, muurtjes, banken, paaltjes...
Daarnaast maak ik in mijn lessen ook
afwisselend gebruik van bijvoorbeeld
sand bags, power ropes en kettle bells.
De lessen zijn nooit hetzelfde. Er zit wel
een vaste opbouw in. Een training begint
altijd met de warming up en eindigt met
een cooling down. We trainen zoveel mogelijk spiergroepen. Er zit altijd een stukje
hardlopen in, intervaltraining en fitnessoefeningen. Je werkt tegelijkertijd aan je

conditie en spierkracht. Haast ongemerkt
word je ook nog eens leniger en soepeler.
Het leuke van bootcampen is, dat iedereen mee kan doen, het is voor alle
leeftijden en alle niveaus. Dik of dun, het
maakt niet uit. Het is wel belangrijk om
tijdens en na de training voldoende water te drinken. En zorg ook dat je iets eet
na de training. Ga vooral niet vasten nadat je zo intensief bezig bent geweest!”
De 30-jarige Yannick komt uit Amsterdam. Hij heeft op hoog niveau geturnd en
volgde de sportklas van het Echnaton in
Almere. Daarna rondde hij de fitvak-opleiding af. Twee avonden per week en op
zondagochtend geeft hij bootcamp-trai55

ningen in Almere Poort. Daarnaast geeft
hij personal training en small group training. “Wat mijn drive is? Bezig zijn met
mijn passie, sport, en mijn enthousiasme
hiervoor overbrengen op anderen”.   a

YDS – Yannick Dijk Sports
06-343 733 24
www.ydsports.nl
www.facebook.com/YDSports
info@ydsports.nl

Nog nooit van bindweefselmassage gehoord? Dan is dit het moment om het te proberen! Amanda
de Bruin voert deze behandeling
al ruim tien jaar uit. Momenteel in
haar salon bij Zen Company aan de
Europalaan. Deze methode komt
van het Nederlandse cosmeticamerk Hannah.

“Zen Company staat
voor beauty en yoga,
in balans zijn van
buiten én van binnen”

TN

ijdens de bindweefselmassage
wordt gewerkt vanuit de kern
van een huidprobleem, waarbij
een duurzaam resultaat wordt beoogd.
Amanda: “Zo haal je alles uit de huid wat
potentieel aanwezig is. Dat wil zeggen
dat de doorbloeding, zuurstoftoevoer,
egaliteit, glans en de huidconditie eerst
intensief worden verbeterd. De massage
wordt uitgevoerd in de dieper gelegen
huiddelen – het onderhuidse bindweefsel – ten behoeve van duidelijk zichtbare
huidverbetering. Deze massage werkt
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Bindweefselmassage:
de huid gaat het zelf doen
niet alleen huidverbeterend, maar het is
ook een zeer aangename en ontspannen
massage!”
In navolging van de bindweefselmassage zijn de technieken verder doorontwikkeld in de Rimpel Reductie Therapie,
waardoor de massage geoptimaliseerd
is voor het gericht behandelen van littekens, rimpels en volumeverlies. Deze
intensieve therapie geeft de huid een liftend effect, vermindert rimpels aanzienlijk en maakt littekens beduidend minder
zichtbaar. Dit effect is wetenschappelijk
bewezen en toont aan dat er een verbetering in de huid plaatsvindt van maar
liefst 35 tot 80%.
De bindweefselmassage is toe te passen bij diverse indicaties, zoals een vale
en vermoeide huid, acne, littekenvorming, om huidveroudering te vertragen
en bij diverse vormen van huiddefecten.

Door de massage in kuurverband toe te
passen, wordt de werkzaamheid verhoogd en de effectiviteit van de Hannahproducten bovendien vergroot. Amanda:
“Starten met eenmaal per week een
bindweefselmassage gedurende een
aantal weken, zal het resultaat aanzienlijk verbeteren en versnellen. Dankzij de
bindweefselmassage worden ingrijpende operaties vaak overbodig of in ieder
geval langdurig uitgesteld”.
Huidverbetering en huidverjonging
treden zelfs al na één behandeling op.
Amanda: “Met je handen en de juiste
producten kun je ontzettend veel bereiken en je kunt de klanten ook wat grepen
leren, zodat ze het thuis kunnen bijhouden.  Wij geven een  aantal keren per jaar
een workshop ‘bindweefselmassage voor
thuis’. Klanten vinden het superleuk om
zelf aan de slag te gaan”.
57

Naast schoonheidsbehandelingen worden bij Zen Company ook yogalessen gegeven. Om het compleet te maken, kun
je ook voedingsadvies krijgen. Kortom, in
balans zijn van binnen én van buiten, dat
is waar Zen Company voor staat.  a

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

Tijdens een zwangerschap komt
er veel op je af. Halima en Maryan
van Cherries People hebben een
speciaal cursusaanbod ontwikkeld om je te begeleiden tijdens
de zwangerschap, de bevalling en
daarna. De zwangerschapsyoga
wordt gegeven bij Zen Company
in Almere Poort.

HH

alima: “Het is een praktijkgerichte cursus, speciaal ontwikkeld om je inzicht te geven in
wat je kunt verwachten tijdens het zwanger zijn, de bevalling en het ontzwangeren.
We richten ons tijdens de cursus op ademhaling, beweging, ontspanning, theorie en
bevallingstechnieken. Dingen die de aanstaande moeder helpen zich voor te bereiden op deze nieuwe periode”.
Maryan: “Yoga bij Cherries People is
laagdrempelig en biedt alleen maar
voordelen en plezier. Onze cursussen en
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Ultiem ontspannen en voorbereiden tijdens zwangerschap
workshops zullen je positief beïnvloeden
en helpen om je lichamelijke en innerlijke
balans te vinden”.
Cursist Ramona: “Zwangerschapsyoga?
Daar ben ik veel te nuchter voor. Dat was
mijn eerste gedachte toen ik op Facebook een advertentie van Cherries People
zag. Maar ik wilde wél graag iets doen
om mezelf voor te bereiden op de bevalling. Binnen een paar lessen zag ik in dat
yoga helemaal niet zweverig hoeft te zijn.
Maryan en Halima vertellen op een leuke
manier over zwangerschap en de bevalling en nemen hierin hun eigen ervaringen
mee. Hoe meer lessen ik volgde, hoe meer
ik te weten kwam over de verschillende
manieren van bevallen, weeën opvangen,
ademhalingsoefeningen... Alle oefeningen
die we deden waren aangepast aan zwangere vrouwen.  Had je moeite met een oefening, dan wisten Halima en Maryan een

manier waarop het wel goed ging.  Naast
dit alles kon je de dames alles vragen en
was het ontzettend gezellig en ontspannen. Op 31 augustus 2014 ben ik bevallen
van een kerngezonde dochter, en wat was
ik die dag blij dat ik de cursus had gevolgd!
Volgens de verloskundigen had ik een bevalling volgens het boekje en konden ze
aan mij merken dat ik een cursus had gedaan. Nu, vier maanden na mijn bevalling,
kan ik de zwangerschapsyoga van Cherries
People iedereen aanraden”.
Cursist Anke: “Na de eerste les was ik al
verkocht. Heerlijk, zo’n avondje voor jezelf
en de baby! Een fijne mix van ontspanning
en bewegen. De oefeningen kun je makkelijk ook thuis doen en de avond wordt
altijd afgesloten met een ontspanningsoefening. Ik heb veel aan de ademhalingsoefeningen. Deze gebruik ik dagelijks en
ik weet zeker dat ik hier heel veel aan zal
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hebben tijdens de bevalling. Ik geniet echt
van contact maken met de baby. Ook is het
supergezellig dat je met andere zwangere
meiden onder elkaar bent. Ik heb echt het
idee dat ik door deze cursus goed ben voorbereid op de bevalling”.  a

Cherries People
Leslocatie: Zen Company
Europalaan 848
1363 BM Almere Poort
www.cherriespeople.nl

CY-Style Hair & Beauty
kapsalons

AR Haarzorg

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
www.kapsalonbettyboop.com

Club Kappers

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

Conchita de Kapperszaak

Europalaan 911, 1363 BM
036-841 14 44
www.conchitadekapperszaak.nl

Katernstraat 33G, 1321 NC
06-417 789 01

Front Row

Hermesstraat 2, 1363 TP
036-525 21 25, 06-152 521 68
www.frontr.nl

Hairlines by Sandra

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

Hairstudio Downtown

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

La Belle

hairstyling & gezichtsbeh.
voor dames en kinderen
Balderstraat 19, 1363 WH
036-848 55 50
www.labellehairstylingvisagiepoort.nl

Kapsalon La Sherise

mobiele kapster aan huis
06-461 113 04

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
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schoonheidssalons

Beauty | 81

Jan Maystraat 19, 1363 LK
06-113 634 72
www.beauty81.nl

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

Schoonheidssalon Belle
Marsstraat 84, 1363 VS
06-537 724 34
www.bellesalon.nl

Brazilian Wax and Nails

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

ChiFame Bio Skin and Beauty
beautysalon en kapperszaak

Henry Hudsonstraat 7, 1363 LJ
06-857 213 39 / 06-419 588 47
www.chi-fame.nl

Derma Quality

Beneluxlaan 575, 1363 BJ
06-392 071 54
www.dermaqualityhuidtherapie.nl

Mary Kay Beauty Consultant
Lokistraat 52, 1363 WG
06-243 082 50
www.marykay.nl/hajarah

Lusem

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

Reflections Beauty Treatments

Roald Amundsenstr. 170, 1363 KH
06-551 640 47
www.reflections.nu

Salon Homerus

Homeruslaan 27, 1363 TA
06-528 839 68
www.salonhomerus.nl

Van Top tot Teen

Europalaan 821, 1363 BM
06-141 85 07
www.schoonheidssalon-almere.nl

Zen Company

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

manicure en pedicure

Pedi-Kuur Praktijk Rose
medisch pedicure

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

Reflections Beauty Treatments

Roald Amundsenstr. 170, 1363 KH
06-551 640 47
www.reflections.nu

Rose Nails

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

Total Bodycare

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

zonnestudio

Zonnestudio Sunsitive Almere
zonnestudio, infrarood c., kapsalon

Europalaan 826, 1363 BM
(036) 841 42 50
www.zonnestudiosunsitive.nl

massage en healing

Massage Almere Poort

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

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

Nathalie Jansen

tattoo en piercing

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

Bell’s Tattoo & Piercings

Siam

presents Tattoo Mitchell
Europalaan 939, 1363 BM
036-530 00 44
Facebook: Bell’s Tattoo
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royal thai massage
Oostenrijkstraat 45, 1363 CB
036-848 99 78
www.siam-almere.nl

Drie jaar terug opende de Poortkliniek haar deuren in het Europa
kwartier. Naast de huisartsen
van Medi-Mere en veel andere
disciplines vind je hier sinds najaar 2014 ook specialisten van het
Flevoziekenhuis. Bewoners van
Almere Poort hoeven voor veel
onderzoeken en behandelingen
het stadsdeel niet meer uit.

Alles onder één dak

In de Poortkliniek vind je twee vaste
huisartsen van Medi-Mere, Sharda Das
en Bart Elsen. Zij   hebben een compleet
team van paramedici om zich heen. Van
fysiotherapeuten tot psychologen, en natuurlijk tandartsen, alles is er. Sinds kort
zijn hier specialisten uit het Flevoziekenhuis aan toegevoegd. Het is niet alleen
handig om zoveel disciplines onder één
62

gezondheid

Poortkliniek: de kracht van
samenwerking
dak aan te kunnen bieden, het maakt ook
de lijnen korter en er ontstaat een unieke
samenwerking.

Overleggen

Welke huisarts kan zo makkelijk even
met een specialist overleggen? Soms
maakt dit een doorverwijzing overbodig,
en wanneer deze toch nodig is, hoef je in
veel gevallen niet meer speciaal naar het
Flevoziekenhuis. De Poortkliniek is goed
bereikbaar en je kunt makkelijk en gratis parkeren. Er worden echo’s gemaakt,
in 2015 wordt hier naar verwachting ook
röntgen aan toegevoegd.

Betrokken bij de buurt

Medi-Mere voelt zich sterk betrokken bij
de buurt, zet zich in bij sportieve evenementen als ‘De 30 van Almere’ en bedenkt
ludieke acties bij braderieën in de wijk.

Hoge score enquête

Bij de jaarlijks gehouden ECB patiëntenenquête (Eerstelijnszorg door Cliënten
Bekeken) scoorde Medi-Mere Poort in
2014 een 8.6, het hoogste van Nederland.
Patiënten geven aan met respect behandeld te worden, dat er goed naar ze geluisterd wordt, dat er tijd voor ze wordt
gemaakt. Ook de samenwerking binnen
de Poortkliniek wordt als ‘goed’ beoordeeld.

Website

De website van Medi-Mere is vernieuwd.
De nieuwe site is overzichtelijk en informatief. Informatie op internet dient
als verlengstuk voor het spreekuur. Hier
volgt een voorbeeld om het geheel te
verduidelijken. Een patiënt vertelt de assistente aan de telefoon dat hij wil stoppen met roken. Naast het maken van een
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afspraak, wordt meteen een link naar de
juiste informatie doorgemaild. Zo komt
de patiënt goed voorbereid naar het
spreekuur en kan de behandeling snel en
effectief worden ingezet.  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 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 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 wer65

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 Panday: “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

Huisartsenpraktijk Medi-Mere

polikliniek

tandartsen

Flevoziekenhuis Almere Poort

Dentics

(gevestigd in Poortkliniek)

polikliniek: interne geneeskunde,
dermatologie, oogheelkunde,
gynaecologie, neurologie,
cardiologie, orthopedie, kaakchirurgie
Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
(036) 868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl/almerepoort

logopedisten

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

Logopedie.Almere		

specialisten

Logopedie Flevoland		

HartKliniek Flevoland

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
088-500 20 00
www.hartkliniek.com

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

Poortkliniek, Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036-549 93 27
www.logoflevo.nl

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
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fysiotherapeuten

overige paramedici

verloskundigen

ART Fysio

Kinderergotherapie Almere

Verloskundigenpraktijk Almere Poort

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

Massage Almere Poort
fysiotherapie
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu
rina-visser@hotmail.com

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

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

Oefentherapie Almere Poort

Verloskundigenpraktijk De Eerste Stap

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

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

Podologie

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

diëtisten

Podotherapie Voetsula

Poortkliniek Almere
Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
035-887 15 65
www.voetsula.nl

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans

Shiatsu Praktijk Poort

Diëtistenpraktijk Simpl.Food

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

medische shiatsu
Danastraat 12, 1363 WT
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl

Poortkliniek, Beneluxlaan 575, 1363 BJ
0320-239 223
www.simplfood.nl
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Voor Marthe was februari 2014
het juiste moment om een kinderkledingzaak te starten. Er was
al een klantenbestand. Zij koos
het pand aan de Europalaan voor
de ruimte en de bereikbaarheid.
“Het voelde meteen goed”.

ZZ

o kwam het dus, dat zij op haar vierentwintigste een eigen zaak had.
Marthe: “Dat lijkt jong, maar vergeet niet dat ik met kindermode groot
ben gebracht. Mijn vader was jarenlang
eigenaar van kinderkledingmerken zoals
Salty Dog, we kwamen veel op beurzen.
Toen mijn zus en ik klein waren, mochten
we daar natuurlijk gewoon spelen. Maar
we stonden ook model voor de foto’s.
Toen mijn ouders zaken openden in Dronten, Diemen en aan de Markerkant in Almere, stond ik ook in de winkels. In eerste
instantie verkochten wij monstercollecties, vandaar de naam van de zaak. Later
werd het een outlet en nu is het gewoon

Maarten Feenstra Fotografie
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shoppen

Populaire Monsters Kidswear
straalt aan de Europalaan
‘Monsters Kidswear’. De verkopers op
de beurzen waar ik inkoop voor de zaak,
kennen mij al van jongs af aan. Tumble ’n
Dry, Room Seven, allemaal vrienden. Het
is een kwestie van elkaar iets gunnen. Ik
koop hun kleding in, en onze klanten kopen het weer van mij.
Toen ik op Facebook het bericht plaatste dat de zaak op 1 februari 2014 open
zou gaan, had ik meteen 250 likes en veel
enthousiaste berichten. Op de dag van
de opening was er ook enorm veel belangstelling. Onze klanten komen uit de
wijde omgeving. Omdat de collectie hen
aanspreekt, maar ook voor het persoonlijke advies en het stressvrije winkelen. De
winkel is ruim en overzichtelijk. We kennen de klanten en hun kinderen, maken
een praatje, drinken koffie of thee met ze.
Kinderen weten dat ze een lange vinger
krijgen. Mensen komen toch een beetje

terug van het internetshoppen, gaan
voor de persoonlijke touch. Je wilt je uiteindelijk toch gezien en gehoord voelen.
Bij het inkopen zorg ik voor diversiteit.
Ik kies zowel voor een stoer merk als Vingino, als voor het lieve merk Noppies, kleding met leuke dessins en effen kleding.
Ik houd het bewust bij kleding, al vind je
hier wel Converse schoenen.
Ik ben nu al aan het inkopen voor het
volgende winterseizoen. In welke winterjas jouw kind in september loopt? Alles
kan, van klassiek donkerblauw tot felle
kleuren en gekke patronen. Ook zien we legergroen en aardetinten, kleuren die goed
combineren. Kinderkleding moet makkelijk zijn, want op de opvang en op school
wordt al vroeg zelfstandigheid verwacht
bij het aan- en uitkleden. Ook worden kinderen steeds jonger als mini-volwassenen
gekleed. Een dreumes in skinny jeans!
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Inmiddels zijn er nog drie modezaken
bij gekomen in de straat. Er ontstaan leuke kruisbestuivingen. Zo kwam er eens
een gezin uit Alkmaar bij Biggymans voor  
kleding voor vader. Uiteindelijk is het hele
gezin hier in het nieuw gestoken!”  a

Monsters Kidswear
Europalaan 917
1363 BM Almere Poort
036-524 68 44
Facebook: monsterskidswear

In het witte gebouw aan het
Homerusplein, naast de Homerusmarkt, vind je de prachtige
winkel ‘Bleu et Rose’, met smaakvolle cadeaus en woonaccessoires
voor baby’s en peuters en alles om
een babyshower, geboortefeest,
schooltraktatie of verjaardag tot
een succes te maken.

SS

ylvia en Erik zijn onlangs van Amsterdam naar de Noorderplassen in
Almere verhuisd, om een eigen huis
te bouwen midden in het groen en met
uitzicht op de dijk. Als ondernemer in hart
en ziel opende Sylvia hier ook meteen een
eigen zaak, na jarenlang de administratie
voor het bedrijf van haar man te hebben
gevoerd. “Het bedrijf van Erik verleent allerlei services, zoals het onderhouden van
panden. Hij heeft me ook goed geholpen
met de inrichting. In een jonge wijk als

Maarten Feenstra Fotografie
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Bleu et Rose – een babywinkel
waar altijd iets te ontdekken is
deze leek een babywinkel mij een goede
aanvulling. Mijn creativiteit kan ik hier
goed in kwijt, niet alleen bij het inkopen
voor en het inrichten van de winkel, maar
ook bij het advies geven aan de klanten
en het samenstellen en leuk inpakken
van de cadeaus”.
De originele luiertaarten en traktaties
maakt Sylvia zelf, geheel naar wens van
de klant. Het maken van taarten en cupcakes op bestelling besteedt ze uit, en
zo zijn er steeds meer bedrijfjes die zij in
de winkel exposure biedt. “Denk aan geboortekaartjes, kunstig gemaakte kaarsen, geboorteschilderijtjes... er is oneindig veel leuks op dit gebied wat ik mijn
klanten niet wil onthouden. Ik wil toe
naar shops-in-a-shop, dus verschillende
winkeltjes in één pand.
Ik heb gekozen voor dit pand vanwege
de ruimte. Mensen moeten zich met een

kinderwagen vrij kunnen bewegen in de
winkel. Kleine kinderen gaan vrijwel direct
spelen met het houten speelgoed dat in
de etalage staat, en dat mag ook gewoon.
Het zijn showmodellen, net als de knuffels die je mag aanraken. De te verkopen
exemplaren zijn in doorschijnende folie
verpakt, hygiëne is natuurlijk belangrijk.
Mijn winkel zit pal achter de bushalte
Homeruskwartier Centrum, en mensen
kijken vanuit de bus nieuwsgierig naar
binnen. Dat is leuk, iedereen is welkom
om te komen kijken”.
In de winkel is altijd iets te ontdekken. Hoewel blauw en roze de boventoon
voeren, vind je hier ook woonaccessoires
en feestartikelen in andere tinten. Sylvia
sprankelt van de ideeën. “Ik wil een koffiehoek realiseren in de winkel. En serviesgoed en taartplateaus te huur aanbieden.
Ook ben ik bezig met de uitbreiding van
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het assortiment wiegjes en ledikantjes
voor de babykamer met het merk Petite
Amélie uit Lyon, pas sinds kort in Nederland te koop. Nog één preview: de zomercollectie van het kledingmerk Z8 newborn
for boys and girls komt in de winkel”. a

Bleu et Rose
Homerusplein 1 B
1363 SZ Almere Poort
06-234 495 93
www.bleuetrose.nl
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Adrienne Norman Photography

shoppen

Homerusmarkt sfeervol
middelpunt van de wijk
Vorige zomer was het bouwproces te volgen van de leuke markthal in het centrum van Homeruskwartier: de Homerusmarkt. Eind
augustus 2014 was het zover, de eerste winkels gingen open. Inmiddels kan er al geshopt worden bij negentien winkels.

DD

e ontwerper heeft zich laten inspireren door de Griekse oudheid.
Het gebouw heeft ook 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. De Homerusmarkt is bedacht door
Archidev, een bureau voor architectuur
en ontwikkeling, gevestigd in de polder.
Na de eerste pioniers kwamen er snel
veel winkels en eetgelegenheden bij, en
het zijn stuk voor stuk pareltjes!

De belegde broodjes bij Linda’s Lunchtijd hebben namen uit de Griekse mythologie. Vooral bij mooi weer komen omwonenden graag even buurten, bestellen
koffie of een ijsje en maken dankbaar gebruik van het terras.
Bij notenspeciaalzaak C’estbon ruikt
het heerlijk naar versgebrande noten.
Iedereen die proeft, koopt spontaan een
zakje noten of rozijnen en komt terug
voor meer. Zes dagen per week kun je hier
terecht bij de vrolijke Niroz en Huseyin.
Ria’s Style is een handwerk- en kralenwinkel waar de uitgestalde materialen
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uitnodigen om zelf aan de slag te gaan,
maar waar ook leuke kant-en-klare hebbedingetjes, zoals armbanden en boeddha-hangers te koop zijn. Op de bovenverdieping vind je ook Cosas Bonitas, een
winkel met woonaccessoires en dameskleding. Je oog valt direct op de prachtige
schalen en Adinda weet te vertellen dat
ze handbeschilderd zijn in Tunesië.
Tom, de eigenaar van de Kaazzaak,
opende maar liefst drie winkels in Nederland. Naast de heerlijkste biologische
kazen en mooie wijnen, verkoopt hij ook
andere delicatessen, zoals olijven en droge worst. Tevens kun je een flesje met olie
of azijn laten vullen.
Nieuwkomer op de Homerusmarkt is
Fish & Food, een zeer welkome aanvulling!
Sla de pagina om voor een compleet
overzicht van marktaanbieders!  a

HomerusMarkt
Alseïdenstraat 20
1363 SR Almere Poort
www.homerusmarkt.nl

Hira Supermarket

Poseidonsingel 37, 1363 TR
food

Albert Heijn

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

Animere

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

Bakkerij Aslisu

Poseidonsingel 48, 1363 TR
06-481 66 999

Bakkeron

Toko Almere Poort

Europalaan 907, 1363 BM
036-525 03 24

mode

Biggymanskleding

Europalaan 935, 1363 BM
036-841 03 10 / 06-248 285 15
www.biggymanskleding.nl

Gewoon Astrid

Europalaan 919, 1363 BM
06-532 736 92
www.gewoonastrid.nl

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

LaLoods

SweetUnique

Livas-Fashion

Trojestraat 39, 1363 VL
06-317 902 73
www.sweetunique.nl

Neonweg 172, 1326 AE
www.laloods.nl

Europalaan 801, 1363 BM
036-84 85 313
www.livas-fashion.nl

Monsters Kidswear

Europalaan 917, 1363 BM
036-524 68 44
Facebook: monsterskidswear

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

Internet Zonwering

diversen

Animere

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

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

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

Jeniffersbloemen

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

De Plint

Bleu et Rose

Homerusplein 1 B, 1363 SZ
06-234 495 93
www.bleuetrose.nl

Crazy Beads

Europalaan 915, 1363 BM
06-414 656 64
www.crazybeads.nl
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Europalaan 830, 1363 BM
036-536 93 90
www.interaktcontour.nl

Poort’s Kledingreparatie
Poseidonsingel 42, 1363 TR
036-785 22 94

Star Computers

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

homerusmarkt
adres Homerusmarkt:

Alseïdenstraat 20, 1363 SR
Bakkerij Almere Poort (BAP)
Alseïdenstraat 20-7
Bloemen bij Bonfleur
Alseïdenstraat 20-23
036-303 02 40

C’estbon Almere

Alseïdenstraat 20-25
06-499 705 29
www.cestbon.nl
Facebook: C’estbon Almere

Cosas Bonitas

Alseïdenstraat 20-36
06-281 533 51
adinda@cosasbonitas.nl
Facebook.nl/cosasbonitas

Döner Hut

Alseïdenstraat 20-14
06-365 733 92
info@donerhut.nl

Fish & Food Almere Poort
Alseïdenstraat 20-20
06-184 424 19

Jenny’s Tabaks & Gemakswinkel
Alseïdenstraat 20-3 en 20-9
06-241 820 52
vivantjennys@hotmail.com

Jessie’s Fashion

Alseïdenstraat 20-22
06-492 433 76

KaaZZaak

Alseïdenstraat 20-15 en 20-21
06-498 094 09
www.kaazzaak.nl
info@kaazzaak.nl

K&D Coffee

Alseïdenstraat 20-4 en 20-10
06-863 712 62

Lunchtijd

Alseïdenstraat 20-2
036-737 01 62
www.lunchtijdalmere.nl
linda@lunchtijdalmere.nl

Mama’s Soephuis

Alseïdenstraat 20-33
06-162 611 91
www.mamassoephuis.com

Ons Bibi Dameskleding
Alseïdenstraat 20-05
06-124 817 39
onsbibi@outlook.com

Party Coach Altia

Alseïdenstraat 20-35
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl
partycoachaltia@hotmail.com

Ria’s Style

Alseïdenstraat 20-26
06-136 296 53
www.riasstyle.nl
contact@riasstyle.nl

Sieradenwinkel

Alseïdenstraat 20-24
jansen@sieradenmarkt.nl
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Slijterij Almere Poort (SAP)

Alseïdenstraat 20-6
06-149 923 54
Facebook: sap.slijterij
slijterijalmerepoort@outlook.com

WMM Producties

Alseïdenstraat 20-34
06-424 780 04
www.wmmproducties.nl
info@wmmproducties.nl

gemeente

Gebiedskantoor Almere Poort
spreekuur dinsdag 13-14 uur
Najadenstraat 3, 1363 ST
tel. 14036
www.almere-poort.nl
dstobbe@almere.nl

Informatiepunt
Bouwen en Wonen Poort
Najadenstraat 3, 1363 ST
036-548 45 90
www.almere-poort.nl
almerepoort@almere.nl

