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

2018

G I D S



“Andere aanpak met 
              verrassend resultaat”MAKELAARS

BESTAANDE BOUW  -  NIEUWBOUW

DNA-MAKELAARS.NL
Antennestraat 86 
1322 AS  Almere

info@dna-makelaars.nl

DNA Makelaars is al meer dan 10 jaar 
gespecialiseerd in aan- en verkoop 
en (NWWI) taxaties van nieuwbouw 
en bestaande woningen in Almere.

Met onze marktkennis, passie voor 
wonen en innovatieve oplossingen 
brengen wij vraag en aanbod bij
elkaar.

DNA-MAKELAARS.NL
Antennestraat 86 
1322 AS  Almere

info@dna-makelaars.nlDNA-MAKELAARS.NL
Antennestraat 86 
1322 AS  Almere

info@dna-makelaars.nl

Mirjam Cok RMT



3

54	 wellness	&	verzorging

64	 gezondheid

76	 shoppen

46	 actief

04	 wonen

18	 onderwijs

24	 kinderopvang

28	 eten	&	drinken

38	 kunst	&	cultuur

Almere Poort, 
samen bouwen aan de stad

En	 Almere	 Poort	 wonen	 ondernemende	
mensen.	 Mensen	 die	 letterlijk	 samen	
bouwen	 aan	 de	 stad.	 Je	 kunt	 in	 Almere	

Poort	 immers	 niet	 alleen	 verrassende	 wonin-
gen	huren	en	kopen,	het	is	ook	de	grootste	zelf-
bouwwijk	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	ver-
tellen	 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!

eindredactie	en	vormgeving
Studio Breedveld

drukwerk
Drukwerkconsultancy

realisatie
Gemeente Almere www.almere-poort.nl
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menlijke	passies	uit	–	reizen	en	fotografie.	
Naast	hun	banen	in	Hoofddorp	en	Almere,	
hebben	zij	hun	eigen	marketingbedrijf	op-
gericht.	“We	zochten	een	manier	om	aan	
de	 toenemende	vraag	naar	fotografie	te-
gemoet	te	komen”.

Het	wonen	 in	Almere	Poort	 is	 Joey	al-
tijd	goed	bevallen:	“Het	wonen	nabij	het	
bos	 en	 op	 korte	 afstand	 van	 het	 strand,	
met	 alle	 benodigde	 voorzieningen	 en	
gunstige	verbindingen	met	het	openbaar	
vervoer	maakt	dat	Almere	Poort	echt	bij	
ons	 past”.	 Een	 belangrijk	 aspect	 bij	 hun	
keuze	om	ook	hun	tweede	woning	in	Al-
mere	Poort	te	zoeken,	vormde	het	sociale	
netwerk	dat	zij	hier	hebben	opgebouwd.	

“In	de	espressobar	hebben	wij	de	afgelo-
pen	vijf	jaar	veel	nieuwe	vriendschappen	
gesloten.	 Gemeenschappelijke	 interes-
ses,	 zoals	hardlopen,	muziek	en	 fotogra-
fie,	 schiepen	 een	 band	 en	 vormden	 de	
basis	 voor	 veel	 gezellige	 avonden.	 In	 de	
zomermaanden	steken	we	na	een	drukke	
werkweek	 samen	 de	 barbecue	 aan,	 op	
zondagochtend	 lopen	 we	 een	 stuk	 hard	
door	 de	 Pampushout	 en	 tijdens	 het	 fes-
tivalseizoen	gaan	we	met	z’n	allen	op	de	
fiets	naar	strandfestival	Zand”.		a

Almere Poort als fijne thuisbasis  
voor avontuurlijke reizen

anneer	 Joey	en	Roxanne	niet	op	
één	 van	 hun	 avontuurlijke	 rei-
zen	 zijn,	 zijn	 ze	 graag	 thuis	 in	

hun	geheel	naar	eigen	smaak	verbouwde	
huis	 aan	 het	 Amaterasuhof.	 “Dit	 is	 niet	
ons	 eerste	 huis	 in	 Almere	 Poort”,	 vertelt	
Roxanne.	 In	 2009	 kochten	 zij	 hun	 eerste	
nieuwbouw	appartement	 in	 het	 Home-
ruskwartier	 en	 behoorden	 tot	 de	 eerste	
bewoners	van	de	wijk.	“Vanaf	ons	balkon	
konden	 we	 de	 hele	 wijk	 overzien	 en	 wij	
hebben	 Almere	 Poort	 letterlijk	 uit	 het	
zand	 zien	 oprijzen,	 straat	 voor	 straat”.	
Hoewel	 het	 drielaagse	 huis	 pas	 in	 2014	
werd	 opgeleverd,	 zijn	 zij	 al	 de	 tweede	
bewoners.	De	inrichting	straalt	hun	geza-

W

Aan het Amaterasuhof, op een steenworp afstand van de Pampushout, 
staat de ruime zelfbouwwoning van Joey  en Roxanne. Dit is hun twee-
de huis in Almere Poort, waar zij zich als een vis in het water voelen.
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Amanda en Jerry kwamen zeven 
jaar geleden van Almere Buiten 
naar Almere Poort met hun eerste 
telg. Hun tweede werd drie jaar la-
ter geboren. Onlangs bouwden ze 
een bosvilla, twee-onder-een-kap, 
aan de rand van het Homerus-
kwartier. Samen met hun buren.  

B ls	we	Amanda	spreken,	is	het	huis	
net	 opgeleverd.	 Er	 wordt	 volop	
gewerkt	in	het	pand.	Jerry	is	bo-

ven	bezig	met	de	kinderkamers	en	Aman-
da	ontfermt	zich	over	haar	bedrijfsruimte.	
“Ik	 ben	 de	 eigenaar	 van	 Zen	 Company”,	
legt	 ze	 uit.	“Dat	 is	 een	 yoga-	 en	 beauty-
studio.	 En	 de	 beautystudio	 komt	 nu	 aan	
huis.	Groepslessen	yoga	worden	op	 twee	
andere	locaties	gegeven	en	de	privélessen	
yoga	aan	huis	in	de	beautystudio”.	

Amanda	verheugt	zich	op	het	aan-huis-
werken.	 “Toen	 ik	 veertien	 jaar	 geleden	
Zen	Company	opstartte,	had	 ik	dit	nooit	

A

Maarten Feenstra Fotografie
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Aan de Pampushout een 
bosvilla bouwen met de buren

gedacht”.	 Na	 het	 huren	 van	 een	 aantal	
bedrijfsruimtes,	 met	 als	 laatste	 locatie	
de	Europalaan,	werd	het	voor	Amanda	en	
Jerry	 te	druk.	“Met	 twee	 jonge	kinderen,	
Jerry	een	fulltime	baan	en	ik	als	zelfstan-
dig	ondernemer,	was	er	weinig	vrije	tijd.	
Ik	 werkte	 gemiddeld	 60	 uur	 per	 werk,	
inclusief	vier	avonden	en	de	weekenden.	
Het	 was	 leuk,	 maar	 teveel.	 Daarom	 gin-
gen	we	op	zoek	naar	een	andere	woning	
met	een	aparte	bedrijfsruimte”.	

Bij	toeval	kwamen	ze	erachter	dat	hun	
buren	op	het	oude	adres	ook	op	zoek	wa-
ren	 naar	 een	 andere	 woning	 in	 Almere	
Poort.	Na	wat	gesprekken	en	opheldering	
besloten	 zij	 samen	 dit	 avontuur	 aan	 te	
gaan.	Ze	gingen	samen	naar	de	architect,	
naar	de	aannemer	en	hadden	regelmatig	
burenoverleg.	Vier	 weten	 namelijk	 meer	
dan	 twee.	 En	 het	 resultaat	 mag	 er	 zijn.	
Hun	droomhuis	wordt	werkelijkheid”.

Nu	 het	 is	 opgeleverd,	 overtreft	 het	
Amanda’s	 stoutste	 verwachtingen:	 “Ik	
ben	zo	blij	met	dit	huis.	Het	is	mooi	licht,	
heeft	een	ruime	tuin	en	ligt	aan	een	rus-
tige	doodlopende	weg,	dicht	bij	de	 rand	
van	 het	 bos,	 de	 Pampushout.	 Ik	 kijk	 uit	
naar	de	rust	die	ik	ga	vinden	op	deze	plek.	
En	naar	de	extra	tijd	voor	werk	én	gezin”.	

Amanda	 verheugt	 zich	 enorm	 op	 het	
kookeiland,	 een	 lang	 gekoesterde	 wens.	
“Op	 de	 vloer	 hebben	 we	 plavuizen	 met	
een	 warme	 houtlook.	 De	 kleuren	 zijn	
vooral	 warm,	 zelfs	 het	 aanrechtblad	 van	
ons	 kookeiland	 is	 licht	 taupe.	 Voor	 ons	
doen	is	dat	best	gewaagd,	want	voorheen	
hielden	we	het	vrij	strak	en	neutraal.	Ook	
hebben	we	goed	nagedacht	over	van	al-
les,	 van	 de	 hoogtes	 van	 de	 toiletten	 tot	
goede	 investeringen	 als	 zonnepanelen,	
veel	lichtpunten	en	stopcontacten	en	een	
buis	 in	 de	 muur	 voor	 de	 bedrading	 van	

de	 televisie.	 Als	 je	 zelf	 bouwt,	 heb	 je	 de	
kans	 om	 die	 dingen	 aan	 te	 pakken”.	 De	
beautystudio	 is	als	eerste	klaar.	“De	eer-
ste	klanten	heb	ik	over	drie	weken	al	weer	
ingepland”,	 lacht	 Amanda,	 “ik	 kan	 niet	
wachten	om	ze	daar	te	ontvangen”.		a

Ik bouw mijn huis in Almere
Kavelwinkel,	Stadhuisplein	1

1315	HR	Almere	Stad

036-533	83	83

www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl



Het Woningbouwatelier is een 
initiatief van de gemeente Almere, 

het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties en 
het Rijksvastgoedbedrijf. Het 

Woningbouwatelier is onderdeel 
van het Almere 2.0 programma.  

fotografie: Woningbouwatelier
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Het Woningbouwatelier
www.	woningbouwatelier.nl

Stichting WikiHouseNL
www.hollandwikihouse.nl

festatie	 in	 de	 eerste	 week	 van	 oktober	
2017	 kon	 je	 een	 enthousiast	 bouwteam	
live	 aan	 het	 werk	 zien.	 Vincent:	 “Wiki-
House	 is	 de	 nieuwe	 revolutie	 in	 de	 zelf-
bouw.	Bouw	zelf	en	kies	een	ontwerp	uit	
de	 online	 bibliotheek.	 Een	 kwestie	 van	
downloaden,	 uitfrezen	 en	 in	 elkaar	 zet-
ten.	Na	het	maken	of	aanpassen	van	een	
ontwerp	 in	 gratis	 online	 beschikbare	 3D	
software	worden	de	Multiplex	platen	ge-
freesd	tot	handzame	onderdelen	die	het	
bouwpakket	vormen	voor	het	frame	van	
een	 WikiHouse.	 Op	 de	 fundering	 wordt	
het	bouwpakket	als	een	puzzel	in	elkaar	
gezet	 met	 zo	 min	 mogelijk	 hulpmidde-

len.	Het	systeem	is	geheel	demontabel	en	
daarmee	is	een	tijdelijke	 locatie	dus	ook	
zeer	geschikt”.	Kortom,	WikiHouse	draagt	
bij	aan	de	democratisering	van	het	bouw-
proces	en	aan	de	productie	en	 realisatie	
van	meer	betaalbare	woningbouw.			a

Het eerste WikiHouse van 
Neder land staat in Almere Poort

et	 WikiHouse	 wordt	 op	 dit	
moment	 ‘bemand’	 door	 het	
Woningbouwatelier,	 een	 Al-

meers	 initiatief.	 Architect	 Vincent	 Mul-
ler	 is	 één	 van	 de	 ontwerpers	 en	 mede-
oprichter	 van	 Stichting	 WikiHouseNL.	
“De	 woning	 wordt	 eerst	 gebruikt	 als	
showmodel	en	gaat	daarna	in	de	sociale	
verhuur.	 Het	WikiHouse	 in	 Almere	 Poort	
is	bewust	klein,	zo’n	40	vierkante	meter,	
omdat	 het	 onderdeel	 uitmaakt	 van	 de	
Bouwexpo	Tiny	 Housing.	 Een	Wiki	House	
kan	echter	zo	groot	en	zo	klein	uitgevoerd	
worden	als	je	zelf	wilt”.	

Tijdens	 de	 Grote	 Tiny	 Housing	 Mani-

H

Het Woningbouwatelier stimuleert digitalisering in de woningbouw 
en realiseerde in samenwerking met WikiHouseNL de bouw van het 
WikiHouse in Almere Poort. Een WikiHouse is een relatief goedkoop zelf-
bouwhuis, waarvan het ontwerp naar smaak kan worden aangepast.
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Hennie Tibben verwisselde haar 
koophuis in Utrecht voor het Wik-
kelhouse in het Homeruskwar-
tier. Zij werd de eerste bewoner 
van een Tiny House in Almere. Ze 
vertelt graag over haar idee om 
klein te gaan wonen, haar zoek-
tocht naar een passend huisje op 
een mooie plek en de eerste peri-
ode in haar ideale huis.

A ennie	 veegt	 haar	 veranda	
schoon.	“Met	al	dat	bouwzand	
blijf	 je	 vegen.	 Maar	 het	 is	 zo	

gebeurd”,	lacht	ze.	Ze	vertelt	dat	ze	sinds	
zomer	2017	al	echt	over	is	en	dat	er	geen	
spullen	 elders	 opgeslagen	 staan.	 “Dit	 is	
alles	 wat	 ik	 heb.	 Doordat	 ik	 zo	 kritisch	
moet	 zijn	 over	 welke	 dingen	 ik	 nodig	
heb,	is	wat	ik	heb	me	dierbaar”.	Tussen	de	
woonkamer	 en	 de	 slaapkamer	 zijn	 nog	
twee	afgesloten	ruimtes	–	een	badkamer,	

H

Maarten Feenstra Fotografie
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Hennie wilde ‘ontspullen’ en 
ging Tiny wonen in Almere Poort

mét	 een	 wasmachine,	 en	 een	 berging.	
“Een	 wasdroger	 en	 een	 vaatwasser	 heb	
ik	niet.	Zelfs	de	printer	heb	ik	de	deur	uit	
gedaan.	Ik	heb	het	allemaal	niet	nodig”.	

Hennie	 was	 bijna	 vijftig	 en	 woonde	
in	 een	 koophuis	 in	 Utrecht	 toen	 ze	 na	
ging	denken	over	wat	zij	verder	wilde.	“Ik	
schrok	 toen	 ik	 uitgerekend	 had	 wanneer	
ik	hypotheekvrij	zou	zijn.	Die	last	wilde	ik	
niet.	 Ik	wilde	ook	minder	verspillen.	En	ik	
dacht	na	over	het	scheiden	van	werken	en	
wonen.	 Ik	zette	mijn	huis	 te	koop	zonder	
te	 weten	 wat	 er	 daarna	 zou	 komen.	 Een	
jaar	lang	heb	ik	op	huizen	van	anderen	ge-
past.	Die	 tijd	had	 ik	 ook	echt	nodig,	voor	
het	 proces	 van	 nadenken,	‘ontspullen’	 en	
experimenteren.	 Ondertussen	 zag	 ik	 een	
video	van	het	Wikkelhouse	en	ik	was	met-
een	enthousiast.		

De	 ontwerper	 en	 bouwer	 bedacht	 het	
Wikkelhouse	 als	 ideale	 combinatie	 van	

design	 en	 duurzaamheid.	 Er	 bestaan	 in-
middels	 zo’n	 dertig	 exemplaren,	 maar	 ik	
ben	 de	 eerste	 en	 enige	 permanente	 be-
woner.	De	andere	worden	gebruikt	als	va-
kantiehuisje	of	als	werkruimte.	Maar	be-
halve	mijn	ideale	huis	had	ik	ook	een	plek	
nodig	waar	het	gerealiseerd	kon	worden.	
Na	veel	uitzoekwerk	ben	ik	bij	de	ontwer-
per	en	bouwer	op	de	koffie	gegaan.	Toen	
bleek	 dat	 hij	 met	Wikkelhouse	 meedeed	
aan	 de	 prijsvraag	 ‘Bevrijd	 Wonen.	 Jouw	
Tiny	 House	 in	 Almere!’.	 En	 zo	 kwam	 ik	
uiteindelijk	 bij	 de	 Bouw	EXPO	 hier	 in	 het	
Homeruskwartier	uit.	

In	 juli	 2016	 werd	 het	Wikkelhouse	 één	
van	de	prijswinnaars.	Daarna	maakten	we	
snel	afspraken	als	bouwer	en	bewoner	en	
begon	het	lange	proces	van	verkavelen	en	
vergunnen.	Half	 juni	2017	 is	het	huis	ge-
plaatst.	Tijdens	de	Grote	Tiny	Buurtborrel	
op	16	juni	2017	was	het	al	te	zien.	Toen	kon	

ik	er	echter	nog	niet	in	gaan	wonen.	Om-
dat	 ik	 de	 eerste	 bewoner	 was	 die	 moest	
worden	 aangesloten	 op	 water,	 elektri-
citeit	 en	 glasvezel,	 ging	 het	 zeker	 niet	
vanzelf.	 Het	 echte	 woonavontuur	 begon	
eigenlijk	pas	na	de	zomer”.

Hennie	runt	haar	eigen	bedrijf	als	onder-
nemerscoach.	“Ik	werk	een	paar	dagen	per	
week	vanuit	huis.	M’n	klanten	spreek	of	zie	
ik	ook	met	beeldbellen,	dat	gaat	geweldig	
via	glasvezel	hier!	Zo	heb	ik	nu	voor	mezelf	
een	mooi	leven	gecreëerd	dat	bij	mij	past	
als	pionier.	En	dat	wil	ik	vasthouden”.		a
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Winnaar NEPROM
Het	was	niet	alleen	voor	de	bewoners	van	
DUIN	een	feest	afgelopen	jaar.	Want	met	
het	 winnen	 van	 de	 NEPROM-prijs,	 een	
belangrijke	 prijs	 voor	 projecten	 met	 een	
uitstekende	 samenwerking	 tussen	 over-
heden	 en	 marktpartijen,	 vierden	 ook	 de	
gemeente	Almere	en	Amvest	een	feestje.	
De	 jury	 benadrukte	 de	 sterke	 identiteit	
van	DUIN.	Noemde	het	landschap	de	“ul-
tieme	 drager	 voor	 de	 ontwikkeling,	 met	
respect	voor	het	gegroeide	bos	in	combi-
natie	met	een	‘man	made’	omgeving	die	
een	nieuwe	laag	toevoegt	aan	de	histori-
sche	inpoldering”.	Ook	de	inzet	om	vanaf	
het	prille	begin	een	hechte	community	te	

bouwen	in	DUIN,	werd	geprezen.	Iets	wat	
getuige	de	ervaring	van	de	bewoners	van	
DUIN	ook	écht	is	gelukt!

DUIN in 2018
Het	 afgelopen	 jaar	 hebben	 veel	 mensen	
bewust	 gekozen	 voor	 het	 concept	 van	
DUIN	 en	 de	 bijbehorende	 woonkwaliteit.	
De	woningen	uit	de	tweede	fase	van	Noor-
derduin	 zijn	 allemaal	 verkocht.	 Gelukkig	
komen	er	in	2018	tal	van	nieuwe	woningen	
bij!	Zo	zijn	de	laatste	woningen	in	Zuider-
duin	 net	 opgeleverd.	 Net	 als	 de	 190	 ap-
partementen	 in	 het	 hoogbouwgebied.	 In	
Noorderduin	 gaan	 binnenkort	 170	 grond-
gebonden	woningen	in	de	verkoop		en	zijn	
momenteel	nog	86	woningen	in	aanbouw.	
Tot	 slot	 wordt	 gestart	 met	 de	 bouw	 van	
Duinhal:	vier	woontorens	met	337	apparte-
menten	en	een	ruime	parkeergarage.	

Wil	 je	 ook	 het	 hele	 jaar	 door	 vakantie	
vieren?	Schrijf	je	dan	in	voor	DUIN!		a

DUIN, het hele jaar door vakantie!

ie	 in	 DUIN	 woont,	 hoeft	 in	 de	
zomer	 eigenlijk	 niet	 meer	 op	
vakantie.	“Ik	 loop	 de	 hele	 dag	

met	mijn	voeten	in	het	zand	en	het	wa-
ter	 ligt	 op	 een	 steenworp	 afstand.	 Een	
beter	 vakantiegevoel	 kan	 je	 mij	 niet	 ge-
ven”,	 licht	 een	 bewoner	 toe.	 Maar	 DUIN	
kan	ook	in	de	winter	geweldig	zijn.	Daar	
kwamen	de	bewoners	in	december	vorig	
jaar	achter.	“Wat	een	pret	met	de	sneeuw,	
die	 DUIN	 omtoverde	 tot	 een	 heus	 win-
tersportgebied.	 We	 kunnen	 nu	 met	 ze-
kerheid	 zeggen	 dat	 DUIN	 je	 zowel	 in	 de	
zomer	 als	 de	 winter	 een	 vakantiegevoel	
bezorgt.	 We	 wonen	 warempel	 in	 een	
Winter	Wonder	Duinland!”

W

Dat de bewoners van DUIN in de zomer een ultiem vakantiegevoel 
ervaren, verbaast niemand. Maar dat ze het in de winter een winter-
sportgebied noemen, is verrassend. Net als het winnen van de NEPROM-
prijs. Al is natuurlijk allang duidelijk wat een geweldig project DUIN is!

www.duin.nl
www.facebook.com/DUINalmere

twitter.com/DUIN036

info@duin.nl
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Leukehuizen.nl bemiddelt 
bijna uitsluitend nieuwbouw

Villa	Homerus,	Homerus	Gardens,	Fabrick	
en	 Het	 Kristal.	 “Ik	 houd	 van	 projecten	
met	net	iets	extra,	goed	ingedeelde	plat-
tegronden	 en	 aandacht	 voor	 de	 afwer-
king.	 Dit	 jaar	 belooft	 Duinpoort	 IV	 een	
heel	 mooi	 project	 te	 worden,	 superstrak	
en	met	prachtige	detaillering.	Ook	de	drie	
nieuwe	gebouwen	KaapDuin	krijgen	een	
mooie	uitstraling”.

Leukehuizen.nl	 bemiddelt	 bijna	 uit-
sluitend	in	nieuwbouw.	“Het	aanbod	aan	
bouwkavels	 met	 bijzondere	 architectuur	
neemt	 af	 maar	 gelukkig	 komen	 er	 wel	
weer	een	aantal	leuke	projecten	met	ap-
partementen	 in	 de	 verkoop.	 En	 mocht	 je	
in	 Poort	 niet	 uit	 de	 voeten	 kunnen,	 kijk	

Almere Poort is één grote nieuwbouwlocatie, en voor wie het fijn vindt 
om alles zelf in te kunnen richten, is er veel keuze. Ook de komende 
jaren zal er nog stevig worden doorgebouwd in het stadsdeel. 

K et	Itha	ka	is	het	allemaal	begon-
nen,	 het	 mooie	 project	 in	 het	
Homerus	kwartier	 met	 apparte-

menten,	 bedrijfjes	 en	 horeca	 rond	 een	
binnentuin	 met	 een	 unieke	 zwemvij-
ver.	 Zodra	 het	 mogelijk	 was,	 verhuisde	
Jorien	 met	 haar	 kantoor	 in	 2011	 van	 de	
Argonweg	 naar	 de	 Poseidonsingel,	 tus-
sen	 kapsalon	 Betty	 Boop	 en	 verloskun-
digenpraktijk	 De	 Eerste	 Stap.	 “Een	 fijne	
ruimte	 in	 de	 bewoonde	 wereld,	 die	 ik	
op	 persoonlijke	 wijze	 heb	 ingericht”.	

Van	hieruit	zijn	al	vele	kavelgebonden	
woningen	 van	 architecten	 verkocht	 en	
nieuwbouwprojecten	 zoals	 de	 Viking,	
Strandvilla	gebouwen,	Duinpoort	1,	2	en	3,	

M

Leukehuizen.nl
Jorien	van	Santen,	makelaardij	o.g.

Poseidonsingel	40,	Almere	Poort

036-540	90	31,		06-412	464	05

www.leukehuizen.nl

dan	 eens	 naar	 de	 mogelijkheden	 in	 Al-
mere	 Oosterwold:	 daar	 is	 nog	 veel	 meer	
vrijheid	 in	 combinatie	 met	 een	 ruime,	
groene	 omgeving.	 In	 Oosterwold	 kun	 je	
binnenkort	de	bijzondere	Tiny	Houses	van	
de	Expo	laten	bouwen,	maar	dan	op	een	
grote	kavel	van	meer	dan	6.000	m2!”		a

Duinpoort 4
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SNS Huisselectie Altijd keuze uit 
meerdere hypotheekaanbieders
Met een SNS Hypotheek krijg je goede rente en voorwaarden. 
Maar misschien is er wel een hypotheek die nog beter bij jou past. 
Daarom valt er bij ons wat te kiezen. Als enige bank in Nederland 
hebben we een breed aanbod van verschillende hypotheek-
aanbieders: de SNS Huisselectie. Zo kunnen we je altijd een 
hypotheek aanbieden die het beste past bij jouw wensen.

Almere Stad, De Diagonaal 195
Almere Buiten, Noordeinde 190
Almere Haven, Marktgracht 28

036-303 00 65

hypotheken.almere@sns.nl

www.snsbank.nl
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SNS Almere
3	locaties	in	Almere

036-303	00	65

hypotheken.almere@sns.nl

www.snsbank.nl

De SNS staat voor je klaar

A ijf	jaar	geleden	begon	Ivar	als	fran-
chisenemer	met	de	SNS	in	Almere	
en	sinds	die	 tijd	 is	zijn	 team	flink	

gegroeid.	 Met	 SNS-winkels	 in	 Almere	
Stad,	Buiten	en	Haven	is	het	één	van	wei-
nige	banken	met	zoveel	filialen	in	Alme-
re.	De	SNS-filialen	 in	Stad	en	Buiten	zijn	
ook	open	op	de	koopavonden	en	alle	SNS-
filialen	zijn	ook	op	zaterdag	geopend.	

Het	helpen	van	Almeerders	met	hun	fi-
nanciële	 behoeften	 is	 het	 uitgangspunt.	
“Wij	 willen	 bankieren	 weer	 normaal	
maken.	Dit	doen	we	door	een	goede	be-
reikbaarheid	en	flexibele	openingstijden.	
Tijdens	 een	 hypotheektraject	 is	 het	 be-
langrijk	om	je	adviseur	 te	kunnen	berei-
ken,	 mochten	 er	 vragen	 zijn.	 Daarnaast	
kennen	wij	de	lokale	markt	erg	goed,	en	
worden	 wij	 hier	 indien	 nodig	 geholpen	

door	 lokale	 makelaars,	 accountants	 en	
notarissen”.	Ivar	woont	zelf	al	35	jaar	in	Al-
mere	en	kent	bijna	elke	hoek	van	de	stad.

De	SNS	heeft	zich	geprofileerd	als	des-
kundige	partij	als	het	gaat	om	hypothe-
ken.	Zij	kent	alle	ins	en	outs	van	bestaan-
de	 bouw,	 nieuwbouw	 en	 zelfbouw.	 SNS	
staat	bekend	om	het	maximaal	meeden-
ken	met	de	klant.	“Vaak	is	er	meer	moge-
lijk	dan	gedacht	wordt.	Of	je	in	loondienst	
werkt	of	ondernemer	bent,	een	tijdelijke	
baan	of	een	vast	contract	hebt,	wij	den-
ken	met	je	mee”.	

Als	enige	bank	in	Nederland	biedt	de	SNS	
niet	 alleen	 eigen	 hypotheken	 aan,	 maar	
maakt	ook	gebruik	van	andere	aanbieders.	
“Zo	 kunnen	 we	 altijd	 een	 hypotheek	 bie-
den	die	het	best	past	bij	de	wensen	van	de	
klant.	Hiermee	onderscheiden	wij	ons	van	

andere	 banken	 en	 kun	 je	 ons	 vergelijken	
met	een	lokale	tussenpersoon”.	

Ga	je	een	huis	kopen,	verbouwen	of	wil	
je	weten	of	de	huidige	hypotheek	nog	past	
of	 mogelijk	 voordeliger	 kan?	 Bel	 of	 kom	
langs	 voor	 een	 gratis	 oriëntatie	gesprek,	
als	het	nodig	is	binnen	24	uur.		a

Ivar Dirkmaat is de franchisenemer van de SNS in Almere. Met zijn 
team van hypotheekadviseurs, ondersteuners en klantadviseurs staat 
hij in heel Almere, zes dagen per week, voor iedereen klaar. 

V
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Totdat het nieuwe gebouw van 
basisschool De Zeeraket in Duin 
wordt opgeleverd, wordt de tijde-
lijke locatie aan de Monacostraat 
gebruikt. Directeur Mayke van 
den Berg: “We bieden uitdagend 
onderwijs in een veilige, gestruc-
tureerde omgeving. Naast de 
basis  vakken lezen, taal en reke-
nen vinden we het belangrijk dat 
kinderen zelf ontdekken, onder-
zoeken en keuzes maken. De 
school ondersteunt daarbij.” 
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De Zeeraket: uitdagend 
onderwijs met aandacht voor 
persoonlijk leiderschap

De Zeeraket
tijdelijk:	Monacostraat	50

1363	CG	Almere	Poort

036-767	02	21

www.dezeeraket.asg-almere.nl

ayke:	 “Dat	 geeft	 kinderen	 een	
goede	voorbereiding	op	de	toe-
komst!	Met	ons	onderwijs	rich-

ten	we	ons	op	de	volgende	drie	doelen”.

1. Keuzes maken en doelen stellen – 
Onafhankelijkheid in persoonlijkheid
“Onze	 leerlingen	 leren	 doelen	 stellen.	 Zo	
maken	 we	 hen	 bewust	 van	 hun	 verant-
woordelijkheid.	Binnen	de	lesthema’s	stelt	
de	 leerkracht	 de	 leerdoelen	 vast.	 In	 over-
leg	met	de	leerkracht	leren	leerlingen	om	
prioriteiten	 te	 stellen.	 Daarnaast	 krijgen	
ze	de	ruimte	om	keuzes	te	maken	en	om	
zelf	te	bepalen	hoe	de	doelen	bereikt	wor-
den.	 De	 kinderen	 leren	 werken	 met	 een	
plan,	waarin	het	belangrijk	is	om	het	eind-
doel	voor	ogen	te	hebben.	We	verwachten	
van	onze	leerlingen	als	grondhouding	dat	

M ze	belangrijke	zaken	eerst	doen;	eerst	wer-
ken,	dan	spelen”.

2. Goed samenwerken – wederzijdse 
afhankelijkheid
“Zelf	heb	je	niet	altijd	alle	kunde	en	ken-
nis.	Daarom	heb	je	anderen	nodig	om	tot	
de	 best	 mogelijke	 prestaties	 te	 komen.	
Samenwerken	 is	 belangrijk	 binnen	 ons	
onderwijs.	Tijdens	de	vakken	rekenen,	taal	
en	 lezen	 worden	 de	 leerlingen	 hierin	 ge-
stimuleerd.	 Tijdens	 het	 thematisch	 wer-
ken	 worden	 regelmatig	 grotere	 groeps-
prestaties	geleverd	door	de	leerlingen.	Zo	
gaan	 de	 leerlingen	 steeds	 meer	 ervaren	
dat	 je	 samen	 meer	 bereikt.	 In	 conflict-
situaties	 helpen	 we	 leerlingen	 te	 denken	
in	 win-winsituaties.	 Ze	 leren	 eerst	 te	 be-
grijpen,	met	gebruikmaking	van	hun	oren,	

ogen	 en	 hart.	 Daarna	 komt	 het	 reageren	
en	begrepen	worden.	Luisteren	is	één	van	
de	belangrijkste	onderdelen	van	commu-
nicatie.	Daarbij	maken	we	onze	leerlingen	
bewust	van	de	grote	rol	van	lichaamstaal.	
Deze	methode	wordt	door	iedereen	in	de	
school	toegepast”.

3. Evenwichtig zijn
“Het	 is	 belangrijk	 dat	 onze	 leerlingen	 le-
ren	 te	 zorgen	 voor	 alle	 facetten	 van	 hun	
persoonlijkheid:	 lichamelijk,	 geestelijk	 en	
sociaal-emotioneel.	Om	gezond	en	geluk-
kig	te	zijn,	is	het	belangrijk	om	hier	even-
wichtig	aandacht	aan	te	geven.	Ben	je	 te	
veel	 gefixeerd	 op	 één	 van	 deze	 facetten,	
dan	raak	je	uit	balans.	Daarom	helpen	we	
de	leerlingen	om	te	leren	via	hoofd,	lijf	en	
hart!	Zo	ontwikkelen	onze	leerlingen	een	
goede	basis.	Dat	stelt	hen	 in	staat	om	in	
hun	leven	keuzes	te	maken	die	een	goede	
balans	geven”.		a
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Ontwikkeling identiteit van het kind op 
eerste plaats bij Montessorischool Cascade

Cascade
Montessori	basisschool

Nederlandhof	5,	1363	DC

036-536	99	91

www.montessorischoolcascade.nl

en	nieuw	schoolconcept,	door	Marco	
Dekker	 bedacht,	 won	 de	 derde	 prijs	
bij	 de	 Amsterdamse	 scholenwed-

strijd.	 ‘Klein	 Amsterdam’	 wordt	 gereali-
seerd	 in	 Amsterdam	 Noord.	 “Naast	 mijn	
reguliere	werk	als	directeur	op	een	school	
in	Duivendrecht,	was	ik	daar	adviseur	on-
derwijs	 en	 adviseur	 organisatie.	 Ik	 vind	
het	enorm	leuk	om	deel	uit	te	maken	van	
het	creatieve	proces.	De	tools	die	ik	daar-
bij	heb	opgedaan,	kan	ik	goed	gebruiken.	
Het	 concept	 van	 ‘Klein	 Amsterdam’	 gaat	
uit	 van	 veel	 ontdekken,	 veel	 naar	 buiten	
gaan.	De	school	is	onderdeel	van	de	buurt,	
kinderen	gaan	de	buurt	in	om	te	begrijpen	

Marco Dekker is sinds voorjaar 2017 schoolleider van Montessorischool 
Cascade aan de Nederland hof in het Europakwartier. “Bij Cascade gaat 
de ontwikkeling van de identiteit van het kind gepaard met hoge en 
goede resultaten, en niet alleen op het gebied van taal en rekenen”. 

E waar	 ze	 wonen.	 Welke	 restaurants	 zijn	
goed?	Welke	vissen	zwemmen	in	de	sloot?	
In	 Amsterdam	 zijn	 400	 culturele	 instel-
lingen	gratis	te	bezoeken,	deze	kunnen	je	
leven	verrijken”.

In	 Almere	 Poort	 ziet	 Marco	 een	 fijne	
omgeving	 voor	 kinderen	 om	 zich	 te	
ontwikkelen.	“De	architectuur	en	voorzie-
ningen	zijn	interessant,	en	de	weidsheid	
is	 mooi.	 Almere	 heeft	 een	 fijne	 mix	 van	
verschillende	 culturen.	 De	 kinderen	 op	
Cascade	zijn	spontaan	en	zorgzaam	naar	
elkaar	 toe.	 Er	 heerst	 een	 prettige	 sfeer	
en	er	 is	plek	voor	eigen	ideeën.	Mijn	op-
dracht	hier	is	vrij	simpel:	de	school	moet	

groeien	 en	 daarbij	 haar	 Montessori-
karakter	 behouden,	 liefst	 verdiepen.	 Een	
voorbeeld	hiervan	is	kosmisch	onderwijs	
–	 het	 verkennen	 van	 de	 wereld	 om	 je	
heen.	 Ga	 eens	 onder	 een	 eik	 zitten,	 het	
theater	 in,	 kijken	 bij	 een	 fietsenmaker.	
Het	 begint	 met	 dingen	 uit	 het	 dagelijks	
leven	om	je	heen,	en	steeds	verder	weg”.

Met	 gemiddeld	 20	 leerlingen	 zijn	 de	
groepen	bij	Cascade	relatief	klein.	“Maar	
veel	 belangrijker	 is	 de	 kwaliteit	 van	 de	
leerkracht.	 Bij	 ons	 blijven	 alle	 leerlingen	
over,	de	pauzes	zijn	ruim	en	er	zijn	twee	
vrije	 middagen.	 Dit	 geeft	 lucht	 aan	 de	
leerkrachten	en	de	leerlingen”.		a
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b a s i s s c h o l e n

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

De Columbusschool
openbare basisschool

• locatie Marco Polo 
 Marco Poloroute 56, 1363 LA
 036-767 01 50

• locatie Nederlandhof
 Nederlandhof 3, 1363 DC
 036-767 01 50
 06-426 504 65 

www.columbusschool.nl

De Droomspiegel
katholieke basisschool   
voor daltononderwijs

• De Droomspiegel ‘Marco Polo’
 Marco Poloroute 60, 1363 LA
 036-540 60 60

• De Droomspiegel ‘Bosrand’
 Adriaen Blockstraat 9, 1363 LT 
 036-540 60 61

www.droomspiegel.nl

IKC De Duinvlinder
vernieuwend kindcentrum
basisonderwijs, kinderopvang en bso 
tijdelijk: Monacostraat 50, 1363 CG
036-767 60 06
www.deduinvlinder.nl

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

Basisschool Odyssee
betekenisvol leren: leren in het echt
tijdelijk adres:
Pygmalionstraat 1, 1363 SC
06-430 105 69 
odyssee.asg.nl

IKC Sterrenschool De Ruimte
basisonderwijs, kinderopvang en 
buurtvoorzieningen onder één dak
Nimfenplein 1, 1363 SV
036-767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.nl

Basisschool De Zeeraket
uitdagend onderwijs met aandacht 
voor persoonlijk leiderschap
tijdelijk adres: 
Monacostraat 50, 1363 CG
036-767 02 21
www.dezeeraket.asg-almere.nl
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v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s

Aeres VMBO Almere
groen: vmbo bl kl gl hgl
Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
www.aeresvmbo-almere.nl

Arte College
eigenzinnig, creatief en uitdagend!
vwo, havo, vmbo-tl en -kbl
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
036-767 07 00
www.artecollege.nl

International School Almere
public, English language, 
secondary school
Heliumweg 61, 1362 JA
036-760 07 50
www.internationalschoolalmere.nl

Poort, school voor   
havo en mavo
Slowakijehof 1, 1363 BD
036-845 23 00
www.bakenpoort.nl

m b o

Aeres MBO Almere
Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
www.aeresmbo-almere.nl

MBO College Poort 
Jasper Warnerstraat 20, 1362 LD
nieuw adres per augustus 2018:
Winterspelenplein 1, 1362
036-549 59 00
www.rocvanflevoland.nl
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Nimfenplein1 | 1363 SV Almere Poort

IKC Sterrenschool De Ruimte is meer dan 
een school alleen. Wij bieden onderwijs, 
opvang en ontmoeting onder één dak. 
De Ruimte is daarmee een educatief (kind-) 
centrum. 
Onderwijs, Opvang en Ontmoeting sluiten 
op elkaar aan en zijn nauw bij elkaar betrokken.

  
Hele jaar open

Onderwijs en opvang in één

Maatwerk voor ieder kind

Uitblinken in taal, rekenen en lezen

Binding met de buurt

Wij zijn uniek! Onze vijf sterren:

Sfeer proeven? 

Meld je dan aan voor een rondleiding 

via www.sterrenschoolderuimte.nl/contact
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Jade Gastouder Opvang
en Jade Baby Massage

James	Cookroute	36

1363	KG	Almere	Poort

06-138	567	21

Jade Gastouder Opvang: een 
fijne plek voor kinderen en ouders
Na vijfentwintig jaar als pedago-
gisch medewerker in de kinder-
opvang gewerkt te hebben, zocht 
Patricia Heeres een nieuwe uit-
daging. Zij volgde een opleiding 
tot babycoach en combineert nu 
babycoaching met gastouderop-
vang en cursussen babymassage. 

atricia	 woont	 al	 negen	 jaar	 met	
haar	gezin	in	het	Columbuskwar-
tier,	haar	jongste	werd	hier	gebo-

ren.	 Als	 pedagogisch	 medewerker	 in	 de	
kinderopvang	werkte	ze	twintig	jaar	voor	
een	 organisatie	 in	 Almere	 en	 vijf	 jaar	 in	
Almere	Poort.	Per	1	maart	2017	begon	Pa-
tricia	als	gastouder	voor	zichzelf.	“Ik	nam	

deze	stap	omdat	ik	een	nieuwe	uitdaging	
zocht.	 Eerst	 bekeek	 ik	 de	 mogelijkheden	
en	dacht	ik	na	over	wat	ik	het	liefste	wilde	
doen.	 Toen	 ontdekte	 ik	 de	 opleiding	 tot	
babycoach...	dat	was	helemaal	wat	ik	wil-
de!	In	mijn	eigen	praktijk	ouders	bijstaan,	
die	 een	 hulpvraag	 hebben	 met	 betrek-
king	tot	hun	kindje	tot	twaalf	maanden.	
Dit	vond	ik	bij	de	opvang	ook	één	van	de	
leukste	 dingen.	 Ouders	 die	 nog	 heel	 on-
zeker	zijn	vertrouwen	in	zichzelf	geven”.	

Patricia	wilde	graag	met	een	nog	klei-
nere	 baby	groep	 werken,	 zodat	 zij	 nog	
meer	 individuele	 aandacht	 kan	 bieden.	
“Ook	 wilde	 ik	 graag	 thuis	 werken	 zodat	
mijn	 jongste,	 die	 nu	 zes	 is,	 na	 school	 bij	
mij	 thuis	 kan	 zijn”.	 	 Dat	 Patricia	 een	 ge-
liefde	gastouder	is,	bewijst	het	feit	dat	er	
inmiddels	een	wachtlijst	is.	“Maar	voor	de	
babymassage	en	babycoaching	heb	ik	op	
de	overige	dagen	tijd!”

Met	lekker	weer	is	Patricia	veel	buiten	
te	 vinden	 met	 de	 gastkinderen.	“De	 op-
vang	moet	een	fijne	plek	zijn,	waar	zowel	
het	kindje	als	zijn	ouders	een	goed	gevoel	
bij	 hebben.	 Ik	 wil	 een	 rustige	 omgeving	
creëren,	 waarin	 ruimte	 is	 om	 te	 ontwik-
kelen	in	eigen	tempo”.			aP
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k i n d e r o p v a n g

BeeKidzzZ... Speelparadijs
Nederlandstraat 86, 1363 DB
036-536 93 92
www.beekidzzz.nl

Child Care Kinderopvang
• kdv Homeruskwartier
 Cyclopenstraat 14, 1363 TD
• bso Columbuskwartier
 Abel Tasmanstraat 97, 1363 KB
036-521 35 55
www.childcare-almere.nl

GO! Kinderopvang
• Het Vlaggenschip
 David Livingstonestraat 121
 036-202 23 18 (info vestiging)
 0320-294 900 (info plaatsing)
• IKC De Droomspiegel
 Marco Poloroute 60
 0320-294 900
www.go-kinderopvang.nl

Kiki Nous
• kdv en bso
 Zwitserlandstraat 6, 1363 BE
•  bso en psz Kiki Keet
 Nederlandhof 5, 1363 DC
036-848 68 26
www.kikinous.nl

KinderCentrumAlmere
•  kdv De Boerderij 
 Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
• kdv / bso De Duinvlinder
 Monacostraat 50, 1363 CG
• kdv / bso  De Zeeraket
 Monacostraat 50, 1363 CG
• bso De Hooiberg
 Odysseestraat 51, 1363 WR
036-303 50 00
www.kindercentrumalmere.nl

Kinderpaleis Poort
Minervasingel 5, 1363 ZJ
036-720 09 70
www.kinderpaleispoort.nl

Partou
kdv, bso en psz De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
088-235 75 00, www.partou.nl

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

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

Gastouder Het Poortje
Vishnuplantsoen 17, 1363 XD
06-419 755 19
www.gastouderhetpoortje.nl

Gastouderopvang 
De Kleine Droomwereld
Romulusstraat 4, 1363 ZC
06-252 598 37
www.kleinedroomwereld.nl

GO! Kinderopvang   
Gastouderopvang
0320-294 900
www.go-kinderopvang.nl

Jade Gastouderopvang
James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

Taly’s Kindercentrum
Neptunussingel 79, 1363 VV
036-525 03 50
www.talyskindercentrumbv.nl

p e u t e r s p e e l z a a l

Kiki Keet
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-848 68 26
www.kikinous.nl

Partou
• Peuterspeelzaal Nederlandhof
 Nederlandhof 3, 1363 DC
• Peuterspeelzaal Marco Poloroute
 Marco Poloroute 56, 1363 LA
• Peuterspeelzaal De Ruimte
 Nimfenplein 1, 1363 SV
088-235 75 00
www.partou.nl
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www.kindercentrumalmere.nl

036-303 50 00

kdv De Boerderij 

Mercuriusstraat 1, 1363 ZB

kdv / bso De Duinvlinder

Monacostraat 50, 1363 CG

kdv / bso De Zeeraket

Monacostraat 50, 1363 CG

bso De Hooiberg

Odysseestraat 51, 1363 WR

• bso handvaardigheid & techniek

 • bso wetenschap & technologie

• bso vrijzwemmen

• zwemles-begeleiding 

 zwembad Poort

• sport bso (6-13 jr)

• kleutersport bso (4-5 jr)

• theater bso (6-13 jr)

• muziekworkshops

• 5 dagen zomerkamp
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Voorjaar 2017 opende franchise-
nemer Omar Bejjati het filiaal van 
New York Pizza aan de Europa-
laan. Bij zijn zaak in Stedenwijk 
kreeg hij zoveel bestellingen uit 
Poort, dat hij besloot ook hier 
een zaak te beginnen. Het is het 
150ste filiaal van New York Pizza, 
de succesformule uit Amstelveen.

G raag	 showt	 Omar	 ons	 wat	 er	 alle-
maal	 voorafgaat	 aan	 het	 leveren	
van	 een	 warme,	 verse	 pizza.	 In	 de	

koelruimte	 staan	 de	 bolletjes	 vers	 deeg	
in	trays	klaar.	Omar:	“Veel	mensen	weten	
niet	dat	onze	pizzabodems	in	de	zaak	vers	
worden	 gemaakt.	 Voor	 het	 deeg	 wordt	
weinig	 gist	 en	 weinig	 zout	 gebruikt	 en	
de	pizza’s	bevatten	geen	kleur-	en	smaak-
stoffen.	 Het	 deeg	 moet	 twee	 dagen	 rij-
zen”.	 Om	 vier	 uur	 ’s	middags	 is	 het	 nog	
niet	 druk.	 Maar	 de	 inrichting	 is	 zo	 effi-

G
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New York Pizza
Europalaan	820

1363	BM	Almere	Poort

036-	231	01	00

www.newyorkpizza.nl

Een kijkje in de keuken van 
New York Pizza Europalaan

ciënt,	dat	ook	tijdens	de	piek	rond	etens-
tijd	 alles	 op	 rolletjes	 loopt.	“De	 kunst	 is,	
om	veel	bestellingen	tegelijk	aan	te	kun-
nen”.	 Dit	 kan	 hij	 door	 altijd	 voldoende	
personeel	paraat	te	hebben.		

Verder	 is	het	belangrijk	om	in	de	keu-
ken	 een	 goede	 productielijn	 te	 hebben.	
Voor	alles	is	een	vaste	en	schone	plek	en	
een	handige	werkwijze.	Voor	het		aanne-
men	van	de	bestellingen,	het	uitslaan	van	
het	deeg,	het	beleggen	van	de	pizza’s.	De	
oven	 heeft	 capaciteit	 voor	 wel	 vijftien	
pizza’s	 tegelijk,	en	na	vijf	minuten	komt	
de	eerste	pizza	er	alweer	uit.	

De	 grote,	 vierkante	 tassen	 waarin	 de	
pizza’s	 naar	 de	 klanten	 worden	 vervoerd,	
worden	 voorverwarmd	 op	 een	 inductie-
plaat.	 “Dit	 is	 een	 HotBag-systeem.	 In	 de	
bodem	van	de	tas	zit	een	schijf	verwerkt,	
die	lang	warm	blijft”.	Dan	komt	de	koerier	
in	actie.	New	York	Pizza	maakt	gebruik	van	

e-bikes	en	e-scooters.	“Binnen	Poort	wordt	
met	 name	 op	 de	 fiets	 geleverd.	 Mensen	
kunnen	pinnen	aan	de	deur”.	

Omar	 vervolgt:	 “Onderzoek	 heeft	 aan-
getoond	 dat	 mensen	 geen	 trek	 meer	
hebben	 als	 ze	 te	 lang	 hebben	 moeten	
wachten.	Ons	systeem	houdt	bij	hoe	lang	
iedereen	wacht.	Duurt	het	–	bij	uitzonde-
ring	–	langer	dan	45	minuten,	dan	krijgt	de	
klant	een	kortingskaart	thuisgestuurd”.	

Omar	 vertelt	 dat	 de	 double	 pepperoni	
favoriet	 is	bij	Almeerders.	Maar	hij	 laat	 je	
ook	graag	met	andere	soorten	kennisma-
ken.	 De	 nieuwe	 saté-pizza	 bijvoorbeeld,	
of	 de	 east	 side	 shoarma.	 Wie	 niet	 kan	
kiezen,	kan	twee	smaken	op	één	pizza	be-
stellen.	Tot	slot	zijn	er	nog	de	side	dishes,	
of	gewoon	even	 iets	anders:	pasta’s,	sala-
des,	hamburgers	en	chickenwings.	En	niet	
te	vergeten	Ben&Jerry’s	ijs.

Omar:	“De	 gekste	 bestelling	 die	 ik	 heb	

gehad?	Er	is	weleens	gevraagd	of	de	koe-
rier	bij	het	bezorgen	een	verjaardagsliedje	
kan	 zingen.	 Natuurlijk	 doen	 we	 dat.	 We	
leveren	 ook	 aan	 mensen	 die	 op	 het	 Al-
meerderstrand	zitten	of	 in	de	jachthaven	
liggen.	 Het	 mooiste	 aan	 dit	 werk	 zijn	 de	
blije	klanten!”		a
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Vertrouwde espressobar onder 
nieuwe naam: Take a Break

Espressobar Take a Break
Beneluxlaan	614

1363	BJ	Almere	Poort

06-303	949	05

FB:	Take	a	Break	Espressobar

o ieuwsgierig	 ging	 de	 26-jarige	
Ruben	Pos	uit	Weesp	een	kijkje	
nemen	 bij	 de	 espressobar	 in	

Poort	 die	 op	 Funda	 ter	 overname	 werd	
aangeboden.	“Ik	ben	als	gast	gegaan,	om	
de	sfeer	te	proeven”.	En	die	was	natuurlijk	
uitstekend,	evenals	de	koffie.	“Het	viel	me	
meteen	op	dat	gasten	hier	graag	komen,	
een	bijzondere	band	hebben	met	de	plek	
en	de	mensen	en	zich	maar	al	te	graag	la-
ten	verwennen.	Zo	kwam	ik	ook	een	keer	
op	 een	 zondagochtend,	 en	 was	 positief	
verrast	bij	het	ontdekken	van	de	ontbijt-
cultuur”.	

Ruben	kon	de	espressobar	in	Poort	niet	
meer	uit	zijn	hoofd	zetten.	“Ik	was	al	ver-
kocht,	 hoefde	 alleen	 nog	 alles	 op	 papier	
te	regelen”.	Toen	de	koop	rond	was,	is	al-
les	in	sneltreinvaart	gegaan.	Ruben	werd	
uitgebreid	 ingewerkt	 door	 Sander	 en	
Sterre	de	Coninck.	“In	drie	weken	tijd	leer-
den	 ze	 me	 de	 kneepjes	 van	 het	 barista-
vak.	En	dat	 is	oefenen,	oefenen	 en	 oefe-
nen.	 Daarnaast	 leerde	 ik	 nog	 veel	 meer.	
Zelfs	 het	 geheime	 appeltaartrecept	 van	
Sterre	heb	ik	overgenomen”.	

Alleen	een	nieuwe	naam	moest	Ruben	
verzinnen,	omdat	Sander	en	Sterre	onder	

de	 naam	 ‘Heilig	 Boontje’	 doorgaan	 met	
mobiele	espresso-service.	Sander	maakte	
als	‘Adding	Artist’	een	nieuwe	wand	met	
krijttekeningen	 voor	 Ruben.	 “Die	 wand	
gaat	 nu	 over	 mijn	 passies.	 Eén	 daarvan	
is	Italië.	Het	Peroni	reclamebord	mag	ook	
zeker	blijven”.		a

De espressobar, die in vijfenhalf jaar in de buurt veel harten en smaak-
papillen veroverde, heeft sinds zomer 2017 een nieuwe eigenaar en een 
nieuwe naam: Take a Break. Ruben Pos neemt zijn rol uiterst serieus. 
“Iets dat goed loopt, moet je vooral niet willen veranderen”.

N
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K on	 en	 Arjan	 uit	 Naarden	 bieden	
met	 hun	 bedrijf	 BBQ	 Bastards	
mobiele	 barbecue-avonden	 aan,	

compleet	 met	 grillmasters	 en	 alles	 erop	
en	 eraan.	 Daarnaast	 runnen	 zij	 al	 sinds	
acht	 jaar	het	restaurant	De	Rode	Haring	
op	het	terrein	van	Vis	à	Vis,	waar	gemid-
deld	145	gasten	per	avond	gebruik	maken	
van	 het	 gevarieerde	 zelfbedieningsbuf-

Was de beach grill Steel Creek bij 
Strandbad Duin het eerste sei-
zoen, in 2016, nog een goed be-
waard geheim, inmiddels heeft 
het nieuws zich aardig verspreid! 
Van 1 april tot 1 november kan er 
bij redelijk weer in de weekends 
genoten worden van heerlijke 
barbecue gerechten en van de 
sfeer. De eigenaren zijn geen on-
bekenden in Almere Poort.

T
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Steel Creek Beach Grill
Strandbad	Duin

Almere	Poort

www.facebook.com/steelcreek33

Puur genieten bij Steel Creek 
beach grill op Strandbad Duin

fet.	 Toen	 Ton	 en	 Arjan	 de	 schetsen	 ont-
dekten	 voor	 een	 horecagelegenheid	 op	
Strandbad	Duin,	waren	ze	er	als	de	kippen	
bij.	Meteen	de	volgende	dag	zaten	ze	bij	
de	gemeente	Almere	om	een	vergunning	
aan	 te	 vragen.	 Zij	 stelden	 een	 onderne-
mersplan	 op	 en	 zowel	 Amvest	 Duin	 als-
ook	Marina	Muiderzand	bogen	zich	hier-
over	en	reageerden	enthousiast.	

Arjan:	“Het	 plan	 dat	 we	 hadden	 inge-
diend,	 was	 een	 restaurant	 van	 zeecon-
tainers.	Dat	vond	niet	iedereen	een	goed	
idee,	 maar	 voor	 schaalbare	 horeca	 in	 de	
vorm	van	een	tentdoek	op	houten	palen	
kregen	 we	 een	 permanente	 vergunning.	
Stapsgewijs	 zullen	 we	 de	 tent	 ontwik-
kelen	 en	 uitbouwen.	 Het	 eerste	 jaar	 be-
reidden	we	de	gerechten	nog	in	Naarden	
voor,	 inmiddels	 is	 er	 hier	 op	 locatie	 een	
container	 bijgekomen	 met	 een	 keuken	
voor	de	voorbereiding,	opslag	en	koeling”.	

Toen	 ze	 in	 2016	 open	 gingen,	 hadden	
ze	 bewust	 geen	 reclame	 gemaakt,	 om	
rustig	 van	 start	 te	 kunnen	 gaan.	 Ton:	
“Toch	 kwamen	 ook	 zonder	 reclame	 vijf-
tig	man	op	een	avond.	Voorbijgangers	en	
mensen	 die	 via	 via	 over	 ons	 hadden	 ge-
hoord	en	nieuwsgierig	waren	geworden.	
Zelfs	burgemeester	Weerwind	kwam	een	
kijkje	 nemen.	 Iedereen	 was	 blij	 verrast.	
We	 hebben	 bij	 Steel	 Creek	 ook	 al	 beslo-
ten	feesten	voor	groepen	gehad.	We	zijn	
ook	 een	 trouwlocatie,	 voor	 bruiloften	 in	
Ibiza-style”.

Arjan	heeft	op	Bonaire	een	restaurant	
gehad	en	wilde	de	sfeer	meenemen	naar	
het	 Almeerderstrand.	 “Het	 gevoel	 van	
thuiskomen,	 schoenen	 uit,	 muziek	 aan,	
lekker	eten,	vrijheid	en	veel	vuur.	We	gaan	
zeker	 tot	 elf	 uur	 ’s	 avonds	 door.	 Ook	 de	
grillwijze	 is	Zuid-Amerikaans,	de	gerech-
ten	worden	‘parilla’	genoemd”.

Op	de	Facebookpagina	van	Steel	Creek	
beach	 grill	 vind	 je	 de	 actuele	 openings-
tijden.	En	een	review:	“Steel	Creek	is	een	
heerlijk	 laid-back	 strandtentje	 van	 gast-
vrije	eigenaren,	de	Europees	kampioenen	
barbecuën.	En	dat	proef	je”.		a
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Eind 2017 verhuisde het in de 
wijde omgeving bekende restau-
rant naar Almere Poort en breid-
de het zijn concept uit. Naast all 
inclusive arrangementen kun je 
nu ook kiezen voor exclusievere 
bediening aan tafel in de brasse-
rie. Bovendien kun je bij de To Go 
Foodcorner eten afhalen.

K uiten	valt	het	restaurant	op	door	de	
wisselend	verlichte	gevel	met	rode	
letters,	die	vanaf	de	snelweg	te	zien	

blijft.	Bij	binnenkomst	word	je	ontvangen	
door	de	vriendelijke	receptionisten,	waar	
je	je	arrangement	kiest.	Vandaar	ga	je	via	
de	lounge	naar	het	wereldrestaurant	 	of	
naar	de	brasserie.	

“Onze	 verhuizing	 bood	 ons	 de	 moge-
lijkheid	 om	 uit	 te	 breiden”,	 vertelt	 Ming	
Chou,	de	eigenaar	van	Atlantis	die	alweer	
vijftien	 geleden	 in	 Almere	 Haven	 begon	

Maarten Feenstra Fotografie

B
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Wereldrestaurant Atlantis
Pim	Mulierstraat	101

	1362	LC	Almere	Poort

036-534	49	00

www.atlantisalmere.nl

met	 het	 restaurant.	 “En	 dat	 wilden	 we	
graag,	 want	 we	 willen	 aan	 de	 wensen	
van	 zoveel	 mogelijk	 gasten	 tegemoet	
komen”.	 Daarom	 zijn	 de	 keukens	 nog	
uitgebreider	 dan	 voorheen.	 Tegen	 een	
vast	tarief	kunnen	gasten	onbeperkt	ge-
nieten	 van	 wat	 de	 wereldkeuken	 te	 bie-
den	heeft.	De	gerechten	van	Atlantis	zijn	
voornamelijk	gebaseerd	op	de	Aziatische,	
Zuid-Amerikaanse	 en	 Mediterrane	 keu-
ken.	 Ming,	 die	 zelf	 Chinese	‘roots’	 heeft,	
licht	 toe	 dat	 de	 samenstelling	 van	 het	
buffet	wisselt,	maar	dat	er	ook	gerechten	
zijn	 die	 blijven:	“Seafood,	 wokgerechten,	
poffertjes	 en	 pannenkoeken,	 dat	 zijn	 de	
favoriete	gerechten	van	onze	gasten.	Ook	
Argentijnse	steak	is	een	vast	item	op	ons	
menu”.

Zoals	 te	 verwachten,	 zijn	 de	 desserts	
erg	 in	 trek.	 De	 heerlijke	 ijsvariaties,	 de	
ruime	 keuze	 aan	 gebak	 en	 twee	 heuse	
chocoladefonteinen	(melk-	en	witte	cho-

colade),	 doen	 iedereen	 watertanden.	 De	
brede	keuze	in	gerechten	maakt	Altantis	
ook	voor	kinderen	ideaal.	Bovendien	ver-
maken	ze	zich	er	prima.	Er	 is	een	 inpan-
dige	 kinderspeelplaats	 met	 een	 kinder-
keuken,	klimrek,	gameroom	en	een	echte	
kinderbioscoop!

De	Brasserie	is	een	nieuw	concept	van	
Atlantis.	 Hier	 betaal	 je	 een	 vast	 tarief	
voor	een	onbeperkte	keuze	uit	à	la	carte	
gerechten.	 De	 drankjes	 worden	 apart	
afgerekend.	 Ming:	 “Een	 steeds	 grotere	
groep	 gasten	 wil	 graag	 rustig	 aan	 tafel	
blijven	zitten	en	bediend	worden.	Ook	is	
er	 vraag	 naar	 een	 diverser	 aanbod	 van	
bijvoorbeeld	wijn	en	bier	en	advies	hier-
over.	Dat	alles	biedt	onze	Brasserie”.

Het	 internationale	 team	 van	 Atlantis	
maakt	 het	 ieder	 gezelschap	 naar	 de	 zin.	
Ming:	 “Onze	 reserveringen	 gaan	 hele-
maal	 digitaal	 en	 in	 het	 restaurant	 kun-
nen	wensen	ook	digitaal	worden	doorge-

geven,	 maar	 persoonlijk	 contact	 tijdens	
een	avondje	uit	blijft	heel	belangrijk.	Wij	
streven	ernaar	dat	onze	gasten	met	een	
tevreden	 gevoel,	 geprikkelde	 smaakpa-
pillen	en	een	goed	gevulde	maag	het	res-
taurant	verlaten!”

Overweldigend veel keus in 
het wereldrestaurant Atlantis
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Artesjok Food & Drinks
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
036-737 03 55
FB: Artesjok. Food & Drinks

Wereldrestaurant Atlantis
Pim Mulierstraat 101, 1362 LC
036-534 49 00
www.atlantisalmere.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
www.cafetariajuma.nl

Chiang Mai 2Go Thai Food
Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
036-841 61 94
www.chiangmai2go.nl

Grandfetaria
Najadenstraat 8, 1363 ST
036-848 12 34
www.grandfetaria.nl

HarborHouse 
Marinaweg 4, 1361 AC 
036-536 90 61 
www.harbor-house.nl
 
Hikari sushi afhaal
Slowakijeplaats 2, 1363 BC
036-841 31 83
www.sushi-hikari.nl

IJspressi
Europalaan 812, 1363 BM
06-163 876 26
www.ijspressi.nl

Jawa City
Europalaan 838, 1363 BM
036-841 85 07
www.jawacity.nl

New York Pizza
Europalaan 820, 1363 BM
036- 231 01 00
www.newyorkpizza.nl

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

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

Poort’s Eethuis
Thorstraat 2 (Ithaka), 1363 WM
036-750 51 15
www.eethuispoorts-almere.nl

Sail-Today – Beachclub
IJmeerdijk 20, 1361 AA
036-53 696 27
www.sail-today.nl

Saporito   ma-vr 6:00-9:00 u.
Winterspelenplein, station Poort
036-844 41 00
www.saporito-broodjes.nl

Soul Food City
Thorstraat 4 (Ithaka), 1363 WM
036-841 4108
www.soulfoodcity.nl

Steel Creek Beach Grill
Strandbad Duin
www.facebook.com/steelcreek33

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

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

Take a Break Espressobar
Beneluxlaan 614, 1363 BJ
06-303 949 05
FB: Take a Break Espressobar

Warung Mere
Europalaan 822, 1363 BM
036-536 92 78  

Yamas Delivery
Xenonstraat 88, 1362 GH
036-535 02 69
www.yamasdelivery.nl



Italiaanse bol Carpaccio
van kogelbiefstuk gemaakt!
Met huisgemaakte pestomayonaise 
en een frisse salade!

Free
Wi�

T. 036 - 848 1234
Najadenstraat 8, t.o. de Homerusmarkt
www.grandfetaria.nl
Open: 12.00-21.00u (Ma.gesloten)

 ®
Véél meer dan een cafetaria!

d aran etari ®d aran etari
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www.bfoto.nl
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MK Music
Zeussingel	41

1363	TM	Almere	Poort

www.mkmusic.nl

06	-	453	825	43

Mark Kirkenier voegt muziek toe 
aan Almere Poort
Als ‘zorgpianist’ combineert Mark 
Kirkenier zijn opleiding als sociaal 
pedagogisch werker met zijn pas-
sie voor pianospelen. Zijn agenda 
staat volgeboekt. Eind 2016 zocht 
hij een huis dat bij hem past, op 
een centrale plaats in Nederland. 
Laat het ‘kanten huis’ aan de Zeus-
singel toen net te koop staan...

M it	 onder	 architectuur	 gebouwde	
huis,	 dat	 de	 eerste	 vijf	 jaar	 werd	
bewoond	 door	 een	 beeldend	 kun-

stenaar,	past	Mark	als	een	tweede	huid.	“Ik	
voel	me	hier	van	het	begin	af	aan	thuis.	
Ik	 heb	 hier	 alle	 ruimte	 om	 mezelf	 ver-

der	te	ontwikkelen.	En	met	de	vele	open	
ruimtes	 is	 het	 een	 bijzonder	 huis,	 met	
veel	 licht	 en	 lucht.	 Het	 huis	 heeft	 geen	
tussendeuren,	waardoor	er	geen	‘hokjes’	
ontstaan.	Net	zoals	je	mij	niet	in	een	hok-
je	kunt	plaatsen”.	Sinds	zijn	zevende	jaar	
is	de	piano	zijn	uitlaatklep.	Ruim	tien	jaar	
kreeg	hij	pianoles.	Mark	speelt	vooral	op	
gevoel	en	uit	zijn	hoofd.	

“Mijn	muziek	komt	in	dit	huis	helemaal	
tot	zijn	recht	en	ik	barst	van	de	positieve	
energie	en	inspiratie.	Eén	van	mijn	ideeën	
was	het	aanbieden	van	huiskamerconcer-
ten.	 De	 studio	 op	 de	 begane	 grond	 is	 er	
ruim	 genoeg	 voor”.	 Eind	 vorig	 jaar	 start-
ten	 de	 maandelijkse	 studioconcerten	 op	
zondagochtend	 en	 in	 2018	 worden	 deze	
voortgezet.	Behalve	kennismaking	met	de	
buurt,	 leverde	 het	 ook	 leuke	 samenwer-
kingen	op,	met	andere	muzikanten	en	met	
een	cateraar:	chefkok	Harvey	Everts.	

Naast	pianospelen	bij	zorginstellingen	
en	 het	 geven	 van	 huiskamerconcerten	
doet	Mark	nog	veel	meer.	Hij	verzorgt	de	
muzikale	omlijsting	bij	uitvaarten,	recep-
ties	en	beurzen	en	begeleidt	koren	en	so-
listen.	Onlangs	verscheen	zijn	tweede	CD	
met	eigen	werk:	‘A	brand	new	day’.		a

D

www.bfoto.nl
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Om beter te weten wat er op het 
gebied van kunst en cultuur speelt 
in de wijk, heeft Cultuurfonds Al-
mere voor elk stadsdeel een cul-
tuurscout aangesteld. Voor Almere 
Poort is dat Mira Ticheler. “In Al-
mere Poort is veel potentie. Het is 
zonde als dat enkel bij een mooi 
idee blijft”.

D ira	 is	 zelf	 beeldend	 kunstenaar,	
zij	woont	en	werkt	al	zeven	jaar	
in	Almere	Poort.	“Als	kunstenaar	

weet	ik	als	geen	ander	hoe	lastig	het	kan	
zijn	 om	 een	 droomproject	 van	 de	 grond	
te	 krijgen.	 Als	 maker	 wil	 je	 vooral	 bezig	
zijn	 met	 datgene	 waar	 je	 goed	 in	 bent.	
Door	het	zakelijke	stuk	dat	erbij	komt	kij-
ken,	kan	de	moed	je	soms	in	de	schoenen	
zinken.	 Cultuurfonds	 Almere	 is	 er	 voor	
die	 mensen	 die	 in	 hun	 project	 geloven	
en	de	stap	durven	te	zetten	om	het	aan	

M
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Cultuurscout Poort
Heb	jij	ook	een	goed	plan	voor	

Almere	Poort?	Neem	contact	

op	met	Mira	Ticheler:

poort@cultuurfondsalmere.nl	

Als cultuurscout Poort helpt Mira 
met realisatie van ideeën

de	wereld	te	laten	zien.	Als	cultuurscout	
wil	ik	mensen	verder	helpen	om	hun	pro-
ject	daadwerkelijk	 te	realiseren.	Daarom	
ontmoet	ik	graag	nieuwe	én	ervaren	cul-
tuurmakers.	Dit	doe	ik	 iedere	maand	tij-
dens	mijn	inloopspreekuur	in	mijn	atelier,	
maar	ook	op	andere	momenten	en	bij	de	
makers	in	hun	atelier.	Ik	ben	altijd	geïnte-
resseerd	in	de	ambities	en	behoeften	en	
om	mensen	te	helpen	met	aansluiting	te	
vinden	in	de	Almeerse	culturele	sector.	

In	 Almere	 Poort	 zijn	 bijvoorbeeld	 veel	
creatieven	 op	 zoek	 naar	 een	 geschikte	
werkruimte.	En	 is	er	behoefte	aan	kunst	
in	 de	 openbare	 ruimte.	 Als	 cultuurscout	
faciliteer	 ik	 hierin	 door	 het	 gesprek	 aan	
te	 gaan	 met	 de	 gemeente,	 kunstenaars,	
scholen	en	andere	instanties,	zodat	ieder-
een	weer	een	stukje	dichter	bij	elkaar	en	
zijn	 of	 haar	 doel	 komt.	 En	 de	 stad	 weer	
een	stukje	mooier	wordt”.	

Mira’s	eigen	werk	kenmerkt	zich	door-
dat	 ze	 samenwerkt	 met	 mensen	 vanuit	
diverse	 disciplines,	 gebruik	 maakt	 van	
natuurlijke	 materialen	 en	 het	 publiek	
een	actieve	rol	speelt	 in	het	werk.	Op	de	
foto	 links	 zien	 we	 InCognito,	 een	 cocon	
gemaakt	van	gerecycled	staal,	wol	en	wil-
gentenen.	Het	maakte	vorig	jaar	deel	uit	
van	de	Kunstroute	in	Natuurpark	Lelystad.

Mira	organiseerde	in	Almere	Poort	on-
der	meer	workshops	in	het	Open	Klokhuis	
en	 op	 de	 kleedjesmarkt	 op	 Koningsdag.	
Zij	 maakte	 community	 art	 tijdens	 Sla-
pen	 bij	 de	 Schapen	 in	 het	 Cascadepark.	
Op	Sterrenschool	de	Ruimte	verzorgde	zij	
het	Kunstatelier	als	naschoolse	activiteit.	
Voor	het	Artecollege	gaf	ze	verschillende	
kunstprojecten	tijdens	de	Arteweek.

Eén	van	Mira’s	nieuwste	kunstprojecten	
is	het	‘Gesamtkunstwerk’	Labyrinth	of	the	
Senses	 [LotS]	 van	 stichting	 CitySenses.	

“Dit	 wordt	 een	 reizende	 kunstinstallatie	
over	zintuiglijke	beleving	en	bewustwor-
ding,	 dat	 uiteindelijk	 in	 Almere	 een	 per-
manente	plek	zal	krijgen.	 Ik	werk	samen	
met	diverse	kunstenaars	vanuit	mijn	ate-
lier	in	het	Homeruskwartier”.		a
www.citysenses.nl
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foto’s: Tribe Company BV
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Strandfestival ZAND
voor	kaarten	en	info:

www.strandfestivalzand.nl

D p	 het	 Strandfestival	 ZAND	 komen	
dit	 jaar	 onder	 andere	 Anouk,	 BLØF,	
Typhoon,	 Nielson	 en	 de	 onvervalste	

‘koning	 van	 ZAND’	 Guus	 Meeuwis.	 De	
presentatie	van	het	evenement	 is	net	als	
voorgaande	 jaren	 in	 handen	 van	 Jeroen	
van	Koningsbrugge	en	Lieke	van	Lexmond.

Ook	 is	 er	 weer	 een	 podium	 speciaal	
voor	 danceliefhebbers:	 de	 ‘ZAND	 Danst’	
area.	 Hier	 draaien	 DJ’s	 de	 hele	 dag	 door	
hun	beste	plaatjes	met	optredens	van	on-
der	meer	de	populaire	DJ’s	Lucas	&	Steve	
en	Coen	&	Sander.	

Strandfestival	 ZAND	 is	 al	 jaren	 de	
leukste	 muzikale	 stranddag	 van	 de	 zo-
mer.	 Op	 ZAND	 geniet	 je	 met	 je	 blote	
voeten	in	het	zand	van	de	beste	muziek,	
struin	 je	 langs	 gezellige	 food	 &	 drink	
stands	 of	 maak	 je	 een	 ritje	 in	 het	 be-
kende	 reuzenrad,	 met	 prachtig	 uitzicht	
op	het	hele	festival.	De	spectaculaire	af-
sluitende	vuurwerkshow	zorgt	voor	een	
schitterend	einde.	

Het	festival	wordt	sinds	2008	georga-
niseerd	 op	 het	 strand	 van	 Almere	 Poort	
en	 trekt	 jaarlijks	 zo’n	 25.000	 bezoekers.	

Houd	de	social	media	kanalen	(Facebook,	
Instagram	 en	 Twitter)	 in	 de	 gaten	 voor	
updates.	Kaarten	zijn	verkrijgbaar	via	de	
website.	 De	 eerste	 5.000	 Vroege	 Vogel	
kaarten	 voor	 de	 komende	 editie	 waren	
dit	jaar	binnen	één	week	uitverkocht.			a

11e editie Strandfestival ZAND: 
de leukste muzikale stranddag 
van de zomer!

O

Op zaterdag 25 augustus 2018 is het weer zover: de 11e editie van 
Strandfestival ZAND op het Strand van Almere! Ook dit jaar staan de 
beste artiesten van Nederlandse bodem weer op het hoofdpodium.
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Vanaf mei 2018 opent Vis à Vis 
wederom haar poorten voor het 
actuele humoristische spektakel 
MARE. De voorstelling is vanaf 9 
mei tot en met 15 juli opnieuw te 
zien naast het Almeerderstrand. 
Een bassin gevuld met meer dan 
een miljoen liter water vormt de 
arena voor deze unieke open lucht-
voor stelling. 

He	zeespiegel	stijgt	en	de	wereld	staat	
blank	 van	 Noord-	 tot	 Zuidpool.	Wat	
overblijft	 is	 een	 handvol	 drenkelin-

gen	die	zich	vastklampen	aan	de	restan-
ten	 van	 onze	 beschaving.	 MARE	 is	 een	
verrassende	 survival-comedy	 met	 het	
water	oppervlak	als	lachspiegel.

Vis	à	Vis	creëert	in	haar	eigen	originele	
buitentheater	 een	 wereld	 vol	 buitenge-
wone	 mogelijkheden,	 humor	 en	 verras-
singen.	 Betreed	 het	 terrein	 van	Vis	 à	Vis	

D

foto’s: Anna van Kooij
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Vis à Vis
naast	Almeerderstrand

Muiderzandplaats	1

1361	AK	Almere	Poort

www.visavis.nl

Voorstelling Vis à Vis: ‘MARE’ 
of de kunst van het overdrijven

en	maak	je	op	voor	een	wonderlijke	avond	
uit,	compleet	met	spektakel-theater,	live-
muziek	en	desgewenst	diner.

Deze	buitenvoorstelling	 leent	zich	uit-
stekend	 voor	 een	 zwoele	 zomeravond,	
maar	ook	bij	weer	en	wind	speelt	de	crew	
gewoon	 door	 en	 de	 tribunes	 zijn	 over-

dekt.	Via	de	website	kun	je	makkelijk	tic-
kets	kopen,	wees	er	op	tijd	bij!

Het	unieke	restaurant	de	Rode	Haring	
is	 een	 gezellige,	 warme	 en	 duurzame	
plek	om	voorafgaand	aan	de	voorstelling	
te	dineren.	Je	vindt	hier	decorstukken	en	
rekwisieten	 van	 oude	 voorstellingen.	 Na	

afloop	 van	 de	 voorstelling	 worden	 de	
kampvuren	aangestoken	en	kun	je	op	het	
terrein	gezellig	nagenieten.

Vis	à	Vis	heeft	zich	de	afgelopen	27	jaar	
een	 meester	 getoond	 in	 uniek	 theater-
spektakel	 in	 de	 openlucht.	 Sinds	 1990	
heeft	 Vis	 à	 Vis	 in	 tal	 van	 producties	 de	
grenzen	 van	 buitenspektakel	 met	 succes	
getart	 en	 daarmee	 hebben	 ze	 een	 groot	
publiek	van	Stockholm	tot	Wellington	we-
ten	te	verrassen.	Op	de	eigen	vaste	locatie	
naast	het	Almeerderstrand	ontvangt	Vis	à	
Vis	jaarlijks	circa	35.000	bezoekers.

Klaartje	Wierbos,	 zakelijk	 leider	 bij	Vis	
à	Vis:	“We	zijn	ontzettend	blij	met	zoveel	
publiek	 op	 de	 tribune.	 Het	 is	 mooi	 om	
te	zien	dat	het	onderwerp	en	de	visuele	
beelden	 van	 MARE	 zoveel	 verschillende	
mensen	aanspreken.	We	zijn	ook	erg	blij	
met	de	publiekswaardering,	die	gestegen	
is	naar	gemiddeld	een	9”.			a

SPECIALE POORTGIDS-ACTIE:
Derde ticket gratis voor MARE! 
Actiecode: POORT2018 geldig voor 
reguliere kaarten voor 2018. Kijk op: 
www.visavis.nl/poortnieuws 
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Eens per maand op zondag kun je Annie Fabriek tegenkomen 
op het Almeerderstrand. In haar hardlooptrainingen 

combineert zij looptechniek met bewustwording en coaching. 
“Ik wil graag zoveel mogelijk mensen met plezier in beweging krijgen”.
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Hart-Lopen.nl
locatie: Almeerderstrand

www.hart-lopen.nl

annie@hart-lopen.nl

Hr	is	geen	betere	manier	om	erachter	
te	 komen	 wat	 deze	 trainingen	 nu	
precies	 inhouden,	 dan	 om	 zelf	 mee	

te	trainen.	Gelukkig	zijn	de	trainingen	ge-
schikt	 voor	 alle	 niveaus.	 De	 deelnemers	
hebben	dan	ook	allemaal	een	verschillen-
de	 achtergrond	 en	 verschillende	 doelen.	
Annie:	“Ik	coach	individuele	sporters,	zoals	
een	 triatleet,	 maar	 evengoed	 beginners	
en	 mensen	 die	 bijvoorbeeld	 vanuit	 een	
burn	out	 heel	 gedoseerd	 gaan	 bewegen.	
Bij	deze	training	gaan	we	niet	veel	kilome-
ters	 maken.	 Het	 gaat	 erom	 dat	 je	 plezier	
krijgt	 in	 het	 hardlopen,	 dat	 je	 je	 bewust	
wordt	 van	 onder	 andere	 je	 ademhaling	
en	je	hardlooptechniek.	Met	deze	ervaring	
kun	je	zelf	weer	verder.	Die	kilometers	of	
die	mooie	tijd	volgen	dan	bijna	vanzelf”.

We	 lopen	 van	 de	 parkeerplaats	 van	
Marina	 Muiderzand,	 het	 meetingpoint,	
naar	 Strandbad	 Duin.	 Al	 lopend	 geeft	

Annie	 ons	 de	 opdracht	 om	 verschillende	
looptechnieken	te	proberen.	“Ik	vertel	niet	
hoe	je	 je	voet	moet	plaatsen	en	afwikke-
len,	dat	is	voor	iedereen	verschillend.	Maar	
ik	maak	je	ervan	bewust	hoe	je	loopt”.	

We	lopen	over	het	fietspad	en	door	het	
zand,	om	het	verschil	 te	ervaren.	Op	het	
strand	 gaan	 we	 in	 een	 kring	 staan	 voor	
een	dynamische	rek-	en	strekoefening	in	
de	 vorm	 van	 de	 zonnegroet.	 Vervolgens	
lopen	 we	 een	 aantal	 rondjes	 in	 eigen	
tempo,	 van	 boom	 naar	 boom.	 Met	 de	
opdracht	om	op	onze	ademhaling	te	let-
ten.	“Met	een	neusademhaling	herstel	je	
sneller	na	het	rondjes	hardlopen.	Je	hart-
slag	 gaat	 sneller	 omlaag	 en	 je	 ademha-
ling	wordt	sneller	rustiger”.

Bij	 het	 laatste	 onderdeel	 van	 de	 les	
gaan	de	schoenen	uit.	Met	blote	voeten	
lopen	 we	 zwijgend	 over	 het	 strand	 en	
proberen	ons	daarop	te	focussen.

Ook	 populair	 in	 Almere	 Poort	 zijn	 de	
nieuwe	 trainingen	 ‘Hart-Lopen	 voor	 ou-
der	&	kind’.	Ouders	lopen	samen	met	hun	
kind	in	de	leeftijd	van	5	tot	11	jaar.	“Samen	
met	 plezier	 bewegen	 en	 het	 verstevigen	
van	de	band	 tussen	ouder	en	kind	staan	
centraal.	 Het	 zijn	 losse	 trainingen,	 want	
we	‘moeten’	al	zoveel!”		a

Hart-Lopen met Annie Fabriek 
op het Almeerderstrand

E
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Het Klokhuis
Dettifosspad	7,	Almere	Poort

www.stadennatuur.nl/klokhuis

info@stadennatuur.nl

036-547	50	50

et	 tv-programma	Het	Klokhuis	
kwam,	 ter	 gelegenheid	 van	
haar	 20-jarig	 bestaan	 in	 2011,	

op	het	idee	van	een	prijsvraag.	Hierbij	kon-
den	kinderen	hun	eigen	ontwerp	insturen	
voor	 een	 echt	 te	 bouwen	 Klokhuis-Huis.	
Dat	 leverde	 de	 meest	 wilde	 ideeën	 op	
over	hoe	de	binnen-	en	de	buitenkant	er-
uit	zouden	moeten	zien.	Maar	ook	onder-
werpen	als	het	klimaat	en	milieu	kwamen	
vaak	 aan	 de	 orde.	 Het	 werd	 duidelijk	 dat	
duurzaamheid	 een	 belangrijk	 thema	 is	
voor	kinderen	en	dat	ze	daar	zelf	ook	goe-
de	oplossingen	voor	kunnen	bedenken.	

Appelboomgaard
Eind	2017	is	er	tussen	het	Klokhuis	en	de	
Achillesstraat	 een	 appelboomgaard	 ge-
realiseerd	 om	 het	 gebied	 te	 vergroenen	
en	 het	 thema	 gezond	 eten	 een	 plek	 te	
geven.Stad	&	Natuur	heeft	als	missie	om	
verbinding	te	maken	tussen	de	Almeerse	
natuur	 en	 alle	 generaties	 Almeerders.	
Liesbeth	Bronkhorst,	directeur	van	Stad	&	
Natuur:	“Dit	doen	we	door	in	alle	Almeer-
se	stadsdelen	plekken	te	creëren	waar	ie-
dereen	de	natuur	kan	beleven.	Daarnaast	
organiseren	we	tientallen	leuke	en	leerza-
me	activiteiten	die	verband	houden	met	
natuur,	 techniek,	 ontmoeten	 en	 bewe-
gen.	Met	al	die	groene	activiteiten	willen	
we	er	aan	bijdragen	dat	de	inwoners	van	
Almere	zich	nog	beter	gaan	thuis	voelen	
in	 hun	 woon-	 en	 leefomgeving,	 zich	 ver-
bonden	 voelen	 met	 de	 buurt	 en	 de	 stad	
en	zich	uiteindelijk	 ook	verantwoordelijk	

gaan	 voelen	 voor	 die	 groene	 omgeving.	
Want	 het	 is	 wetenschappelijk	 bewezen	
dat	mensen	die	wonen	in	een	groene	om-
geving	gelukkiger	en	tevredener	zijn	over	
hun	woon-	en	leefsituatie”.

Duurzaamheid en techniek
Sinds	september	2014	is	Het	Klokhuis	één	
van	de	 locaties	van	Stad	&	Natuur.	Bij	de	
activiteiten	die	Stad	&	Natuur	in	het	Klok-
huis	 aanbiedt,	 vormen	 de	 thema’s	 bou-
wen,	wonen	en	gezond	leven,	in	relatie	tot	
duurzaamheid	 en	 innovatieve	 techniek	
het	 uitgangspunt.	 Voor	 scholen	 zijn	 er	
verschillende	 programma’s	 en	 op	 zonda-
gen	 organiseert	 Stad	 &	 Natuur	 afwisse-
lend	 techniekworkshops,	 kookworkshops,	
rondleidingen	 en	 het	 maandelijkse	 Klok-
huislab!	 Activiteiten	 georganiseerd	 door	
bewonersinitiatief	 Open	 Klokhuis	 vind	 je	
op	www.openklokhuis.nl			a

Het Klokhuis, helemaal 
ontworpen door kinderen

En het staat in Almere Poort! Wie 
kent niet de grote, roze taart die je 
vanuit de trein en de wijde omge-
ving kunt zien liggen? 

H



Hoewel Scouting Novo Mundo 
pas sinds anderhalf jaar actief is 
in en om het Cascadepark, is zij 
inmiddels niet meer weg te den-
ken uit Almere Poort. Een onder-
nemende vereniging die graag 
haar steentje bijdraagt aan de 
maatschappij, en haar best doet 
om van Almere Poort het mooiste 
stadsdeel van Almere te maken.

Z ovo	 Mundo	 organiseert	 weke-
lijks	 uitdagende	 activiteiten	
voor	 de	 jeugdleden,	 maar	 kijkt	

ook	 over	 haar	 eigen	 grenzen	 heen.	 Sa-
menwerking	 met	 andere	 initiatieven	 in	
Poort	 levert	 waardevolle	 hoogtepunten	
op.	 Thomas	 Minke,	 vice-voorzitter:	 “Zo	
kregen	we	de	kans	om	deel	uit	te	maken	
van	evenementen	als	Slapen	bij	de	Scha-
pen,	 Koningsdag	 en	 Sint-Maarten.	 Ook	

N
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heeft	 de	 vereniging	 samen	 met	 het	 Fle-
volandschap	voor	de	tweede	keer	meege-
daan	aan	de	Natuurwerkdag.	Alle	betrok-
kenen	 hebben	 voordeel	 bij	 een	 hechte	
samenwerking	 in	 de	 buurt.	 Onze	 jeugd-
leden	hebben	een	leuke	activiteit,	terwijl	
kinderen	uit	de	buurt	kunnen	kennisma-
ken	met	scouting.	De	organisatie	van	het	
desbetreffende	 evenement	 heeft	 er	 veel	
helpende	handen	bij”.

Veel	 tijd	 en	 energie	 worden	 nu	 ge-
stoken	 in	 het	 realiseren	 van	 een	 nieuw	
onderkomen.	 Thomas:	 “De	 wekelijkse	
opkomsten	 worden	 georganiseerd	 in	
buurtcentrum	 Amerika,	 maar	 de	 vereni-
ging	groeit	hier	nu	langzaam	maar	zeker	
uit.	In	een	eigen	clubhuis	op	een	bosrijke	
locatie	 komt	 het	 aangeboden	 scouting-
spel	 helemaal	 tot	 zijn	 recht.	 In	 een	 vei-
lige	buitenomgeving	kunnen	de	kinderen	
zich	uitleven	en	ontwikkelen	en	spelend	

leren	 samenwerken	 met	 anderen”.	 Het	
groeiende	 ledenaantal	 laat	 zien	 dat	 in	
Almere	 Poort	 meer	 dan	 genoeg	 vraag	 is	
naar	scouting.

Scouting	Novo	Mundo	wil	in	2018	haar	
plek	verder	innemen	in	de	hechte	samen-
leving	van	Almere	Poort.	“Samenwerking	
met	 diverse	 bewoners,	 verenigingen	 en	
andere	organisaties	heeft	in	korte	tijd	al	
tot	veel	positieve	dingen	geleid.	Ook	bin-
nen	 de	 Almeerse	 scoutinggemeenschap	
neemt	Novo	Mundo	haar	verantwoorde-
lijkheid,	door	het	 initiatief	 te	nemen	 tot	
regelmatig	overleg	door	de	besturen	van	
alle	verenigingen.	Dit	heeft	onder	andere	
geleid	 tot	 gezamenlijke	 deelname	 aan	
activiteiten	 en	 het	 organiseren	 van	 trai-
ningsmogelijkheden”.	

Een	 groep	 scouts	 van	 Novo	 Mundo	
heeft	 zich	 voorbereid	 op	 de	 jaarlijkse	
Poolnachthike,	waaraan	groepen	van	ver-

schillende	 Almeerse	 verenigingen	 deel-
nemen.	 Het	 wordt	 georganiseerd	 door	
de	 Cornelis	 Lelygroep.	 “Dit	 spannende	
evenement	vindt	eind	 januari	plaats.	De	
scouts	hebben	zich	goed	voorbereid	door	
allerlei	speurtechnieken	te	oefenen”.		a

Scouting Novo Mundo timmert 
aan de weg in Almere Poort

Scouting Novo Mundo
locatie: buurtcentrum Amerika

www.scoutingnovomundo.nl

info@scoutingnovomundo.nl
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Even een frisse neus halen, de hardloopschoenen aan voor een sportief rondje, een 
relaxte familiepicknick of op zoek naar bijzondere planten en dieren. Genieten van 

de natuur en de omgeving kan op zoveel manieren in stadsbos Pampushout. 

Ernst Dirksen Fotografie
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Pampushout
Het	Flevo-landschap

www.flevolandschap.nl/pampushout

pampushout@flevolandschap.nl

0320	-	286	111

Stadsbos	Pampushout	is	nu	al	één	
van	 de	 meest	 bezochte	 bossen	
van	Almere.	Dat	is	niet	zo	vreemd.	

Het	 is	 een	 gevarieerd	 natuurgebied	 en	
een	 ware	 oase	 voor	 mens	 en	 dier.	 Hier	
vinden	 zwermen	 zwaluwen	 beschutting	
in	 de	 prachtige	 oeverzwaluwwand	 bij	
het	 water.	 Kleine	 zangvogels	 broeden	 in	
het	struikgewas	en	reeën,	en	vossen	vin-
den	hier	voedsel	en	een	schuilplaats.	Het	
stadsbos	 vormt	 daarmee	 een	 opvallend	
contrast	 met	 contouren	 van	 het	 stads-
deel	 Almere	 Poort,	 de	 dijk	 en	 de	 vlakke,	
open	polder.

Of	 je	 nu	 de	 wandelschoenen	 aantrekt,	
op	 de	 fiets	 stapt,	 te	 paard	 of	 op	 skeelers	
het	bos	intrekt:	genieten	is	gegarandeerd!	
En	 genieten	 van	 het	 bos	 kan	 steeds	 be-
ter.	 Het	 groen	 in	 Pampushout	 Zuid	 komt	
weer	 terug	 nu	 de	 grote	 graafmachines	
en	 vrachtwagens	 zijn	 vertrokken.	 Nieuw	

aangelegde	wandel-	en	fietspaden	leiden	
je	dwars	door	het	bos.	Deze	slingeren	door	
het	bos	en	bieden	om	elke	bocht	een	ver-
rassende	 blik	 op	 de	 afwisselende	 natuur:	
de	 rechte	 lijnen	 van	 het	 populierenbos,	
een	 poel	 waar	 libellen	 en	 vlinders	 rond-
fladderen	of	de	open	plek	waar	je	even	uit	
kunt	rusten.	Verspreid	en	verbonden	door	
het	gebied	stuit	je	als	wandelaar	of	fietser	
onverwachts	 op	 een	 bijzondere	 doorkijk	
naar	de	Oostvaardersdijk,	soms	zelfs	over	
een	afstand	van	drie	tot	bijna	vier	kilome-
ter	ver.

Het Flevo-landschap
Pampushout	 is	 één	 van	 de	 natuurgebie-
den	van	Het	Flevo-landschap	in	Almere.	De	
andere	locaties	liggen	rond	bezoekerscen-
trum	 De	 Trekvogel	 bij	 gemaal	 Blocq	 van	
Kuffeler	 aan	 het	 Oostvaardersdiep.	 Hier	
liggen	 het	Wilgenbos,	 het	 Trekvogelgras-

landje,	 de	 Lepelaarplassen	 (kleimoeras	
met	 uitkijkpunten),	 de	 Natte	 Graslanden	
en	 via	 de	 Noorderplassen	 aansluitend	 de	
Pampushout.	Het	Flevolandschap	beheert	
ruim	50	natuurgebieden	in	Flevoland.		a

Op veel manieren genieten 
van de natuur in Pampushout

S
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Nmanda:	“Onze	 manier	 van	 leven	
is	 heel	 hectisch.	 Eigenlijk	 heb-
ben	we	het	te	druk	met	onze	da-

gelijkse	 bezigheden	 en	 verplichtingen.
Hierdoor	 nemen	 we	 te	 weinig	 tijd	 voor	
onszelf,	vinden	te	weinig	rust.	Yoga	helpt	
om	in	contact	 te	blijven	met	 jezelf	en	 je	
lichaam	en	geest”.

Zen Company bestaat nu vijftien 
jaar en is sinds vijf jaar gevestigd 
in Almere Poort. De yogalessen 
worden door vele Poortenaren 
gevolgd en ook de beautystudio 
is druk bezet. Amanda de Bruin is 
nog altijd heel blij met haar vak. 
De beauty en de privélessen yoga 
zijn nu in de mooie, nieuwe ruimte 
aan huis. Groepslessen yoga wor-
den op twee andere, eveneens 
sfeervolle locaties gegeven.

A
Zen Company Beauty

Sufaxstraat	5

1363	RH	Almere	Poort

06-526	257	33

www.zencompany.nl

Maarten Feenstra Fotografie
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Zen Company Yoga
•Europalaan	925,	1363	BM	Almere

(United	Dance	Almere)

•J.	Bakerstraat	40,	1311	GA	Almere

(De	Open	Ruimte)

06-526	257	33

www.zencompany.nl

Zen Company brengt balans 
van binnen en van buiten 

Yoga past bij iedereen
Zelf	 ervaart	 ze	 dit	 elke	 dag.	 Als	 moeder	
van	 twee	 jonge	 kinderen	 en	 eigenares	
van	 een	 succesvol	 eigen	 bedrijf,	 moet	
Amanda	heel	bewust	tijd	voor	zichzelf	in-
ruimen	en	rust	creëren.	“Van	nature	ben	
ik	vrij	hyper”,	zo	beschrijft	Amanda	zich-
zelf.	“En	dan	is	het	goed	om	yoga	te	doen,	
dat	brengt	je	lichaam	en	hoofd	tot	rust”.	

Bij	 Zen	 Company	 kun	 je	 verschillende	
yogastijlen	beoefenen.	“Je	kunt	altijd	een	
proefles	volgen”,	zegt	Amanda.	“Zo	kun	je	
bepalen	 welke	 yogastijl	 het	 beste	 bij	 je	
past.	Voor	iedereen	is	er	wel	een	geschik-
te	vorm”.	De	groepen	zijn	klein,	maximaal	
dertien	 personen,	 zodat	 alle	 deelnemers	
persoonlijke	begeleiding	en	aandacht	krij-
gen.	 Naast	 Amanda	 zelf,	 geeft	 ook	 haar	
zus	Angelina	yogalessen,	met	al	evenveel	
passie	 en	 toewijding.	 Samen	 noemen	
Amanda	en	Angelina	zich	de	Zen	Sisters.	

Ze	geven	ook	samen	yogalessen	en	yoga-
gerelateerde	workshops	aan	particulieren	
en	bedrijven.

Beauty: anti-aging
Amanda	 specialiseerde	 zichzelf	 in	 het	
jong,	 mooi	 en	 gezond	 houden	 van	 de	
huid.	Bij	de	anti-aging	behandeling	com-
bineert	 Amanda	 bindweefselmassage	
van	 Hannah,	 shiatsu,	 Japanse	 facelift-
massage	 en	 gezichts	yoga	 met	 allerlei	
kruiden,	 zuren	 en	 apparaten.	 “Iedereen	
wil	er	langer	jong	uitzien.	De	buitenkant	
wordt	 flink	 aangepakt,	 maar	 de	 binnen-
kant	ook.	De	behandeling	wordt	namelijk	
afgesloten	 met	 een	 heerlijke,	 ontspan-
nen	nek-	en	schoudermassage.	Voor	nog	
meer	 ontspanning	 kun	 je	 er	 een	 Indiase	
hoofdhuidmassage	 bijboeken.	 Na	 de	
behandeling	 ga	 je	 ontspannen	 en	 nog	
mooier	de	deur	uit”.

Wil	je	van	binnen	én	van	buiten	in	ba-
lans	zijn?	Ga	dan	gauw	eens	kijken	bij	Zen	
Company,	 want	 dat	 is	 precies	 waar	 Zen	
Company	voor	staat.			a
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Iedereen kan zijn gezonde, na-
tuurlijke gewicht bereiken. Esther 
Meulstee helpt mensen daar al 
enige jaren bij als voedings- en 
gewichtscoach. Ze schrijft geen 
dieet voor, maar ontwikkelt sa-
men met jou een leefstijl die bij 
jouw leven past, waarbij je je 
goed en fit voelt, en die je zeker-
heid geeft over je lichaam.

K sther	 Meulstee	 is	 één	 van	 de	 eer-
ste	 bewoners	 van	 Almere	 Poort.	 Ze	
woont	er	al	vanaf	2008,	samen	met	

haar	man	Robbert.	“We	zagen	een	mooie		
nieuwe	 wijk	 in	 ontwikkeling,	 een	 heel	
mooi	 huis	 en	 we	 waren	 wel	 in	 voor	 een	
klein	 avontuur”.	 Een	 avontuur	 was	 het	
zeker,	 want	 in	 de	 eerste	 jaren	 was	 het	
nog	pionieren	in	Poort:	geen	supermark-
ten,	 amper	 wegen	 die	 af	 waren,	 schaars	

E

Cindy Pronk Photography
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Esther Meulstee
Voedings-	&	gewichtscoach

Beneluxlaan	634,	Almere	Poort

06-242	568	02

www.esthermeulstee.com

Naar een gezonde leefstijl 
met Esther Meulstee

openbaar	 vervoer.	 Esther:	“Leuk	 is	 dat	 je	
als	 bewoners	 in	 die	 tijd	 heel	 makkelijk	
contact	maakt.	 Iedereen	is	nieuw	en	dat	
geeft	een	band”.	Esther	en	Robbert	heb-
ben	geen	spijt	van	hun	keuze.	“Poort	is	nu	
een	volwaardige	wijk	en	voor	onze	kinde-
ren	is	het	heerlijk	toeven,	we	hebben	hier	
vrienden	gemaakt	en	ons	huis	heeft	een	
geweldig	uitzicht	over	het	Cascadepark”.

Patronen doorbreken
Esther	was	altijd	al	bezig	met	voeding	en	
beweging.	“Ik	hield	van	bewegen	en	van	
lekker	eten.	Ik	had	een	goede	balans	no-
dig,	waardoor	ik	altijd	bezig	was	met	ge-
zond	én	lekker	eten,	dat	bovendien	paste	
bij	hoe	mijn	leven	eruit	zag”.	Enige	jaren	
geleden	 volgde	 Esther	 de	 erkende	 oplei-
ding	voor	voedings-	en	gewichtscoach	en	
haar	consults	worden	geheel	of	deels	ver-
goed	door	de	aanvullende	verzekering.

“Als	 coach	 wil	 ik	 mensen	 inspireren	 en	
motiveren	om	af	te	vallen	en	ze	begeleiden	
in	het	vinden	van	een	nieuwe	leefstijl”,	ver-
telt	Esther.	“Mensen	ervaren	zoveel	belem-
meringen	door	de	inrichting	van	het	leven:	
druk	met	werk,	kinderen,	sociale	verplich-
tingen”.	De	kunst	is	om	gezond	eten	daarin	
te	 integreren.	Daarvoor	moet	 je	patronen	
doorbreken	en	dat	is	niet	gemakkelijk.	Es-
ther	 brengt	 de	 patronen	 in	 kaart	 en	 door	
langzaam	 kleine	 veranderingen	 door	 te	
voeren	 wordt	 een	 blijvend	 resultaat	 be-
reikt.	 “Dat	 betekent	 niet	 dat	 iedereen	 er	
dan	 uitziet	 als	 een	 supermodel”,	 vult	 Es-
ther	aan.	“Onderdeel	van	dit	alles	is	dat	je	
je	lichaamsbouw	accepteert	en	dat	je	weet	
hoe	je	daar	het	beste	uithaalt”.	

Natuurlijk gewicht 
“In	 wezen	 is	 het	 eenvoudig	 om	 een	 na-
tuurlijk	 gewicht	 te	 realiseren	 en	 te	 be-

houden”,	 vertelt	 Esther	 “Dan	 geniet	 je	
meer	van	lekkere	en	gezonde	voeding,	je	
zit	goed	in	je	vel	en	je	voelt	je	fit”.	Esther	
vindt	niets	zo	fijn	als	dat	lukt.	Voor	zich-
zelf,	maar	vooral	de	mensen	die	ze	daarbij	
ondersteunt.		a
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In de schuur achterin de tuin in het 
Homeruskwartier runt Aouatif al-
weer bijna vijf jaar haar kapsalon: 
La Belle Hairstyling & Visagie. In 
de kleine, gezellige ruimte kan 
ze exclusief aandacht geven aan 
haar klanten en hun wensen. 

N e	 kapsalon	 loopt	 goed.	 Zo	 goed	
dat	Aouatif	best	een	grotere	loca-
tie	 zou	 kunnen	 gebruiken,	 maar	

ze	kiest	er	heel	bewust	voor	om	klein	te	
blijven.	“De	schuur	is	groot	genoeg”,	zegt	
Aouatif,	“en	ik	heb	hier	alles:	water,	licht,	
verwarming,	 de	 benodigde	 apparatuur”.	
Het	had	nog	wel	wat	voeten	in	de	aarde	
om	de	schuur	te	mogen	gebruiken	als	be-
drijfsruimte.	“Ik	had	 toestemming	nodig	
van	het	woonbedrijf	en	van	de	gemeente.	
Ook	had	ik	handtekeningen	nodig	van	de	
buurtbewoners,	 waarmee	 zij	 aangaven	
geen	bezwaar	te	hebben	tegen	de	vesti-

fotografie: Meer dan Marketing

D
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La Belle Hairstyling & Visagie
Balderstraat	19

1363	WH	Almere	Poort

036-848	55	50

www.labellehairstyling-visagiepoort.nl

Stralend de deur uit bij 
La Belle Hairstyling en Visagie

ging	van	mijn	kapsalon.	Gelukkig	was	het	
allemaal	 binnen	 enkele	 weken	 geregeld	
en	kon	de	verbouwing	van	het	schuurtje	
beginnen”.

Aouatif	 is	 begonnen	 met	 werken	 als	
kapster	na	de	geboorte	van	haar	dochter,	
elf	jaar	geleden.	Eerst	was	ze	in	dienst	bij	
andere	 kapperszaken,	 maar	 na	 haar	 ver-
huizing	naar	Almere	Poort	begon	ze	voor	
zichzelf.	En	dat	bevalt	Aouatif	heel	goed.	
“Het	is	ideaal.	Op	deze	manier	kan	ik	heel	
gemakkelijk	privé	met	werk	combineren.	
Ik	 werk	 alleen	 op	 afspraak	 en	 kan	 daar-
door	thuis	zijn	als	ik	geen	klant	heb”.

Naast	kapster	 is	Aouatif	ook	visagiste.	
Ze	is	gespecialiseerd	in	epileren	met	een	
touwtje	 en	 daar	 is	 veel	 vraag	 naar.	“Het	
is	 een	 techniek	 uit	 India”,	 legt	 Aouatif	
uit.	“Met	een	kantoenen	draad	verwijder	
je	 gezichtsbeharing.	 Dat	 stimuleert	 de	
doorbloeding	 en	 je	 gezicht	 gaat	 er	 echt	

van	 stralen”.	 Aouatif	 houdt	 enorm	 van	
haar	vak	en	doet	het	kappen	en	de	visa-
gie	even	graag.	“Ik	geniet	ervan	om	klan-
ten	te	knippen	en	op	te	maken.	Het	geeft	
mij	ontspanning”.	

Klanten	komen	bij	La	Belle	via	flyers	en	
mond-tot-mond	reclame	en	Aouatif	heeft	
in	 de	 afgelopen	 vijf	 jaar	 een	 vaste	 klan-
tenkring	opgebouwd.	“Het	blijft	leuk	om	
zoveel	 verschillende	 mensen	 te	 spreken.	
Alle	klanten	hebben	een	eigen	verhaal	en	
omdat	in	Poort	iedereen	een	nieuwe	be-
woner	is,	is	de	afkomst	van	mijn	klanten	
heel	 divers.	 Ze	 komen	 uit	 verschillende	
plaatsen	 in	 Nederland	 en	 hebben	 ook	
verschillende	nationaliteiten”.	

Aouatif	 knipt	 meisjes	 en	 dames.	 Jon-
gens	 kunnen	 tot	 twaalf	 jaar	 bij	 haar	 te-
recht.	Als	een	klant	zegt:	“Doe	maar	iets”,	
wordt	 Aouatif	 het	 meest	 enthou	siast.	
“Dan	 geeft	 de	 klant	 mij	 vertrouwen	 en	

voor	 mij	 is	 het	 een	 uitdaging	 om	 een	
nieuw	 kapsel	 te	 bedenken	 dat	 perfect	
past	bij	de	klant.	Niets	maakt	mij	zo	blij	
als	een	verraste,	tevreden	klant,	die	stra-
lend	de	deur	uit	loopt”.		a
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K oor	 de	 modernste	 Ergoline	 zon-
nebanken	 ben	 je	 bij	 Zonnestu-
dio	Sunsitive	op	het	juiste	adres.	

Sunsitive	 is	 sinds	 haar	 vestiging	 in	 Al-
mere	Poort	 in	2014	niet	alleen	de	meest	
populaire	zonnestudio	van	Almere	en	de	
wijde	omgeving,	maar	ook	de	enige	met	
gratis	 parkeergelegenheid	 pal	 voor	 de	
deur.	 Fatma:	 “Meteen	 na	 de	 feestdagen	
van	 2014	 merkten	 we	 al	 dat	 we	 tekort	
zouden	schieten	met	onze	zonnebanken.	
Er	was	veel	animo,	waardoor	de	wachttij-
den	opliepen.	Toen	de	winkel	naast	ons	in	
2016	ging	verhuizen,	was	dit	voor	ons	een	

buitengewone	kans!	Sinds	de	uitbreiding	
kunnen	we	onze	klanten	meer	mogelijk-
heden	 aanbieden	 en	 het	 probleem	 met	
de	 wachttijden	 was	 meteen	 opgelost”.	
Zonnestudio	 Sunsitive	 is	 nu	 de	 grootste	
zonnestudio	 van	 Almere.	 Met	 een	 ver-
dubbeling	 van	 het	 aantal	 zonnebanken	
en	de	ultra	moderne	look	is	Sunsitive	het	
zonnetje	van	Poort.

De	zonnebank	is	al	lang	niet	meer	alleen	
goed	 voor	 het	 verkrijgen	 van	 een	 mooi	
kleurtje.	 Fatma:	 “We	 horen	 steeds	 vaker	
dat	 onze	 klanten	 op	 doktersadvies	 bij	
ons	 komen	 om	 een	 zonnebankje	 te	 pak-

ken.	 Sommige	 van	 onze	 klanten	 komen	
om	hun	winterdepressie	te	verminderen,	
anderen	 voor	 een	 problematische	 huid.	
Vitamine	 D	 helpt	 bij	 tal	 van	 klachten.	
Wij	 zien	 hier	 mensen	 met	 depressie	 en	
vermoeidheidsklachten,	 zwak	 immuun-
systeem,	reuma,	fibromyalgie	en	acne”.	

Vroeger	 werd	 afgeraden	 gebruik	 te	
maken	van	de	zonnebank,	maar	sinds	de	
aangepaste	 EU-wetgeving	 voor	 zonne-
bank		lampen	en	strenge	controles	hierop	
is	dat	wel	anders.	Fatma:	“We	gebruiken	
de	 modernste	 zonnebanken	 en	 deze	
worden	 goed	 onderhouden.	 Bovendien	
krijg	 je	 bij	 ons	 specialistisch	 advies	 over	
welke	zonnebank	en	zonnecosmetica	het	
best	 bij	 jouw	 huidtype	 en	 jouw	 wensen	
passen.	Zelfs	met	één	zonnesessie	zie	 je	
duidelijk	resultaat!	We	zorgen	ervoor	dat	
onze	klanten	met	een	goed	gevoel	en	een	
mooi	kleurtje	vertrekken”.		a

Bij Zonnestudio Sunsitive aan de Europalaan in Almere Poort valt de 
gastvrijheid van de eigenaren meteen op. Mali en Fatma runnen sinds 
ruim drie jaar met veel plezier de zonnestudio en beschikken over net 
zo klantvriendelijk en deskundig personeel. 

Zonnestudio Sunsitive
Europalaan	826

1363	BM	Almere	Poort

036-841	42	50

www.zonnestudiosunsitive.nl

Zonnestudio Sunsitive is het 
zonnetje van Almere Poort

V
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AR Haar- & Nagelzorg
Argonweg 27, 1362 AA
06-212 107 35

Kapsalon Betty Boop
Poseidonsingel 39, 1363 TR
036-536 99 89
www.kapsalonbettyboop.com

La Belle
hairstyling voor dames 
en kinderen
Balderstraat 19, 1363 WH
036-848 55 50, 06-426 103 54
www.labellehairstyling-
visagiepoort.nl

Brain Wash
Europalaan 804, 1363 BM
www.brainwash-kappers.nl

ChiFame Bio Skin and Haircare
beautysalon en kapperszaak
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-524 63 52 / 06-857 213 39
www.chifame.nl

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

CY-Style Hair & Beauty
Katernstraat 33G, 1321 NC
06-417 789 01

Kapsalon Hair Couture
Fortunastraat 37, 1363 ZM 
06-319 171 47
www.kapsalonhaircouture.nl

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

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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V-Style
Hadesstraat 14, 1363 TK 
06-216 947 06
www.v-style.nl

z o n n e s t u d i o

Zonnestudio Sunsitive Almere
zonnestudio, infrarood, kapsalon
Europalaan 826, 1363 BM
(036) 841 42 50
www.zonnestudiosunsitive.nl

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

La Dame Nails
nagelsalon en manicure
(alleen op afspraak)
Gigantenstraat 6, 1363 TB
06-208 137 36
www.ladamenails.nl

Pedi-kuur praktijk Rose
Poseidonsingel 38 (Ithaka), 1363 TR
036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl
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Rose Nails 
Europalaan 814, 1363 BM
06-450 566 12
www.rosenails.nl

Tracy Nails Studio
Hadesstraat 6, 1363 TK
06-440 336 48
tracynguyenont.wixsite.com/
tracynailstudio

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

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

ChiFame Bio Skin and Haircare
beautysalon en kapperszaak
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-524 63 52 / 06-857 213 39
www.chifame.nl

Dembè Beauty Salon  
Lokistraat 52, 1363 WG 
06-573 618 38
www.dembe-beautysalon.nl 

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

Pedi-kuur praktijk Rose
Poseidonsingel 38 (Ithaka), 1363 TR
036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl

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

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

Zen Company
beauty behandelingen 
(anti-aging)
Sufaxstraat 5, 1363 RH
06-526 257 33
www.zencompany.nl

m a s s a g e  e n  h e a l i n g

Body-Life massages Almere
Nederlandstraat 87, 1363 DB
06-145 442 01, www.body-life.nl

CORE Bodyworks Massage
Nederlandstraat 87, 1363 DB
06-524 513 67
www.core-bodyworks.nl

Jade Babymassage
James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

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

Shiatsu Praktijk Poort
Herasingel 11, 1363 TH
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl

Siam – royal thai massage
Oostenrijkstraat 45, 1363 CB
036-848 99 78
www.siam-almere.nl
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Het	 wijkteam	 bestaat	 uit	 pro-
fessionals	 die	 samen	 met	 jou	
kijken	 naar	 de	 mogelijkheden.	

Vaak	 kun	 je	 zelf	 met	 hulp	 van	 buren,	
vrienden	of	vrijwilligers	veel	oplossen.	Als	
er	 aanvullende	 professionele	 ondersteu-
ning	nodig	is,	dan	kijkt	de	wijkwerker	sa-
men	met	jou	wat	passend	is.	

Actief in de wijk
Het	 wijkteam	 ondersteunt	 bewoners	
die	 ideeën	hebben	om	de	buurt	of	 	wijk	

Het wijkteam werkt in de wijk. 
Je komt de wijkwerkers tegen 
op straat, bij de wijkactiviteiten 
en bij de inloopspreekuren. Heb 
je vragen op het gebied van wo-
nen, welzijn, zorg, opvoeden en 
opgroeien,  (vrijwilligers)werk of 
activiteiten? Stel je vragen aan 
het wijkteam. 

H

Marloes Meulman, Sanne Monster, Minke Baumfalk, Kimberley Mulder
Silvia Morren, Irma Kooiman, Jorien Stevens
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Het wijkteam wijst je de weg 
in Almere Poort

socialer	en	actiever	te	maken.	Wil	 jij	 iets	
doen	in	de	wijk	of	voor	jouw	buurtgenoot	
of	heb	je	een	goed	idee?	Neem	dan	con-
tact	op	met	wijkwerkers	Silvia	Morren	of	
Marloes	Meulman*.	Zij	kijken	samen	met	
jou	wat	mogelijk	is.	

Silvia,	 wijkwerker:	 “In	 het	 af	gelopen	
jaar	 hebben	 we	 veel	 bewoners	 kunnen	
ondersteunen	en	samen	kunnen	werken	
met	 organisaties.	 Hieruit	 zijn	 bijvoor-
beeld	 een	 kookworkshop	 voor	 mannen,	
de	 weggeef-kledingwinkel	 en	 een	 schil-
derworkshop	 ontstaan.	 Ook	 is	 er	 een	
leerzame	 bijeenkomst	 over	 financiën	
geweest	en	hebben	we	bijgedragen	aan	
activiteiten	op	Burendag”.	

Voor	 2018	 staan	 onder	 andere	 een	
schoonmaakdag	 in	 maart	 en	 een	 ‘zorg-
circus’	en	een	talentenshow	in	mei	op	de	
agenda.	Silvia	hoort	het	graag	als	je	hier-
aan	wilt	deelnemen	of	bijdragen.

Poort voor elkaar
Het	aantal	bewoners	in	Poort	neemt	toe	
en	daarom	is	het	extra	belangrijk	om	met	
elkaar	in	contact	te	komen	én	om	elkaar	
een	handje	te	helpen.	Het	wijkteam	moe-
digt	 onderling	 contact	 aan	 en	 helpt	 be-
woners	 met	 het	 organiseren	 van	 activi-
teiten	waarbij	ontmoeting	centraal	staat.	
Denk	 bijvoorbeeld	 aan	 samen	 naar	 de	
stad	 gaan,	 een	 boodschapje	 doen,	 wan-
delen,	koken	of	een	workshop	volgen.	

Jorien,	 wijkwerker:	 “In	 het	 afgelopen	
jaar	hebben	we	meerdere	bewoners	aan	
elkaar	gematcht	en	zijn	ook	vriendschap-
pen	ontstaan.	Dat	is	mooi”.	

Anita,	 Poortbewoner:	“Ik	 hielp	 bijvoor-
beeld	 een	 alleenstaande	 moeder	 met	
haar	zoontje	toen	zij	een	paar	dagen	hulp	
nodig	 had.	 Ik	 help	 ook	 vaak	 het	 Open	
Klokhuis	 bij	 activiteiten.	 Een	 ander	 hel-
pen	voelt	erg	goed”.		a

* Silvia Morren: 06-132 987 12
 Marloes Meulman: 06-243 295 94 
	 FB:	wijkteam.almere.poort

INLOOPSPREEKUREN 

•	dinsdag	11.30-12.30	uur		
Gezondheidscentrum	Vizier
Duitslandstraat	1,		Almere	Poort

•	donderdag	11.30-12.30	uur
Sterrenschool	De	Ruimte
Nimfenplein	1,		Almere	Poort

Samen Doen: 
administratieve	hulp	van	vrijwilligers:
•	donderdag	11.30-12.30	uur
Sterrenschool	De	Ruimte
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Dls	logistiek	manager	is	Rachel	de	
Voer	onder	meer	verantwoorde-
lijk	 voor	 het	 communicatiecen-

trum,	dat	zich	op	de	derde	verdieping	van	
de	Poortkliniek	bevindt.	Alle	 telefoontjes	
van	en	naar	naar	de	vier	vestigingen	van	
Medi-Mere	 komen	 hier	 binnen.	 “Deze	
worden	beantwoord	door	onze	doktersas-

Ruim vijf jaar terug betrok huis-
artsenpraktijk Medi-Mere het 
gebouw van de Poortkliniek aan 
de Beneluxlaan. Hier kregen 
de praktijken alle ruimte om, 
samen met het stadsdeel in ont-
wikkeling, verder te groeien. De 
Poortkliniek, met alle geboden 
services, vervult een belangrijke 
functie voor Almere Poort en de 
regio. Een terugblik met logistiek 
manager Rachel de Voer.

A
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Poortkliniek
Beneluxlaan	573

1363	BJ	Almere	Poort

036-532	99	88

www.poortkliniek.com

Poortkliniek viert 5-jarig 
bestaan met gepaste trots

sistenten.	Zij	beschikken	over	veel	kennis	
om	 patiënten	 te	 woord	 te	 staan.	 Ze	 zijn	
goed	in	staat	om	een	inschatting	te	kun-
nen	 maken	 van	 wat	 nodig	 is.	 Patiënten	
kunnen	vertrouwen	op	het	advies	van	de	
assistent”.

Continuiteit van zorg
Rachel	 vervolgt:	 “Het	 succes	 van	 Medi-
Mere	schuilt	mede	 in	de	continuïteit.	De	
twee	huisartsen	van	het	eerste	uur,	Shar-
da	Das	en	Bart	Elsen,	zijn	onze	visitekaart-
jes.	Bij	afwezigheid	worden	zij	vervangen	
door	 langdurige	 waarnemers.	 Patiënten	
krijgen	 dus	 zoveel	 mogelijk	 	 vertrouwde	
gezichten	te	zien”.	

Goede samenwerking
De	 Poortkliniek	 is	 natuurlijk	 veel	 breder	
dan	de	huisartsen	van	Medi-Mere	alleen.	
Het	 gebouw	 biedt	 andere	 zorgaanbie-

ders	 alle	 ruimte	 en	 de	 mogelijkheid	 tot	
goede	 samenwerking	 en	 snelle	 terug-
koppelingen.	 Van	 begin	 af	 aan	 bevinden	
zich	 in	 de	 Poortkliniek	 ook	 de	 apotheek,	
de	 fysiotherapeuten	 van	 Fysio-Mere,	 de	
tandartspraktijk	 Tandmere,	 de	 diëtist	
Simpl.	 Food,	 huidtherapie	 Derma	 Quality,	
Logopedie	Flevoland	en	kinderpraktijk	de	
Calei	doscoop.	

Breed aanbod
Na	 verloop	 van	 tijd	 breidde	 het	 aanbod	
zich	 verder	 uit.	 De	 verloskundigen	 van	
Geboortecentrum	Medi-Mere	en	Rondom	
Podotherapie	namen	hun	 intrek.	Ook	het	
Flevoziekenhuis	 maakt	 dankbaar	 gebruik	
van	de	mogelijkheid	om	met	poliklinieken	
in	de	Poortkliniek	dichterbij	de	patiënt	te	
zijn.	 Iedere	 ochtend	 tussen	 acht	 en	 tien	
uur	is	het	Flevolab	aanwezig	voor	bloedaf-
name	en	afgeven	van	materialen.

Feestelijk
Rachel:	“Met	 zijn	 allen	 zijn	 we	 best	 een	
beetje	 trots	 op	 wat	 we	 hebben	 bereikt,	
en	 dit	 willen	 we	 vooral	 vieren	 met	 onze	
patiënten,	 zonder	 wie	 wij	 deze	 ontwik-
kelingen	niet	hadden	kunnen	maken.		a
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Persoonlijke aandacht en vol-
ledige verloskundige zorg staan 
voorop bij de vijf verloskundi-
gen van De Eerste Stap. Sinds 
enige jaren hebben ze een derde 
praktijkruimte in Almere, aan de 
Poseidonsingel in het Homerus-
kwartier. Veel zwangere vrouwen 
en hun partners hebben de weg 
naar De Eerste Stap al gevonden.

Hk geloof dat alle verloskundigen 
graag goed voor hun cliënten 
willen zorgen”, verklaart Angela 

Klaassen, één van de initiatiefnemers van 
De Eerste Stap. “Waar wij ons in onder-
scheiden, is dat wij een zo compleet mo-
gelijk pakket aanbieden en dat uitbreiden 
als het nodig is. Daarnaast is een warme 
relatie met de cliënten én de goede sfeer 
binnen ons team heel belangrijk”.

Maarten Feenstra Fotografie

“I
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De Eerste Stap biedt persoonlijke 
en complete verloskundige zorg
Mooie herinnering
Een	 kindje	 krijgen	 is	 een	 heel	 bijzondere	
gebeurtenis.	 Bovendien	 is	 het	 een	 mo-
ment	 waar	 je	 bij	 iedere	 verjaardag	 aan	
terug	denkt.	Dan	is	het	belangrijk	dat	het	
een	 mooie	 herinnering	 is.	 Daar	 willen	 de	
verloskundigen	 van	 De	 Eerste	 Stap	 aan	
bijdragen.	“In	de	basis	is	het	doel	natuur-
lijk	altijd:	gezond	zwanger,	gezonde	moe-
der	 en	 een	 gezond	 kind”,	 vertelt	 Marieke	
Molendijk,	één	van	de	aan	de	praktijk	ver-
bonden	 verloskundigen.	“Maar	 die	 goede	
verstandhouding	met	de	toekomstige	ou-
ders,	het	vertrouwen	dat	je	opbouwt,	het	
op	 maat	 begeleiden,	 dat	 helpt	 enorm	 bij	
het	creëren	van	een	mooie	herinnering”.

Betrokken partners
Ook	de	partners	worden	betrokken	bij	de	
voorbereiding	 op	 de	 geboorte.	 Marieke:	
“Ook	 al	 ben	 je	 niet	 zelf	 zwanger,	 de	 rol	

van	de	partner	is	heel	belangrijk:	niet	al-
leen	 in	 ondersteuning	 van	 de	 moeder,	
maar	 ook	 in	 zijn	 (of	 haar)	 rol	 als	 ouder	
na	de	geboorte.	Een	kindje	krijgen	is	een	
enorm	impactvolle	verandering	voor	alle	
betrokkenen”.

Ook echo’s en anticonceptie
Omdat	 het	 vertrouwen	 zo	 belangrijk	 is,	
is	 het	 extra	 prettig	 dat	 De	 Eerste	 Stap	
een	compleet	pakket	kan	leveren.	Je	kunt	
in	 de	 praktijk	 van	 Poort	 namelijk	 ook	 je	
controle-echo’s	–	en	je	pretecho’s	–	laten	
maken.	Het	scheelt	een	tochtje	naar	het	
ziekenhuis	en	je	hoeft	niet	te	wachten	op	
de	uitslag.	Die	krijg	je	direct.	En	dat	is	fijn,	
want	zelfs	als	de	uitslag	niet	goed	is,	wil	
je	dat	toch	zo	snel	mogelijk	weten.	

Daarnaast	verzorgt	De	Eerste	Stap	anti-
conceptie,	 ook	 voor	 vrouwen	 die	 (nog)	
niet	 zwanger	 zijn	 geweest.	“Anticoncep-

tie	is	sowieso	een	onderdeel	van	de	voor-
lichting	 die	 verloskundigen	 geven”,	 licht	
Angela	 toe.	“Wij	 zullen	 altijd	 eerst	 goed	
je	 wensen	 in	 kaart	 brengen.	 Vervolgens	
geven	we	je	advies	over	bij	jou	passende	
anticonceptie.	Tot	slot	kunnen	wij	je	een	
recept	geven	voor	bijvoorbeeld	een	anti-
conceptiepil,	of	een	spiraaltje	plaatsen”.

Compliment
Dat	 de	 verloskundigen	 plezier	 hebben	
in	 hun	 werk,	 zie	 je	 meteen.	 Angela:	“Ie-
dereen	 is	 anders,	 elke	 zwangerschap	 is	
anders,	 elke	 geboorte	 is	 anders.	 Het	 is	
zo’n	belangrijk	moment	in	het	leven.	Het	
is	heel	mooi	om	daar	deel	van	te	mogen	
uitmaken”.	 Marieke	 beaamt	 dit:	 “Het	
mooiste	compliment	is	als	een	cliënt	zich	
bij	een	volgende	zwangerschap	weer	bij	
ons	aanmeldt.	Dan	hebben	we	het	goed	
gedaan”.		a

Verloskundigenpraktijk
De Eerste Stap

Poseidonsingel	41

1363	TR	Almere	Poort

www.verloskundige-almere.nl



Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk, 
evenals een goede (mond)hygiëne en preventie.

Onze tandartsen en mondhygiënisten heten u welkom in een 
prettige omgeving, nemen de tijd voor u en houden rekening met uw 
agenda. U vindt ons in gezondheidscentrum vizier in Almere Poort.

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!

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

Schrijf u nu in via de site
TandzorgOpMaat.nl
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prettige omgeving, nemen de tijd voor u en houden rekening met uw 
agenda. U vindt ons in gezondheidscentrum vizier in Almere Poort.

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!

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

Schrijf u nu in via de site
TandzorgOpMaat.nl
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Tandzorg op Maat is sinds 2010 een vertrouwde praktijk in het snelst 
groeiende deel van Almere. Binnen gezondheidscentrum Vizier vind je 
ons op de eerste verdieping. Ons mondzorgteam staat dagelijks klaar 
om de beste zorg te leveren. Luisteren naar de patiënt en persoonlijke 
aandacht is onze missie en wij heten je dan ook van harte welkom.

Het team van Tandzorg op Maat 
denkt met je mee

K andarts	 Lona	 Ali	 maakt	 deel	 uit	
van	deze	jonge,	moderne	praktijk.	
Zij	 werkt	 samen	 met	 de	 mond-

hygiënist	 en	 de	 preventie-assistent.	 Als	
team	leveren	zij	alle	zorg,	zoveel	mogelijk	
onder	 één	 dak.	 Door	 de	 externe	 samen-
werking	met	een	implantoloog	en	ortho-
dontist	kun	je	rekenen	op	de	juiste	zorg.	

Tandzorg	 Almere	 Poort	 werkt	 volgens	
de	 huidige	 richtlijnen	 en	 is	 bekend	 met	
de	ontwikkelingen	 in	de	 tandheelkunde,	
zoals	het	sealen	van	gebitselementen	bij	

kinderen,	 mooie	 composiet-restauraties	
of	 een	 porseleinen	 kroon.	 Ook	 voor	 een	
nieuwe	prothese	kun	je	bij	ons	terecht.

Tandarts	Lona	Ali:	“Als	 team	is	het	be-
langrijk	dat	je	een	vertrouwensrelatie	op-
bouwt	 met	 de	 patiënt,	 zodat	 je	 iemand	
kunt	geruststellen,	of	snel	kunt	helpen	bij	
acute	 kiespijn.	 Ook	 als	 je	 hiervoor	 soms	
sneller	 terechtkunt	 bij	 een	 andere	 tand-
arts	 uit	 ons	 team	 dan	 je	 gewend	 bent.	
Elke	tandarts	bij	ons	doet	zijn	best	om	je	
te	begeleiden,	ook	al	heb	je	angst	voor	de	

tandarts.	Door	rustig	te	blijven	en	uitleg	
te	 krijgen,	 blijken	 behandelingen	 uitein-
delijk	bijzonder	mee	 te	vallen	en	kan	de	
angst	 vaak	 na	 enkele	 bezoeken	 geredu-
ceerd	 worden.	 Daarom	 is	 het	 belangrijk	
dat	 kinderen	 al	 op	 jonge	 leeftijd	 mee-
komen	 naar	 de	 tandarts,	 om	 ze	 te	 laten	
wennen	aan	de	geluiden,	geuren	en	han-
delingen	in	een	tandartsruimte”.

Tips voor een gezond gebit? 
“Het	is	erg	belangrijk	om	regelmatig	voor	
controle	te	komen,	zeker	wanneer	het	op-
groeiende	kinderen	betreft.	Kinderen	zijn	
soms	 gevoeliger	 voor	 het	 ontwikkelen	
van	 gaatjes	 of	 hebben	 problemen	 met	
de	stand	van	hun	tanden.	Door	dit	tijdig	
te	 signaleren	 kunnen	 wij	 klachten	 voor-
komen	 of	 je	 voorzien	 van	 adviezen	 voor	
een	 goede	 mondhygiëne.	 Indien	 nodig	
kun	je	een	afspraak	maken	bij	de	mond-
hygiëniste	 of	 preventie-assistente	 voor	
ondersteuning.	Vooral	een	goede	mond-
hygiëne	en	toepassing	van	de	juiste	pro-
ducten	helpen	je	gebit	gezond	te	houden.

Ons	 doel	 is	 om	 jouw	 gebit	 gezond	 te	
houden,	 zodat	 je	 met	 zelfvertrouwen	
kunt	blijven	lachen!”		a

T



Onze huisartsen 
staan voor u klaar

U kunt ons bereiken via telefoon-
nummer 036 - 545 43 90 
of kijk voor meer informatie op 
www.gezondheidscentrumvizier.nl



Kop

gezondheid

Naam
contact

73

h u i s a r t s e n

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

Huisartsenpraktijk Homerus
huisartsen, travel doctor, 
apotheek
Trojestraat 60, 1363 VL
036-539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl

Huisartsenpraktijk Medi-Mere
huisartsen en apotheek
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036-532 99 88
www.medi-mere.com

c o n s u l t a t i e b u r e a u

Jeugdgezondheidszorg
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90

p o l i k l i n i e k

Flevoziekenhuis Almere Poort
(gevestigd in Poortkliniek) 

polikliniek: dermatologie 
en gynae cologie

Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
036-868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl

t a n d a r t s e n

Dentics
verwijspraktijk voor kinderen
Europalaan 923, 1363 BM
036-760 60 60, www.dentics.nl

OrthoMere Orthodontisten
Gezondheidscentrum Homerus
Trojestraat 60B, 1363 VL
036-303 30 30
www.orthomere.nl

Tandzorg Op Maat
Gezondheidscentrum Vizier
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

Tandartspraktijk Tandmere
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
036-2222 333
www.tandmere.nl

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

Art Fysio
• Odinstraat 7, 1363 WL 
• Trojestraat 60A, 1363 VL
036-536 90 67
www.artfysio.nl

Fysiotherapie GC Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 92 
www.zorggroep-almere.nl
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Fysiotherapie Medi-Mere
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
036-532 11 22
www.fysiomere.nl

Massage Almere Poort
fysiotherapie
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu

Veel Beter Fysiotherapie
Elektronweg 4, 1362 JP
036-534 25 01
www.veelbeter.nl

t h u i s z o r g

Connected2Care
Katernstraat 41, 1321 NC
www.connected2care.nl

Wijkverpleging Zorggroep
GC Vizier, Duitslandstraat 1
www.zorggroep-almere.nl/
wijkverpleging
036-545 46 60
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o v e r i g e 
p a r a m e d i c i

Derma Quality
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-392 071 54
dermaquality-huidtherapie.nl

Kinderergotherapie Almere
GC Vizier, Duitslandstraat 1
036-536 98 81
kinderergotherapiealmere.nl

Oefentherapie Almere Poort
oefentherapie Mensendieck
Odinstraat 7, 1363 WL
06-364 562 80
oefentherapiealmerepoort.nl

RondOm Podotherapeuten 
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
088 -118 05 00 
www.podotherapierondom.nl

Shiatsu Praktijk Poort
Herasingel 11, 1363 TH
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl

d i ë t i s t e n

Connie Verstappen
gewichtsconsulent 
Odinstraat 58, 1363 WL
06-405 282 00
www.connieverstappen.nl

Diëtistenpraktijk Simpl.Food
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
0320-239 223
www.simplfood.nl

Esther Meulstee
(kinder-)voedings-
& gewichtscoach
Beneluxlaan 634, 1363 BJ
06-242 568 02 
www.esthermeulstee.com

Gewichtsconsulent Angelique
Damarapad 10, 1363 XS
06-506 432 11
gewichtsconsulentangelique.nl

NutriCentrum
GC Vizier, Duitslandstraat 1
088-500 2070
www.nutricentrum.nl

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

Psychologenpraktijk 
Almere Poort
GC Vizier, Duitslandstraat 1
06-510 121 20
www.psymere.nl

Psychomotorische Therapie 
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-288 538 96
psychomotorischetherapiealmere.nl

l o g o p e d i e

Logopediecentrum 
Almere Poort
Europalaan 844 (Bijzonder Jij)
036-536 93 96
www.logopediecentrum.nl

Logopedie Flevoland
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
036-549 93 27
www.logoflevo.nl 

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

Almeerse Psychologenpraktijk
Achillesstraat 70, 1363 VM
036-532 71 89
almeersepsychologenpraktijk.nl

Bijzonder Jij
begeleiding kinderen met 
leer- of gedragsproblemen
Europalaan 844, 1363 BM
036-536 93 96
www.bijzonderjij.nl

De Caleidoscoop 
kinder- en jeugdtherapie
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-203 890 71
kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl

Hoofdpersoon Psychologie
Trojestraat 60, 1363 VL
036-760 20 50
www.hoofdpersoon.nl

Jade Babycoaching
James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21



In             
goede

handen
   Veilig en vertrouwd

www.verloskundealmere.nl

Verloskundigen in Poort, 

team Geel

www.verloskundealmere.nl

tel. 036 - 54 54 440

Wij maken 
ook echo’s
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Golden Girls Concept Store
(maandelijks en op afspraak)

Denemarkenstraat	78

1363	DD	Almere	Poort

FB:	goldengirlscreativestudio

Oud materiaal krijgt nieuw leven 
bij Golden Girls Concept Store

Dp	29	oktober	2016	opende	Golden	
Girls	de	deuren	van	haar	Crea	tive	
Studio	 in	 Almere	 Poort.	 In	 deze	

studio	kun	je	onder	begeleiding	van	Kitty	
Maul	je	creatieve	hart	ophalen.	“De	focus	
ligt	 daarbij	 vooral	 op	 het	 recyclen	 van	
oude	 materialen”,	 zegt	 Kitty.	 “Van	 een	
kapot	 stuk	 speelgoed	 maak	 je	 een	 boe-
kensteun.	Van	een	oude	trui	maak	je	een	
‘beanie’.	Alles	kan”.	

Oude	 spullen	 vindt	 Kitty	 in	 kringloop-
winkels,	op	vlooienmarkten	en	op	straat	
of	krijgt	ze	van	mensen	die	er	niets	meer	
mee	 doen.	 “Vaak	 is	 weggooien	 zonde.	
Van	 de	 meeste	 spullen	 kun	 je	 nog	 echt	

iets	 leuks	 maken.	 Ideeën	 doe	 ik	 op	 door	
ernaar	 te	 kijken,	 maar	 ook	 door	 om	 me	
heen	te	kijken.	En	op	Instagram	en	Pinte-
rest	wordt	veel	gedeeld”.

Eens	 per	 maand	 en	 op	 afspraak	 kun	
je	 terecht	 bij	 de	 Creative	 Concept	 Store	
om	 de	 gerecyclede	 producten	 te	 kopen.	
“Wanneer	 we	 Concept	 Store	 hebben,	
bouwen	 we	 de	 studio	 en	 de	 hal	 om	 tot	
winkel.	 Indien	 nodig	 kunnen	 we	 ook	 de	
garage	erbij	betrekken”.

Daarnaast	 worden	 in	 de	 Creative	 Stu-
dio	van	Golden	Girls	geregeld	workshops	
gegeven.	Deze	variëren	van	oude	meubels	
en	woonaccessoires	restylen	met	krijt	verf	

tot	 het	 maken	 van	 een	 kussen	 van	 een	
oude	 spijkerbroek.	 Ook	 voor	 kinderfeest-
jes	kun	je	hier	terecht.	Veel	is	mogelijk,	tot	
een	graffiti-workshop	aan	toe.	

Blijf	op	de	hoogte	van	het	aanbod	en	de	
openingstijden	via	de	facebookpagina.		a

Eens per maand kun je terecht bij de Creative Concept Store in de Dene-
markenstraat om gerecyclede producten te kopen zoals bijvoorbeeld 
zelfgemaakte meubels, kussens, sieraden, maar ook vintage kleding.

O



Uw makelaar voor 
Almere Poort

Schouten Makelaars Almere
Europalaan 848 | 1363 BM Almere Poort

036-303 02 49 | 06-528 899 62

www.schoutenmakelaarsalmere.nl
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Blommie’s lifestyle
Europalaan	816

1363	BM	Almere	Poort

036-841	99	96

FB:	Blommies-lifestyle

Ibiza-lifestyle in Almere Poort
Manon Blom droomde al lang van een winkel in haar eigen stijl. Ze deed 
een opleiding binnenhuisarchitectuur en na haar verhuizing naar Poort 
kon ze die in praktijk brengen in haar eigen huis. En begin vorig jaar 
opende ze Blommie’s lifestyle aan de Europalaan.

T anon:	 “Al	 sinds	 ik	 hier	 woon	
zeg	 ik:	 als	 ik	 een	 winkel	 open,	
wil	 ik	 naast	 Jeniffersbloemen	

zitten.	 Zo’n	 bloemenwinkel	 is	 de	 per-
fecte	combinatie	met	de	stijl	waar	 ik	van	
houd”.	 Bij	 binnenkomst	 voel	 je	 meteen	
de	 ontspannen	 sfeer.	 Rustige	 kleuren	 en	
mooie	 producten	 van	 natuurlijke	 mate-
rialen,	 zoals	 hout,	 bamboe	 en	 kokosno-
ten.	 Je	 kunt	 er	 terecht	 voor	 meubels	 en	
accessoires	 voor	 in	 huis,	 maar	 ook	 ver-
koopt	 Manon	 tassen	 en	 portemonnees.	

“Veel	van	de	producten	zijn	uniek”,	ver-
telt	Manon.	“Het	zijn	producten	met	een	
verhaal.	De	decoratieve	ladder	uit	Marok-
ko	bijvoorbeeld.	En	ook	de	handgemaakte	

kasten	 uit	 India.	 Daar	 ben	 ik	 zelf	 verliefd	
op”.	Bij	Manon	kun	je	ook	terecht	voor	in-
terieuradvies	 of	 ze	 gaat	 voor	 je	 op	 jacht	
naar	die	ene	lamp	die	je	al	zo	lang	zoekt.	
Manon	nodigt	je	graag	uit	om	sfeer	te	ko-
men	 proeven	 in	 haar	 winkel.	“Bohemian,	
Ibiza-style”,	 zo	 omschrijft	 Manon	 deze	
stijl.	En	het	klopt,	Blommie’s	lifestyle	heeft	
de	relaxte	vakantiesfeer	van	Ibiza.

Als	 je	 de	 Facebookpagina	 van	 Blom-
mie’s	 lifestyle	 liket,	 ben	 je	 de	 eerste	 die	
het	 weet	 als	 er	 nieuwe	 artikelen	 bij	 zijn	
gekomen	in	de	winkel.	Zoals	 laatst	de	in-
dustriële	barkrukken.	Of	de	hanglamp	van	
zeegras,	 handgemaakt	 in	 Marokko.	 “Na	
een	 tijd	 verandert	 het	 zeegras	 van	 kleur;	

van	een	lichtgroene	tint	naar	een	donker-
der	groene	en	uiteindelijk	een	gele	tint”.	In	
december	 was	 er	 op	 Facebook	 een	 leuke	
win-actie,	 de	 gelukkige	 winnaar	 was	 in	
haar	nopjes	met	het	verrassingskerstpak-
ket,	met	mooie	kaarsen,	ballen	en	meer.			a

M

Fotostudio87
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Albert Heijn Columbuskwartier
Olivier van Noortstr. 32, 1363 LS
036-741 03 77
www.ahcolumbuskwartier.nl

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

De Bakfiets, brood en banket
Europalaan 808, 1363 BM
036-524 27 49
www.bakkerijdebakfiets.nl

Bakkerij Aslisu
Poseidonsingel 48, 1363 TR
06-481 66 999

Gall&Gall Almere Poort 
Olivier van Noortstr. 32, 1363 LS
036-737 05 23

Toko Almere Poort
Europalaan 907, 1363 BM
036-525 03 24

m o d e

Biggymanskleding
herenkleding van 2XL t/m 14XL
Europalaan 935, 1363 BM
036-841 03 10 / 06-248 285 15
www.biggymanskleding.nl

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

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

The Red Thread
atelier & showroom
‘achterhuis’ Zeussingel 11, 1363 TM
06-486 080 28
FB: lisalotte / my favourite jeans

UnieK mode
Europalaan 919, 1363 BM
036-844 33 16 / 06-237 790 64
webshop.uniek-mode.nl 

d i v e r s e n

Animere
Japanse winkel en workshops
Europalaan 937, 1363 BM
06-431 858 96
www.animere.nl       

Blommie’s lifestyle
Europalaan 816, 1363 BM
036-841 99 96
FB: Blommies-lifestyle                  

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

George Kniest Boat Equipment
IJmeerdijk 10, 1361 AA
036-536 94 40
www.georgekniest.nl

Golden Girls Creative Studio
maandelijks concept store
Denemarkenstraat 78, 1363 DD
06-223 739 99
FB: goldengirlscreativestudio

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

Leuk van Lieke – educatief 
speelgoed, want leren is leuk!
www.leukvanlieke.nl

De Plint
werk- en leercentrum met winkel
Europalaan 830, 1363 BM
036-536 93 90

Poortgames – bordspellen
Europalaan 939, 1363 BM
036-744 07 96
www.poortgames.nl

Wisse Sport & Lifestyle
Europalaan 931, 1363 BM
036-536 94 01
www.janwissetweewielers.nl
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H O M E R U S M A R K T

adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Bijou Louis
sieraden, sjaals en haarmode, 
horloge-service
open wo t/m za
06-543 771 15
FB: Bijou Louis Jansen

Bos Vishandel
iedere dinsdag 11-18 uur op het 
plein voor de Homerusmarkt
06-533 084 71
FB: Bos Vishandel

Homerus Roti W.P.

Islamitische Slagerij   
Ahmed Papa
groente, fruit, halal vlees, kip, 
doksi, verhuur & verzorgen bbq
036-524 74 16 / 06 -111 118 32
FB: minisupermarktpoort

Jenny’s 
Tabaks & Gemakswinkel
06-241 820 52
vivantjennys@hotmail.com

KaaZZaak
binnen- en buitenlandse kazen 
en wijnen
06-498 094 09
www.kaazzaak.nl

La Modello Boutique
verhuur en verkoop van dames- 
en meisjes-galakleding
FB: La Modeloboutique

Lunchtijd
afhaal belegde broodjes, tosti’s, 
panini’s, koffie, thee en meer
op bestelling lunches en catering
06-416 012 38 
(vers brood bestellen 
via whatsapp)
www.lunchtijdalmere.nl

Mama’s Soephuis
eten en drinken, afhalen, catering
Alseïdenstraat 20-33
06-162 611 91
www.mamassoephuis.com

Notenbar Almere
speciaalzaak voor verse noten, 
chocolade, zuidvruchten en meer
06-499 705 29
FB: Notenbar Almere

Party Coach Altia
decoratie, trouw- en 
verjaardags feest, babyshower, 
heliumballonnen en schepsnoep
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl

Remilio Barber
06-185 926 25

Sionzorg
zorgwinkel
www.sionzorg.nl

Tele-Fix Solutions
telecom reparatie + accessoires
06-199 595 40
www.dynarepair.nl

Winny & Welzijn
facial, manicure, 
pedicure, massage
06-430 642 71
FB: Winny & Welzijn

Zosar
döner kebap, patat, etc.

g e m e e n t e

Gebiedskantoor Almere Poort
Najadenstraat 3, 1363 ST
tel. 14036 / dstobbe@almere.nl
www.almere-poort.nl



Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere Poort, 0320-264 215 of 06-228 692 60, www.geboortecentrummedi-mere.nl



go-kinderopvang.nl

De gezelligheid van een groep in een 

kinderdagverblijf of de kleinschaligheid en 

fl exibiliteit van gastouderopvang? Na schooltijd 

– onder begeleiding – met vriendjes spelen? Of 

spelenderwijs voorbereiden op de basisschool?

Bij GO! kan het allemaal.

Kinderopvang 
voor 0 - 12 jaar
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