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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!

uitgever
Studio Breedveld

drukwerk
Drukwerkconsultancy

I
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te	realiseren,	én	een	mooi	afgewerkt	huis	
neer	 te	 zetten.	 De	 kavel	 moest	 voor	 ons	
natuurlijk	wel	een	verbetering	zijn.	Meer	
grond	 dus,	 en	 ook	 vrij	 uitzicht	 was	 het	
uitgangspunt.	 Binnen	 hebben	 we	 alles	
geheel	 naar	 eigen	 wens	 ingericht.	 Alle	
slaapkamers	 op	 één	 verdieping,	 sym-
metrie,	 en	 voor	 de	 jongens	 een	 extra	
badkamer.	De	grote	 tuin	hebben	we	on-
derhoudsarm	ontworpen.	We	wilden	on-
danks	veel	steen	wel	een	mooie,	groene	
uitstraling,	vandaar	de	verschillende	bor-
ders	 en	 bomen.	 De	 hovenier	 heeft	 goed	
met	de	beplanting	meegedacht	zodat	we	
gedurende	het	hele	jaar	een	fijn	uitzicht	
hebben	op	onze	tuin”.	

Sinds	drie	jaar	runt	Jeannette	een	pro-
fessionele	nagelsalon	aan	huis:	‘La	Dame	
Nails’.	“Hierdoor	ben	ik	altijd	in	de	buurt	
van	 de	 kinderen.	 Mijn	 klantenbestand	
groeit	en	vaste	klanten	blijven	komen.	Ik	
heb	erg	veel	plezier	in	mijn	werk!	Nieuwe	
klanten	uit	andere	delen	van	Almere	zijn	
soms	aangenaam	verrast	over	hoe	groot	
en	hoe	‘af’	Almere	Poort	al	is!	Ons	stads-
deel	is	inmiddels	compleet	met	een	eigen	
markt,	steeds	meer	winkels	en	zoveel	eet-
tentjes.	Echt	leuk!”		a

Het genot van een ruime kavel 
in het Homeruskwartier

inds	 de	 zomer	 van	 2009	 wonen	
Ronald	en	Jeannette	met	hun	drie	
zoons	 in	 een	 riante	 notariswo-

ning.	 Na	 gewoond	 te	 hebben	 in	 Almere	
Danswijk,	 Muziekwijk	 en	 Literatuurwijk	
maakten	ze	deel	uit	van	de	eerste	bewo-
ners	van	het	Homeruskwartier	in	Almere	
Poort.	 Jeannette:	 “De	 vrijstaande	 wo-
ning	 in	 Literatuurwijk	 hadden	 we	 laten	
bouwen	 toen	 we	 nog	 met	 zijn	 tweeën	
waren.	In	de	tussentijd	werden	onze	drie	
jongens	geboren	en	dan	wordt	de	‘route’	
door	 je	huis	 ineens	heel	anders.	Toen	de	
mogelijkheid	zich	aandiende	om	een	huis	
in	 Poort	 te	 laten	bouwen,	grepen	wij	de	
kans	aan	om	onze	nieuwe	woonwensen	

S

“Als wij in onze tuin aan het zwembad zitten met een wijntje, kaasje 
en vanaf die kant naar ons huis kijken, zijn we vooral heel trots. We ge
nieten, sinds het pionieren in Poort tot aan een volwassen stadsdeel”.

foto: 2012
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Cora verruilde haar huis in Am
sterdam Noord voor een apparte
ment in het Homeruskwartier, op 
een steenworp afstand van haar 
dochter en kleinkinderen. De sa
lon aan huis verhuist mee. “Ik zou 
mijn werk voor geen goud willen 
missen!”

B a	maar	liefst	vijftig	jaar	in	het	
pand	 in	 Amsterdam	 Noord	
keek	Cora	uit	naar	een	appar-

tement	 dichter	 bij	 haar	 dochter	 en	 haar	
gezin.	 “Mijn	 dochter	 is	 Angelique,	 de	
mondhygiënist	met	tandartspraktijk	aan	
huis	aan	de	Homeruslaan.	Dat	is	hier	let-
terlijk	om	de	hoek.	Ik	ben	nu	71	en	ik	kan	
best	 wat	 rustiger	 aan	 gaan	 doen,	 maar	
ik	pieker	er	niet	over	om	te	stoppen	met	
werken.	Ik	houd	van	mijn	vak	en	het	werk	
geeft	mij	veel	plezier.	Klanten	komen	uit	
de	 wijde	 regio	 en	 vinden	 het	 geen	 pro-
bleem	om	naar	Almere	Poort	te	komen”.	

N
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“Villa Homerus kleurt mee, van 
diep azuurblauw tot bijna wit”

Cora	 heeft	 in	 haar	 ruime	 appartement	
een	kamer	ingericht	als	professionele	sa-
lon.	“Sinds	1	 januari	dit	 jaar	werk	 ik	hier.	
En	uiteraard	vind	ik	het	leuk	om	ook	Poor-
tenaren	in	mijn	salon	te	ontvangen”.

Villa	 Homerus	 is	 een	 ontwerp	 van	 ar-
chitect	Johan	van	der	Woude	en	ligt	heel	
mooi	 aan	 de	 bosrand	 en	 het	 einde	 van	
het	 Homeruspark.	 Eromheen	 liggen	 vrij-
staande	 woningen.	 De	 architect	 wilde	
geen	 zwaar,	 massief	 blok	 ontwerpen,	
maar	een	elegant	gebouw	dat	ook	recht	
doet	 aan	 de	 omgeving.	 De	 gekleurde	
panelen	van	Alucopal	dragen	bij	aan	die	
elegante	 uitstraling.	 Het	 opvallende	 ge-
bouw,	 dat	 eind	 2017	 werd	 opgeleverd,	
biedt	 ruimte	aan	dertig	appartementen.	
Vijf	 woonverdiepingen	 met	 steeds	 vijf	
appartementen	 en	 de	 bovenste	 twee	
verdiepingen	zijn	voorzien	van	penthou-
ses.	De	ruimtes	zijn	luxe	ingericht	en	ook	

aan	de	buitenkant	straalt	het	geheel	ele-
gantie	uit.	De	golvende	balkons	rondom	
maken	Villa	 Homerus	 van	 grote	 afstand	
herkenbaar	en	geven	het	een	eigen	iden-
titeit.	Ieder	appartement	heeft	een	fijne,	
grote	buitenruimte.	

Architect	 Johan:	 “Wat	 achteraf	 heel	
mooi	blijkt,	is	dat	het	gebouw	zich	afhan-
kelijk	van	het	weertype	op	verschillende	
manieren	laat	zien.	Villa	Homerus	kleurt	
als	 het	 ware	 mee,	 van	 heel	 diep	 azuur-
blauw	tot	bijna	wit.	Dat	is	echt	fraai.	Een	
kwaliteit	die	we	van	tevoren	wel	hadden	
bedacht,	maar	die	in	de	praktijk	ook	heel	
goed	uitpakt”.

Villa	 Homerus	 bevat	 alle	 gebruikelijke	
voorzieningen	 op	 een	 kwalitatief	 hoog	
en	zeer	compleet	niveau.	Zo	hebben	alle	
appartementen	 standaard	 vloerverwar-
ming	 en	 zijn	 de	 keukens	 voorzien	 van	
Bulthaup	keukens.

Cora	 woont	 en	 werkt	 met	 veel	 plezier	
in	 haar	 appartement.	 Cora	 is	 een	 Anbos	
gediplomeerd	schoonheidsspecialist	met	
vier	decennia	ervaring	en	volgde	 tal	van	
opleidingen.	 “Ik	 volg	 de	 trends	 en	 raak	
nooit	 uitgeleerd”.	 Cora	 biedt	 een	 breed	
palet	 aan	 behandelingen.	 “Ik	 heb	 klan-
ten	 enorm	 zien	 opbloeien.	 Het	 is	 een	
heel	 dankbaar	 beroep”.	 Mensen	 kunnen	
bij	haar	op	de	stoel	ontspannen	en	erop	
vertrouwen	dat	ze	in	goede	handen	zijn.	
En	 daarbij	 kunnen	 ze	 ook	 nog	 eens	 hun	
verhaal	kwijt.		a
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boeken	en	stapels	CD’s.	Alle	boeken	heb	
ik	weggedaan	en	de	muziek	heb	ik	gedi-
gitaliseerd.	Ik	heb	alles	verkocht	of	weg-
gegeven.	Ik	heb	nog	twee	dozen	over	met	
foto’s	van	vroeger	en	deze	wil	ik	na	mijn	
pensioen	uitsorteren	en	inscannen.

Ik	nam	een	architect	in	de	arm	die	pre-
cies	mijn	ideale	tiny	house	ontwierp.	Het	
heeft	 de	 maximale	 afmeting	 van	 50	 m2	
woonoppervlak,	 op	 de	 kavel	 is	 nog	 ge-
noeg	ruimte	voor	een	tuin,	zodat	ik	toch	
nog	een	beetje	het	weidse	gevoel	zal	heb-
ben	van	een	tiny	house	in	een	veld.	Mijn	
huis	 is	 gelijkvloers,	 heeft	 geen	 gangen,	
hallen	en	tussendeuren.	Alleen	de	badka-

mer	heeft	een	deur.	Maar	ik	heb	wel	een	
volwaardige	keuken,	die	van	alle	gemak-
ken	is	voorzien.	

Langs	de	3.40	meter	hoge	wand	is	een	
soort	 vide	 die	 bergruimte	 biedt,	 voor	
spullen	 die	 ik	 wel	 wil	 houden	 maar	 niet	
dagelijks	 nodig	 heb,	 zoals	 reiskoffers	 en	
kunstwerken.	Ik	zal	van	mijn	verzameling	
kunst	alleen	een	selectie	overhouden,	zo-
dat	ik	af	en	toe	kan	wisselen.	 Ik	voel	me	
nu	zoveel	rijker.	Ik	verheug	me	ook	erg	op	
mijn	 tuin,	 iets	 dat	 ik	 in	 mijn	 penthouse	
niet	had”.		a

Een comfortabel tiny house
tussen de grote huizen

onny	woont	al	25	jaar	in	Almere	en	
heeft	altijd	in	ruime,	onder	architec-
tuur	 gebouwde	 huizen	 gewoond.	

“Toen	mijn	zoon	het	huis	uit	was,	ben	ik	
van	 een	 ruime	 eengezinswoning	 naar	
een	ruim	appartement	verhuisd.	De	om-
slag	kwam	voor	mij	toen	ik,	vanwege	een	
gecompliceerde	armbreuk,	dag	en	nacht	
in	een	stoel	kwam	te	zitten.	Twee	maan-
den	 lang	 leefde	 ik	 op	 vijf	 vierkante	 me-
ter	en	had	alles	bij	de	hand	dat	ik	nodig	
had.	 Ineens	ervaarde	 ik	al	die	 ruimte	als	
overbodig,	als	een	last.	Ik	ging	aan	de	slag	
met	‘ontspullen’.	Dit	was	een	proces	van	
een	 jaar	 tijd,	 in	 drie	 rondes.	 Ik	 had	 800	

C

Conny was één van de 245 deelnemers aan de ideeënprijsvraag voor 
de BouwEXPO Tiny Housing, maar behoorde niet tot de winnaars. Dit 
weerhield haar er niet van om haar plan door te zetten. Het ontwerp 
van Edwin Vermeij staat nu trots tussen huizen met drie woonlagen in.
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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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Vernieuwend Kindcentrum

Opvang Onderwijs BSO 0-13 jaar

Onze school ressorteert onder de Scholengroep Katholiek Onderwijs  Flevoland en Veluwe (SKO).

Slowakijehof 1
1363 BD Almere Poort

036-7676006
info@deduinvlinder.nl
www.deduinvlinder.nl

Ad Duinvlinder A5 oblong_Opmaak 1  11-12-18  11:17  Pagina 1
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De Duinvlinder: vernieuwend 
in onderwijs en opvang

ij	De	Duinvlinder	volgt	ieder	kind	
een	eigen	 leerroute	met	een	uit-
dagend	 onderwijsaanbod	 in	 een	

veilige,	 vertrouwde	 omgeving.	 Door	 het	
karakter	 van	 de	 school	 krijgt	 ieder	 kind	
de	aandacht	die	het	verdient	en	kan	het	
optimaal	 begeleid	 worden	 bij	 zijn	 eigen	
doorgaande	 leerlijn.	 De	 kinderen	 krijgen	
per	 vakgebied	 les	 op	 hun	 eigen	 niveau.	
Afstemming	 tussen	 het	 onderwijzend	
personeel	 is	 bij	 deze	 manier	 van	 onder-
wijs	heel	belangrijk.	De	mentoren	praten	
elkaar	dagelijks	bij.	

De Duinvlinder is een nieuw integraal kindcentrum in Almere Poort. 
Nu nog gevestigd aan de Slowakijehof, verhuist deze straks naar 
de nieuwe locatie in Duin. Het is een bijzonder concept: dat van het 
integraal kindcentrum (IKC), een totaalvoorziening van onderwijs en 
opvang voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar. 

B De	 Duinvlinder	 werkt	 nauw	 samen	
met	 Kinder	CentrumAlmere	 (KCA)	 om	 een	
integraal,	 hoogwaardig	 aanbod	 van	 on-
derwijs	 en	 opvang	 te	 bieden.	 De	 kinde-
ren	 kunnen	 bij	 de	 kinderopvang	 terecht	
tussen	07.00	en	19.00	uur	en	krijgen	ook	
verse	 maaltijden	 geserveerd.	 Na	 school	
kunnen	 de	 kinderen	 aan	 interessante	
activiteiten	 deelnemen	 bij	 de	 Thema-
BSO’s	die	KCA	verzorgt	in	de	lokalen	van	
De	Duinvlinder.	 Zo	 kunnen	 onderwijs	 en	
hoogwaardige	 kinderopvang	 elkaar	 ver-
sterken	en	aanvullen!	

Het	onderwijs	bij	de	De	Duinvlinder	is	
opgezet	 rond	 thema’s	 zoals:	 Sterren	 &	
Planeten,	Aarde,	Ontdekkingen	&	Uitvin-
dingen,	Bouwen	&	Wonen,	Beroepen...	

Het	 vernieuwende	 onderwijsconcept	
van	De	Duinvlinder	komt	het	best	tot	zijn	
recht	in	een	kleinere	school.	Daarom	is	er	
een	maximum	gesteld	aan	de	groei.	Ook	
op	de	nieuwe	locatie	in	Duin	(de	opleve-
ring	staat	gepland	voor	2020/2021)	staat	
IKC	De	Duinvlinder	garant	voor	integrale	
opvang	 en	 onderwijs	 in	 een	 aantrekke-
lijke	omgeving,	op	één	locatie.		a

Visie

Binnen De Duinvlinder staat het kind centraal. Zo krijgt

ieder kind zijn of haar eigen leerroute zodat het daar waar

het goed in is wordt uitgedaagd en daar waar het wat

meer tijd nodig heeft om te ontwikkelen die tijd en

ondersteuning ook krijgt. Dat betekent dat in dat kader

ook gekozen is voor het werken in units gebaseerd op

leeftijd met een overlap. De peuterunit (2-4 jaar) werkt

nauw samen met de onderbouwunit (4-8 jaar). Hier wordt

gewerkt aan een doorgaande leerlijn. Kinderen die toe zijn

aan meer krijgen ook meer aangeboden. Zo spelen

kinderen van 3 jaar al regelmatig mee in de

onderbouwunit. Kleuters die al toe zijn en interesse

hebben in de letters kunnen heel gemakkelijk de groep 3

stof aangeboden krijgen. Bij de overgang naar de

middenbouwunit wordt gekeken naar de totale

ontwikkeling: zowel cognitief als sociaal-emotioneel. In de

middenbouwunit zitten volgend schooljaar kinderen van 7-

11 jaar (de groepen 4-5-6). Ook hier wordt op niveau per

vakgebied lesgegeven. De bovenbouwunit biedt volgend

schooljaar onderwijs aan kinderen van 10-12 jaar (groepen

7 en 8).

Samenwerking

IKC De Duinvlinder werkt nauw samen met

KinderCentrumAlmere. Dat betekent dat wij kijken waar

wij elkaar kunnen versterken en aanvullen. Dit resulteert

op dit moment in een samenwerking met de vakdocent

gym. Deze geeft op de BSO de kleutersport en overdag

aan de kinderen van school de gymlessen. Daarnaast

hebben wij binnen de Duinvlinder de BSO Wetenschap &

Techniek. Deze wordt overdag gebruikt voor onderzoek

door de kinderen en na schooltijd is deze beschikbaar voor

de BSO. Ook is er de handvaardigheid en techniek BSO. Dit

lokaal is bij ons gehuisvest en wordt overdag ook gebruikt

voor handvaardigheid binnen het onderwijs. Inmiddels is er

overleg over een samenwerking met de docenten van de

BSO handvaardigheid en techniek om ook overdag binnen

het onderwijs workshops te geven. Omdat in de visie van

het onderwijs het overleg tussen mentoren en het halen en

brengen van informatie rondom kinderen en hun

Integraal KindCentrum 

De Duinvlinder

ontwikkelingen belangrijk is zitten de mentoren van de

kinderen na schooltijd bij elkaar en zijn de

onderwijsruimtes dan beschikbaar voor de BSO. In de

toekomst zal mogelijk het aantal BSO’s binnen De

Duinvlinder verder uitgebreid worden. Zo zullen wij

volgend jaar i.s.m. KinderCentrumAlmere starten met een

algemene BSO voor 4 tot 8-jarigen en een voorschoolse

opvang. Ook wordt er naast de peuterunit een babygroep

gestart voor 0 tot 2-jarigen en mogelijk ook nog een echte

babygroep (0-1).

De samenwerking tussen KinderCentrumAlmere en IKC De

Duinvlinder zal het komende jaar verder geformaliseerd

worden.

Thematisch onderwijs

Binnen De Duinvlinder wordt gewerkt met thema’s in een

cyclus van 2 jaar. Deze thema’s worden IKC-breed

vormgegeven, dus waar mogelijk ook al bij de peuterunit.

U kunt hierbij denken aan: Sterren & Planeten, Bouwen &

Wonen, Aarde, Ontdekkingen & Uitvindingen, Beroepen

etc. Het komende thema is Bouwen & Wonen. Hierin

beginnen we dicht bij huis en gaan we in de laatste 4

weken ons ideale IKC inclusief het plein ontwerpen. Dit

wordt gepresenteerd aan een echte architect en een

inrichtingsspecialist. Binnen dit thema krijgen de kinderen

gastlessen en zullen we onder andere gebruik maken van

de 3D-printer en het technisch lego in het leerlab om

maquettes te bouwen. Hierin zullen externen komen

ondersteunen, o.a. bij het maken van de maquettes. De

vakgebieden wetenschap, techniek en technologie zijn

terug te vinden in het thema in de vorm van een

energiezuinig gebouw, duurzaamheid etc. Ook de

onderbouw en de peuters kunnen hier echt mee aan de

slag. Zij zullen hun wensen en ideeën t.a.v. dit thema ook

gaan uitwerken met materialen die passen bij de

leeftijdsfase (grote zachte legoblokken, duplo etc.)

Groei en toekomst

IKC De Duinvlinder zal een kleinschalig IKC blijven en met

max. 2 groepen per jaar groeien. De ontwikkeling van

onze visie en vernieuwend onderwijs & opvang vinden wij

belangrijk. Daar willen we graag iedereen in mee blijven

nemen, daarnaast is ook het borgen van de

ontwikkelingen belangrijk. Wij hebben ontdekt dat onze

manier van werken en vormgeven van het onderwijs en de

integratie van de opvang lastig in woorden te vatten is.

Daarom nodigen wij u van harte uit om u door onze

leerlingen rond te laten leiden met een aansluitend

gesprek met de directeur of één van de unitleiders.

Hierdoor ervaart u hoe wij werken op IKC De Duinvlinder

en kunt u er gevoel bij krijgen. Bel voor een afspraak met

Marijke Tromp.

Mercuriusstraat 1, 1363ZB Almere

06-23541790 (kinderopvang)

06-14710420 (BSO)

info@kindercentrumalmere.nl

www.kindercentrumalmere.nl

Monacostraat 50, 1363CG  Almere Poort

036-7676006

info@deduinvlinder.nl

www.facebook.com/DeDuinvlinder

www.deduinvlinder.nl

VERNIEUWEND IN ONDERWIJS & OPVANG

KC Duinvlinder Advertorial 230x297_Opmaak 1  09-03-18  10:37  Pagina 1
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Onderwijspioniers
Het	 Arte	 College	 startte	 in	 2009	 in	 twee	
lokalen	 bovenin	 de	 Columbusschool.	 De	
kleine	groep	onderwijspioniers	die	van	de	
Almeerse	Scholengroep	de	opdracht	kreeg	
om	een	nieuwe	school	te	gaan	‘bedenken’	
in	 Almere	 Poort,	 wilde	 dat	 heel	 eigenzin-
nig	 gaan	 aanpakken.	 Hier	 werden	 direct	
al	 de	 principes	 van	 het	 nieuwe	 onderwijs	
in	praktijk	gebracht:	samenwerkend	leren,	
vakoverstijgend	 leren	 en	 een	 grote	 sa-

In 2019 bestaat het Arte College 
tien jaar. Een middelbare school 
die is ingericht als theaterbedrijf. 
Het theater is het kloppende hart 
van de school en daar omheen is 
een bedrijvigheid van leerlingen 
op vier niveaus: van vmbokbl tot 
vwo. Ze krijgen les op ‘leerpleinen’ 
en lunchen in hun eigen theater, 
de multifunctionele aula.



onderwijs
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Arte College
Oostenrijkstraat	2

1363	CB	Almere	Poort

036-767	07	00

www.artecollege.nl

menhang	tussen	cultuurvakken	en	andere	
vakken.	Toch	was	het	voor	de	200	leerlin-
gen	en	het	team	een	verademing	toen	na	
een	jaar	het	nieuwe	gebouw	aan	de	Oos-
tenrijkstraat	 betrokken	 kon	 worden.	 Een	
school	 speciaal	 gebouwd	 voor	 het	 twee-
ledige	 concept	 van	 het	 Arte	 College:	 on-
derwijs	op	leerpleinen	en	veel	ruimte	voor	
kunst,	muziek	en	theater.	

Voorbeeldschool
In	 de	 daaropvolgende	 jaren	 vonden	
steeds	meer	leerlingen	hun	weg	naar	het	
Arte	College.	Het	docententeam	breidde	
uit	 en	 men	 werkte	 hard	 aan	 het	 neer-
zetten	 van	 uniek	 onderwijs.	 Dat	 men	
daarin	slaagde,	blijkt	wel	uit	het	feit	dat	
de	school	binnen	de	vereniging	Cultuur-
profielscholen	 als	 een	 voorbeeldschool	
geldt.	 Ook	 de	 Stichting	 Leerplanontwik-
keling	 nam	 het	 Arte	 College	 twee	 jaar	

geleden	op	in	een	boek	met	inspirerende	
voorbeeldscholen.

Inmiddels	 is	 het	 Arte	 College	 uitge-
groeid	 tot	 een	 vaste	 waarde	 binnen	 het	
Almeerse	 onderwijspalet.	 Vooral	 het	 feit	
dat	 de	 school	 breed	 is	 opgezet,	 dus	 on-
derwijs	aanbiedt	in	de	niveaus	vmbo-kbl,	
vmbo-tl,	havo	en	vwo,	is	in	de	huidige	on-
derwijswereld	bijzonder.	

Voor alle leerlingen
Voor	alle	leerlingen	die	affiniteit	hebben	
met	kunst	en	cultuur,	en	die	in	een	stimu-
lerende	omgang	met	anderen	samen	wil-
len	leren,	is	er	plaats	op	het	Arte	College.	
Voor	de	beroepsgerichte	vmbo-leerlingen	
biedt	 de	 school	 een	 vooropleiding	 voor	
kunst-	 en	 cultuurgerichte	 vervolgoplei-
dingen	zoals	het	grafisch	lyceum,	of	een	
opleiding	 in	 evenementenmanagement.	
Voor	de	theoretische	richtingen	biedt	het	

Arte	 College	 een	 uitstekende	 voorberei-
ding	 op	 het	 gehele	 pakket	 aan	 vervolg-
opleidingen.	Want	leerlingen	die		geleerd	
hebben	 samen	 te	 werken,	 probleemop-
lossend	en	creatief	te	denken	en	zelfstan-
dig	hun	eigen	leerlijn	te	bewaken,	blijken	
succesvol	in	hun	verdere	carrière.		a

Arte College – tien jaar kunst 
en cultuurprofielschool in Poort
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b a s i s s c h o l e n

Cascade
montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC
036536 99 91
www.montessorischoolcascade.nl

De Columbusschool
openbare basisschool

• locatie Marco Polo 
 Marco Poloroute 56, 1363 LA
 036767 01 50

• locatie Nederlandhof
 Nederlandhof 3, 1363 DC
 036767 01 50

www.columbusschool.nl

De Droomspiegel
katholieke basisschool   
voor daltononderwijs

• De Droomspiegel ‘Marco Polo’
 Marco Poloroute 60, 1363 LA
 036540 60 60

• De Droomspiegel ‘Bosrand’
 Adriaen Blockstraat 9, 1363 LT 
 036540 60 61

www.droomspiegel.nl

IKC De Duinvlinder
vernieuwend kindcentrum
basisonderwijs, kinderopvang en bso 
tijdelijk: Slowakijehof 1, 1363 BD
036767 60 06
www.deduinvlinder.nl

De Kleine Wereld
oecumenische basisschool   
Nederlandhof 5, 1363 DC
036767 02 40
www.dekleinewereld.nl

ABO Odyssee
betekenisvol leren: leren in het echt
tijdelijk adres:
Pygmalionstraat 1, 1363 SC
06430 105 69 
odyssee.asg.nl

IKC Sterrenschool De Ruimte
basisonderwijs, kinderopvang en 
buurtvoorzieningen onder één dak
Nimfenplein 1, 1363 SV
036767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.nl

Basisschool De Zeeraket
uitdagend onderwijs met aandacht 
voor persoonlijk leiderschap
tijdelijk adres: 
Monacostraat 50, 1363 CG
036767 02 21
www.dezeeraket.asgalmere.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
088020 54 00
www.aeresvmboalmere.nl

Arte College
eigenzinnig, creatief en uitdagend!
vwo, havo, vmbo-tl en -kbl
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
036767 07 00
www.artecollege.nl

International School Almere
public, English language, 
secondary school
Heliumweg 61, 1362 JA
036760 07 50
www.internationalschoolalmere.nl

Poort, school voor havo en mavo
tijdelijk adres:
Jasper Warnerstraat 20, 1362 LD
036845 23 00
www.bakenpoort.nl

m b o

Aeres MBO Almere
Heliumweg 1, 1362 JA
088020 54 00
www.aeresmboalmere.nl

MBO College Poort 
Winterspelenplein 25, 1362 LE
036549 59 00
www.rocvf.nl/mbocollegepoort
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KinderCentrumAlmere
bezoek:	Duitslandstraat	108-110

1363	BG	Almere	Poort

036-303	50	00	

www.kindercentrumalmere.nl

ThemaBSO Koken & Bakken 
bij KinderCentrumAlmere
Sinds afgelopen najaar heeft KCA 
het aanbod van themaBSO’s uit
gebreid met een prachtig uitge
voerde BSO Koken en Bakken.

	an	 de	 Duitslandstraat	 in	 het	
Europakwartier	 leren	 kinde-
ren	 onder	 begeleiding	 koken	

en	 bakken	 aan	 speciale	 leerling-keuken-
units.	 Hiermee	 spelen	 directeur-eigena-
ren	 Leo	 en	 Renate	 van	 Belzen	 in	 op	 de	
behoefte	aan	uitdaging	voor	kinderen	in	
de	 leeftijd	 van	 7	 tot	 13	 jaar.	 Het	 nieuwe	
concept	 is	 niet	 alleen	 populair	 onder	 de	
kinderen	en	hun	ouders,	maar	ook	de	lei-
ders	werken	hier	met	veel	plezier.	

De	 ingrediënten	staan	op	 tafel	en	het	
recept	staat	op	de	muur,	evenals	de	team-
indeling.	 Kinderen	 komen	 binnen,	 was-

sen	 hun	 handen	 en	 doen	 hun	 schorten	
voor.	Na	een	beker	drinken	en	een	korte	
instructie	gaan	ze	in	teams	aan	de	slag.	

Vandaag	maken	ze	pasteitjes,	waarvoor	
groenten	 worden	 gesneden	 en	 gehakt	
moet	 worden	 gekruid.	 Dit	 mengsel	 vou-
wen	de	kinderen	kundig	in	bladerdeeg	en	
de	 ‘hartige	 flappen’	 worden	 vervolgens	
gebakken	in	de	ovens,	die	zij	–	als	ervaren	
koks	–	hebben	voorverwarmd.	Vervolgens	
worden	de	eigen	creaties	gegeten	aan	de	
gezellige	 ‘treinzitjes’	 in	 dezelfde	 ruimte.	
Uiteraard	mogen	aan	het	eind	van	de	dag	
de	ouders	ook	proeven.	

Deze	BSO	Koken	en	Bakken	is	een	wel-
kome	 aanvulling	 op	 het	 brede	 scala	 van	
thema’s	 dat	 KCA	 biedt	 op	 verschillende	
locaties	 in	 Almere	 Poort	 –	 van	 Sport	 &	
Spel	 tot	 Handvaardigheid	 &	 Techniek	
en	een	Theater-BSO	in	het	Klokhuis.	Bin-
nenkort	kunnen	we	nog	drie	nieuwe	the-

ma-BSO’s	 verwachten:	 zaalhockey	 BSO,	
kunstzinnige	BSO,	waar	kinderen	kunnen	
beeldhouwen,	schilderen	en	kleien	en	tot	
slot	 een	 muziek	 BSO,	 in	 samenwerking	
met	Floris	Bekker,	de	gediplomeerde	mu-
ziekdocent	uit	de	wijk.		a

A
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BeeKidzzZ... Speelparadijs
Nederlandstraat 86, 1363 DB
036536 93 92
www.beekidzzz.nl

Child Care Kinderopvang
• kdv Homeruskwartier
 Cyclopenstraat 14, 1363 TD
• bso Columbuskwartier
 Abel Tasmanstraat 97, 1363 KB
036521 35 55
www.childcarealmere.nl

GO! Kinderopvang
• Het Vlaggenschip
 David Livingstonestraat 121
 036202 23 18 (info vestiging)
 0320294 900 (info plaatsing)
• IKC De Droomspiegel
 Marco Poloroute 60
 0320294 900
www.gokinderopvang.nl

Kiki Nous
• kdv en bso
 Zwitserlandstraat 6, 1363 BE
•  bso en psz Kiki Keet
 Nederlandhof 5, 1363 DC
036848 68 26
www.kikinous.nl

KinderCentrumAlmere
•  kdv De Boerderij 
 Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
• kdv / bso De Duinvlinder
 Slowakijehof 1, 1363 BD
• kdv / bso  De Zeeraket
 Monacostraat 50, 1363 CG
• bso De Hooiberg
 Odysseestraat 51, 1363 WR
036303 50 00
www.kindercentrumalmere.nl

Kinderpaleis Poort
Minervasingel 5, 1363 ZJ
036720 09 70
www.kinderpaleispoort.nl

Partou
kdv, bso en psz De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
088235 75 00, www.partou.nl

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

Daleth
Ogihof 8,1363 RW
06306 719 77

Frangipani Opvang
Lokistraat 2, 1363 WG
036841 24 72
www.frangipaniopvang.nl

Gastouder Aan Zee
Zeeduinweg 164, 1361 BG 
06531 899 69

Gastouder Het Poortje
Vishnuplantsoen 17, 1363 XD
06419 755 19
www.gastouderenu.nl/hetpoortje

Gastouderland Flevoland
Marsstraat 74, 1363 VS
06486 764 97
www.gastouderland.nl

De Kleine Droomwereld
Romulusstraat 4, 1363 ZC
06252 598 37
www.kleinedroomwereld.nl

GO! Kinderopvang   
Gastouderopvang
0320294 900
www.gokinderopvang.nl

Jade Gastouderopvang
James Cookroute 36, 1363 KG
06138 567 21

Taly’s Kindercentrum
Neptunussingel 79, 1363 VV
036525 03 50
www.talyskindercentrumbv.nl

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

Kiki Keet
Nederlandhof 5, 1363 DC
036848 68 26
www.kikinous.nl

Partou
• POV Nederlandhof
 Nederlandhof 3, 1363 DC
• POV Marco Poloroute
 Marco Poloroute 56, 1363 LA
• POV De Ruimte
 Nimfenplein 1, 1363 SV



www.kindercentrumalmere.nl

036-303 50 00

kdv De Boerderij 

Mercuriusstraat 1, 1363 ZB

kdv / bso De Duinvlinder

Slowakijehof 1, 1363 BD

kdv / bso De Zeeraket

Monacostraat 50, 1363 CG

bso De Hooiberg

Odysseestraat 51, 1363 WR

• bso handvaardigheid & techniek

• bso koken & bakken

• theater bso

• bso kunstzinnig (i.o.)

• bso muziek (i.o.)

• sport bso

• kleutersport bso

• zaalvoetbal bso

• bso hockey (i.o.)

• bso vrijzwemmen

• zwemles-begeleiding 

 zwembad Poort

• 5 dagen zomerkamp
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HarborHouse
Marinaweg	4

1361	AC	Almere	Poort

036-536	90	61	

www.harbor-house.nl

Elke dag genieten van de 
zons ondergang bij HarborHouse

HarborHouse ligt op het terrein 
van Marina Muiderzand. In de 
zomer van 2017 namen Ellis en 
Jason het restaurant over. 

J arenlang	 runden	 ze	 een	 succes-
vol	 restaurant	 in	 Harderwijk.	 Na	
zeventien-en-een-half	jaar	waren	

ze	 toe	 aan	 een	 nieuwe	 uitdaging	 toen	
hun	oog	viel	op	HarborHouse.		

Ellis	 en	 Jason	 zijn	 dol	 op	 water.	 “Elke	
keer	dat	 ik	hier	ben,	word	 ik	blij	van	het	
uitzicht”,	 zegt	 Ellis,	 wijzend	 naar	 het	
IJmeer.	“Kijk	hoe	fantastisch	we	uitkijken	
over	 de	 haven	 en	 het	 water!	 Dit	 is	 echt	
een	unieke	locatie	waar	je	als	gast	heer-
lijk	 tot	 rust	 kunt	 komen”.	 Het	 afgelopen	
anderhalf	 jaar	 heeft	 HarborHouse	 stap	
voor	 stap	 een	 nieuw,	 eigen	 karakter	 ge-

kregen.	“We	 hebben	 er	 bewust	 voor	 ge-
kozen	 om	 het	 in	 etappes	 te	 veranderen,	
wat	 stoerder	 en	 eigentijdser	 te	 maken”,	
zegt	 Jason.	“We	 wilden	 dat	 onze	 gasten	
telkens	weer	iets	nieuws	zouden	ontdek-
ken,	een	beetje	teasen”	vult	Ellis	aan.	“We	
vinden	het	belangrijk	dat	onze	gasten	zich	
uit	 en	 tóch	 thuis	 voelen	 bij	 ons.	 Ik	 ben	
ervan	overtuigd	dat	dat	het	recept	is	van	
goed	 gastheerschap	 gecombineerd	 met	
persoonlijke	aandacht.	Gasten	niet	alleen	
herkennen	 maar	 ook	 kénnen.	“Onze	 gas-
ten	 service	 bieden,	 dat	 geeft	 ons	 energie	
als	 team.	Met	ons	vaste	 team	maken	wij	
ook	een	enorme	groei	door,	echt	super!”

Op	 de	 lunch-	 en	 dinerkaart	 staat	 een	
heerlijke	 variëteit	 aan	 gerechten.	 “Wij	
werken	 alleen	 met	 verse	 kwaliteitspro-
ducten”,	 vertelt	 Jason,	 die	 naast	 mede-
eigenaar	ook	chef	is	van	het	keukenteam	
bij	 HarborHouse.	 “Ook	 staan	 er	 altijd	

gerechten	op	de	krijtborden	in	het	restau-
rant.	“Goede	vis	kun	je	altijd	op	ons	menu	
vinden”,	zegt	Ellis.	 Jason	vindt	een	goede	
steak	belangrijk.	“Dat	is	één	van	de	meest	
bestelde	gerechten”,	vertelt	hij.	Mede	door	
de	House	Steak	Dag	op	maandag.	“Schijn-
baar	 eenvoudig,	 maar	 van	 groot	 belang	
om	goede	cuisson	te	kunnen	bakken”.	

Het	 HarborHouse	 van	 Jason	 en	 Ellis	 is	
van	alle	seizoenen.	“Natuurlijk	zal	het	 in	
de	 zomer	 drukker	 zijn”,	 zegt	 Ellis.	 “Dan	
zijn	 immers	 onze	 havengasten	 aanwe-
zig.	Vanuit	Almere	Poort	komen	mensen	
wandelend	of	op	de	fiets	naar	ons	toe	om	
een	hapje	te	eten,	uitgebreid	te	tafelen	of	
gewoon	even	te	genieten	van	een	borrel	
op	 ons	 terras”.	 Vergeet	 niet	 te	 reserve-
ren!	Feestje,	partij,	event	of	bruiloft?	“Wij	
staan	zeven	dagen	per	week	klaar,	om	ie-
dereen	hartelijk	te	verwelkomen!”			a

J
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“Brouwer is niet alleen chefkok, 
maar ook een prima gastheer. 
Mijn complimenten voor zijn be
vlogenheid en de service die hij 
verleent. De passie van de eige
naar zie je terug in de gerechten”.
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Grandfetaria
Najadenstraat	8,	1363	ST	Almere

036-848	12	34

info@grandfetaria.nl

www.grandfetaria.nl

Cafetaria Top 100: Grandfetaria 
beste cafetaria van Flevoland

K e	 Snackkoerier,	 het	 landelijke	 vak-
blad	 voor	 cafetaria-houders,	 heeft	
een	jaarlijkse	Top	100,	waarvoor	ge-

nomineerde	cafetaria’s	door	een	jury	‘un-
dercover’	worden	bezocht	en	beoordeeld.	
Vorig	 jaar	 eindigde	 Harald	 Brouwer	 met	
zijn	 Grandfetaria	 in	 het	 Homeruskwar-
tier	 in	 Almere	 Poort	 al	 veelbelovend	 op	
nummer	78.	Dit	jaar	staat	hij	te	stralen	op	
nummer	 27,	 en	 hij	 sleepte	 de	 provincie-
prijs	binnen.	Het	oordeel	van	de	vakjury:

‘Een bedrijf met heel veel potentie’, zo 
schreven we vorig jaar over Grandfetaria 
in Almere Poort. Ons vakjurylid bleek over 
voorspellende gaven te beschikken. Grand-
fetaria is namelijk Provinciewinnaar van 
Flevoland.

‘Veel meer dan een cafetaria’, klinkt de 
slogan, en dat heeft er vast mee te maken 
dat eigenaar Harald Brouwer van origine 

chef-kok is. ‘Buiten word je al verlekkerd 
door het bord met de gehaktballen en ook 
binnen zie je mooie, eigen foto’s op de me-
nupresentatie’, zo lezen we over Grandfe-
taria.

Brouwer is niet alleen chef-kok, maar 
ook een prima gastheer. ‘Mijn complimen-
ten voor zijn bevlogenheid en de service 
die hij verleent. Zeer vriendelijk, actieve 
bijverkoop zonder opdringerig te zijn en 
volop aandacht voor de gast.’

De huisgemaakte gehaktbal blijkt een 
‘uitstekende keuze’ en de friet is heerlijk. 
‘De passie van de eigenaar zie je terug in 
de gerechten.’

Harald	 is	met	recht	apetrots	–	en	wij	op	
hem	–	en	ook	heel	blij	met	zijn	personeel	
en...	 zijn	 gasten.	 “Zonder	 jullie	 allemaal	
was	dit	niet	gelukt,	we	doen	dit	met	zijn	
allen!”		a

D
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fotografie: Meer dan Marketing
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Espressobar Take a Break is 
dé ontmoetingsplek van Poort

Espressobar Take a Break
Beneluxlaan	614

1363	BJ	Almere	Poort

06-303	949	05

FB:	Take	a	Break	Espressobar

o anneer	 je	Ruben	met	souplesse	
de	 espressobar	 ziet	 runnen,	
komt	het	niet	in	je	op	dat	hij	dit	

pas	sinds	anderhalf	jaar	doet.	“De	kneep-
jes	 van	 het	 baristavak,	 appeltaarten	 bak-
ken	en	nog	veel	meer	leerde	ik	van	Sander	
en	Sterre,	de	vorige	eigenaren,	die	het	con-
cept	van	de	bar	stevig	hebben	neergezet.	
Toch	vond	ik	de	begintijd,	toen	het	‘kindje’	
aan	mij	was	overgedragen,	erg	spannend.	
Zullen	de	gasten	blijven	komen?	Zal	ik	het	
tempo	 bij	 kunnen	 benen,	 uit	 de	 kosten	
komen?”	 Gelukkig	 is	 het	 vaker	 gezellig	
druk	dan	rustig,	en	dat	is	voor	Ruben	een	
bevestiging	 dat	 hij	 goed	 bezig	 is.	“In	 het	
begin	wilde	ik	alles	precies	zo	laten	als	de	

gasten	het	gewend	waren.	Echt	 tot	 in	de	
details.	 Maar	 gaandeweg	 heb	 ik	 er	 meer	
van	mezelf	in	gestopt.	Tijdens	het	werken	
krijg	ik	veel	nieuwe	ideeën.	Ik	heb	wanden	
geschilderd,	nieuwe	broodjes	op	de	kaart,	
nieuwe	 taarten	 op	 de	 plank	 en	 nieuwe,	
hoogwaardige	 cocktails	 en	 gin	 &	 tonics	
geïntroduceerd.	 Natuurlijk	 kun	 je	 nog	
steeds	een	Sander’s	Sour	en	Peroni	bestel-
len,	Sterres	appeltaart	of	een	kinderkoffie.	
Het	verschil	zit	hem	vooral	het	toevoegen	
van	nieuwe	dingen	op	de	kaart”.	

Sinds	vorig	jaar	is	Take	a	Break	ook	op	
zaterdag	 geopend,	 dus	 zeven	 dagen	 per	
week.	Erg	leuk	is	het	dat	buurtbewoners	
aan	Take	 a	 Break	 denken	 bij	 het	 organi-

seren	 van	 bijeenkomsten,	 zoals	 bijvoor-
beeld	 Poort	 Schoon.	 “De	 gunfactor	 is	
groot,	en	we	helpen	elkaar.	Toen	de	zaak	
laatst	blank	stond	na	een	heftige	regen-
bui,	 stond	 er	 een	 heel	 klusteam	 bij	 me	
binnen.	Hartverwarmend!”		a

In juni 2017 besloot Ruben Pos de populaire espressobar in Almere 
Poort over te nemen. Eind augustus die zomer ging Take a Break open. 
Ruben blikt met een voldaan gevoel terug op de eerste periode.

W
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Wereldrestaurant Atlantis
Pim Mulierstraat 101, 1362 LC
036534 49 00
www.atlantisalmere.nl

Cafetaria De Heerlijkheid
Europalaan 800802, 1363 BM
036841 73 09
www.cafetariadeheerlijkheid.nl

Cafetaria Juma
Slowakijeplaats 1, 1363 BC
06557 319 02
www.cafetariajuma.nl

Chiang Mai 2Go Thai Food
Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
036841 61 94
www.chiangmai2go.nl

Grandfetaria
Najadenstraat 8, 1363 ST
036848 12 34
www.grandfetaria.nl

HarborHouse 
Marinaweg 4, 1361 AC 
036536 90 61 
www.harborhouse.nl
 
Hikari sushi afhaal
Slowakijeplaats 2, 1363 BC
036841 31 83
www.sushihikari.nl

IJspressi
Europalaan 812, 1363 BM
06163 876 26
www.ijspressi.nl

Kreta
Xenonstraat 88, 1362 GH
036535 02 69
www.kretabezorgen.nl

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

Ottoman Taste
Europalaan 832, 1363 BM
036536 94 69 
www.ottomantaste.nl

Poortdok 
IJmeerdijk 1a, 1309 BA
036536 99 59
www.poortdok.nl

Poort’s Eethuis
Thorstraat 2 (Ithaka), 1363 WM
036750 51 15
www.eethuispoortsalmere.nl

Roti Centrum De Poort 
Thorstraat 3 (Ithaka), 1363 WM
036536 53 41
www.roticentrum.nl

Soul Food City
Thorstraat 4 (Ithaka), 1363 WM
036841 4108
www.soulfoodcity.nl

Sun Runners
IJmeerdijk 20, 1361 AA
03653 696 27
www.sunrunners.nl

Suri-Java
Xenonstraat 90, 1363 GH
036549 84 80
www.surijava.nl

Taj Mahal
Duitslandstraat 1A, 1363 BG
036536 94 34
www.tajmahalindiaas.nl

Take a Break Espressobar
Beneluxlaan 614, 1363 BJ
06303 949 05
FB: Take a Break Espressobar

Warung Mere
Europalaan 822, 1363 BM
036536 92 78 
www.warungmere.nls 



Italiaanse bol Carpaccio Free
Wi�

T. 036 - 848 1234

Najadenstraat 8, t.o. de Homerusmarkt
Almere Poort Homeruskwar�er.
Open: Zie FB of www.grandfetaria.nl

 ®
Véél meer dan een cafetaria!

d aran etari ®d aran etari

Beste “cafetaria” van de Provincie Flevoland!
En 27e(!) van de 100 beste van
Nederland! 2018/2019

Grandfetaria
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Kunstenaarsduo Hugo Naber 
en Krista van der Niet in hun 
element in Almere Poort

H et	 is	 nu	 anderhalf	 jaar	 ge-
leden	 dat	 Hugo	 Naber	 en	
Krista	 van	 der	 Niet	 vanuit	

Water	graafsmeer	gingen	kijken	naar	een	
ruimere	woning	in	Almere	Poort.	En	niet	
zomaar	 een	 huis	 –	 het	 gele	 huis	 aan	 de	
Aresstraat,	dat	is	gebouwd	door	‘zelfbou-
wers’	die	nu	in	Oosterwold	opnieuw	aan	
het	bouwen	zijn.	Hugo:	“We	waren	op	slag	
verliefd	op	dit	huis.	We	woonden	in	Am-
sterdam	krap,	op	68	vierkante	meter,	met	
onze	 twee	 jongens.	 Nu	 hebben	 we	 drie	
maal	 zoveel	 woonoppervlak”.	 Krista	 vult	
aan:	“We	 hebben	 geen	 moment	 getwij-
feld	 of	 we	 wel	 in	 het	 Homerus	kwartier	
wilden	wonen.	Het	woonplezier	is	enorm,	
en	voor	onze	werkzaamheden	is	het	een	

uitstekende	 uitvalsbasis.	 We	 pakken	 zo	
de	 Sprinter	 naar	 Amsterdam,	 Utrecht	 of	
Den	 Haag.	 In	 de	 buurt	 wordt	 druk	 ge-
bouwd,	dat	 is	 leuk	 om	 te	 volgen,	en	 het	
resultaat	mag	er	zijn.	Tegenover	ons	wor-
den	prachtige	loftwoningen	in	New	York-
se	 stijl	 gebouwd.	 De	 toename	 van	 het	
aantal	 bewoners	 brengt	 ook	 meer	 reu-
ring	in	de	wijk.	Je	merkt	dat	bijvoorbeeld	
de	 nieuwe	 markt	 op	 zaterdag	 goed	 be-
zocht	wordt.	En	vrienden	uit	Amsterdam?	
Die	zijn	alleen	maar	verrast:	‘Ik	wist	niet	
dat	 je	 er	 zó	 snel	 bent!’	 horen	 we	 vaak”.

Expositie
Hugo	 werkt	 drie	 dagen	 per	 week	 in	 een	
studio	in	Amsterdam.	“Het	is	heerlijk	om	

na	een	dag	werken	uit	de	trein	te	stappen	
in	Almere	Poort	en	weer	uit	de	hoofdstad	
te	zijn”.	Hugo	is	art-director	en	filmmaker	
en	Krista	is	fotografe.	Beiden	studeerden	
zij	 aan	 de	 Rietveld	 Academie,	 maar	 de	
vonk	sloeg	pas	 later	over.	Hugo:	“We	za-
ten	op	verschillende	afdelingen,	en	Krista	
was	eerder	afgestudeerd.	Bij	een	exposi-
tie	van	een	gezamenlijke	vriend	in	Haar-
lem	zag	ik	in	een	vitrine	haar	reflectie	en	
werd	verliefd”.

Campagnebeelden
Nu	 vullen	 Krista	 en	 Hugo	 elkaar	 perfect	
aan,	ook	op	de	werkvloer.	Hugo:	“We	heb-
ben	ieder	onze	eigen	projecten,	zowel	vrij	
werk	als	in	opdracht,	en	Krista	geeft	ook	

H
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Krista	 fotografeert	 en	 ik	 doe	 de	 eind-
vormgeving.	 We	 leveren	 dus	 een	 com-
pleet	afgerond	product”.		

Culturele leven
Hugo	 en	 Krista	 zien	 het	 Homerus-kwar-
tier	 als	 thuisbasis	 van	 waaruit	 ze	 de	
wereld	 ingaan.	 Ze	 hechten	 echter	 ook	
veel	 waarde	 aan	 het	 culturele	 leven	 in	
het	 stadsdeel	 zelf.	 Hugo:	“Er	 is	 een	 leu-
ke,	 diverse	 kunstenaarskring	 die	 elkaar	

les	op	de	Koninklijke	Academie	van	Beel-
dende	Kunsten	in	Den	Haag.	Maar	er	zijn	
ook	 vaste	 opdrachtgevers	 voor	 wie	 we	
echt	 als	 team	 samenwerken.	 Sinds	 2015	
werken	 we	 voor	 Toneelgroep	 Oostpool	
in	Arnhem,	met	voorstellingen	door	heel	
Nederland.	We	 maken	 ruim	 van	 tevoren	
de	 campagnebeelden	 voor	 de	 verschil-
lende	 theatervoorstellingen.	Samen	met	
de	artistiek	directeur	van	het	gezelschap	
zetten	 we	 een	 lijn	 uit	 voor	 de	 beelden.	

1  2  Scene-stills nieuwe korte film ‘Kissinger, The Last Hurrah’  3  4  Posters film ‘The Dog Lies Buried’  
5  ‘Hand’, vrij werk 2015  6  ‘Orchidee’, voor ING-kunstcollectie  7  ‘Dior-Hommes’, werk in opdracht voor l’Officiel Hommes 
8  Campagnebeeld Toneelgroep Oostpool, toneelstuk ‘Demonen’, te zien in september 2019 in Amsterdam

regelmatig	 opzoekt.	 De	 contacten	 met	
andere	 creatieven	 en	 beeldend	 kunste-
naars	 zijn	 zo	 gelegd.	 De	 lijnen	 met	 het	
Cultuurfonds	 Almere	 zijn	 kort.	 Sinds	
kort	 is	 er	 een	 samenwerking	 tussen	 Ci-
necrowd	 en	 het	 Cultuurfonds	 Almere,	
waardoor	 Almeerse	 filmmakers	 en	 fi-
nancierders	 worden	 ondersteund	 en	 de	
Almeerse	 filmproductie	 wordt	 gestimu-
leerd.	Een	stimulans	voor	jong	talent	uit	
Almere”.		a
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Op 18 januari 2019 hield Lenny 
de vriendenpresentatie van het 
boek, dat ze de afgelopen maan
den heeft ontwikkeld vanuit haar 
atelier in het project ‘Ithaka’. 
Vanaf 7 februari t/m 28 april is 
het werk in Galerie Phoebus in 
Rotterdam te zien. Het boek, dat 
in gelimiteerde oplage is gedrukt, 
wordt verkocht met een kerami
sche ‘muurbijou’.
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Kunstenares Lenny Schröder 
presenteert bijzonder kunstboek

D e	 linkshandige	 kunstenares	 voel-
de	 zich	 behoorlijk	‘onthand’	 toen	
zij	 begin	 dit	 jaar	 door	 een	 onge-

lukkige	 beweging	 een	 pees	 scheurde	 in	
haar	 linkerschouder.	 Lenny	 was	 gewend	
om	kunstwerken	te	maken	uit	materialen	
zoals	glas	en	metaal,	waar	zwaar	vakwerk	
bij	komt	kijken.	Met	dit	kunstboek,	‘Lenny	
Schröder	 2018,	 A	 colourful	 pilgrimage’,	
laat	Lenny	zien	dat	het	haar	gelukt	is	om	
haar	passie	in	een	andere	vorm	te	gieten.	

De	 muurbijou,	 met	 een	 doornede	 van	
ongeveer	21	centimeter,	werd	handmatig	
afgedrukt	in	een	bronzen	mal,	daarna	ge-
kleurd	in	verschillende	lagen	en	airpaint	
tot	 zes	 monochrome	 kleuren.	 Het	 boek	
heeft	 twee	 delen,	 samengebonden	 in	
een	 Z-vorm.	 De	 omslag	 is	 iriserend,	 met	
een	selectieve	druk	in	zijdeglans.	Het	bin-

nenwerk	van	het	ene	deel	is	in	zwart-wit	
gedrukt,	 en	 het	 andere	 in	 kleur.	 Kunst-
historicus	 Ans	 van	 Berkum	 –	 in	 Almere	
bekend	 als	 directeur	 van	 CASLa	 tot	 eind	
2014	 –	 schreef	 de	 teksten	 over	 Lenny’s	
werk.	 Ook	 de	 Engelse	 vertaling	 is	 afge-
drukt.	 Het	 in	 zwart-wit	 gedrukte	 deel	
van	het	boek	heeft	pagina’s	die	naar	bin-
nen	 toe	korter	worden,	 in	 verhoudingen	
volgens	 de	 ‘reeks	 van	 Fibonacci’.	 Tussen	
de	 witte	 pagina’s	 zijn	 Lee-filters	 in	 zes	
heldere	kleuren	meegebonden.	Hierdoor	
ontstaat	een	bijzondere	kleurenbelevenis	
bij	het	omslaan	van	de	pagina’s.	

Lenny	is	erin	geslaagd	kleur	en	licht	op	de-
zelfde	manier	te	laten	werken	als	in	haar	
eerdere	werk,	waarbij	in	haar	ruimtelijke	
installatie	ook	de	raampartij	van	de	ten-
toonstellingsruimte	 door	 Lee-filters	 een	

verglijdende	 licht/ruimte	 werking	 laat	
zien.	 Lenny	 haalde	 haar	 ‘werkmanshart’	
op	 in	 boekbinderij	 Patist	 in	 Den	 Dolder,	
waar	 men	 de	 traditionele	 kunst	 van	 het	
boekbinden	in	verschillende	bindtechnie-
ken	verstaat.	Voor	Lenny’s	boek	werd	de	
‘singersteek’	toegepast.	

In	 haar	 atelier	 in	 Ithaka	 in	 Almere	 Poort	
houdt	 Lenny	 Schröder	 door	 het	 gehele	
jaar	heen	op	aanvraag	presentaties	voor	
kleine	groepen.		a
l.s@lennyschroder.info

D
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D e	 beren	 hebben	 namen	 als	 edel-
stenen	 die	 bij	 hun	 eigenschap-
pen	 passen.	 Pyr,	 het	 meisje,	 staat	

voor	vuur,	aarde,	oerkracht.	Haar	broertjes	
naam	Onyx,	staat	voor	fantasie,	creativiteit	
en	 doorzettingsvermogen.	 De	 moeder	 is	
Saffier	–	wijsheid	en	harmonie.	Samen	met	
jou	beleven	zij	allerlei	avonturen,	en	reken	
maar	dat	de	vonken	er	vanaf	spatten!

Pyr	 is	 tevens	 de	 naam	 van	 de	 nieuwe	
voorstelling	 die	 De	 Speelwildernis	 vanaf	
najaar	 2019	 wil	 spelen	 in	 het	 stadsbos	
bij	 Almere	 Poort.	 Dit	 theatergezelschap	
maakt	 kleinschalige	 voorstellingen	 in	 de	
natuur,	 waar	 de	 jonge	 toeschouwers	 én	
hun	begeleiders	actief	bij	worden	betrok-

ken.	In	de	zomer	van	2018	speelden	zij	de	
interactieve	theatervoorstelling	‘Het	Land	
van	Lian	2.0’,	met	huifkartocht.	

Materialen	 uit	 de	 natuur	 vormen	 de	
speelattributen.	Acteurs	nemen	de	kinde-
ren	mee	naar	een	wereld,	waarin	fantasie-
dieren	en	echte	wilde	dieren	samenleven.		
Pyr	 wordt	 een	 mobiele	 voorstelling	 met	
het	berenhol	als	minitheater.	Deze	zal	ook	
op	 andere	 spannende	 plekken	 in	 de	 na-
tuur	van	Flevoland	gespeeld	kunnen	wor-
den,	zoals	De	Gesteentetuin	op	Schokland	
en	 Natuurpark	 Lelystad.	 Dit	 kan	 in	 prin-
cipe	het	hele	jaar	door.	

Kinderen	van	nu	spelen	nog	steeds	vol	
enthousiasme	 buiten	 en	 vergeten	 dan	

hun	 schermpjes	 –	 die	 overigens	 wel	 een	
heel	handig	medium	zijn	om	vanaf	 thuis	
te	volgen	wat	er	in	de	natuur	om	ons	heen	
allemaal	gebeurt.	Wist	jij	bijvoorbeeld	dat	
je	in	Almere	veel	vuurstenen	kunt	vinden?		
Houd	de	website	in	de	gaten	voor	actuele	
informatie	 over	 speeldata	 en	 reserverin-
gen.	Ook	voor	groepen,	zoals	kinderfeest-
jes	 en	 bso’s,	 zal	 de	 voorstelling	 geboekt	
kunnen	worden.	Aan	het	eind	van	de	voor-
stelling	schuiven	we	aan	bij	het	berenge-
zin	om	van	de	soep	te	proeven.	a
www.speelwildernis.nl

Spannend kindertheater 
in de Pampushout

D

Een moederbeer woont met haar puberdochter en zoontje in een beren
hol diep in de Syberische bossen. Op het vuur pruttelt een pan soep. De 
berenfamilie leeft in de nieuwe steentijd, tevens de laatste ijstijd.
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Vanaf 22 mei 2019 speelt Vis à Vis de nieuwe voorstelling ROBOT op het 

terrein naast het Almeerderstrand. ROBOT is een ontroerende science 

fiction comedy, waarin de cybermens gewoon om de hoek woont.
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Vis à Vis
naast	Almeerderstrand

Muiderzandplaats	1

1361	AK	Almere	Poort

www.visavis.nl

Vis à Vis speelt ontroerende 
science fiction comedy ‘ROBOT’

Bied	 maar	 eens	 weerstand	 tegen	
de	 komst	 van	 kunstmatige	 in-
telligentie,	 als	 iedereen	 robots	

vanzelfsprekend	 vindt.	 Sterker	 nog,	 de	
aanschaf	wordt	van	hogeraf	verplicht	ge-
steld.	Maar	Betty	en	Aad,	een	warm	stel	
uit	 ‘de	 oude	 tijd’,	 houden	 dapper	 stand;	
ze	hebben	genoeg	aan	elkaar.	Denken	ze.	
Met	humor,	liefde	en	inventiviteit	verzet-
ten	ze	zich	tegen	de	aankoop	van	een	zor-
grobot.	Maar	dan	komt	Shiny	langs.	Deze	
cyberbuur	 blijkt	 verrassend	 sympathiek.	
Voor	 Betty	 althans.	 Een	 relatiecrisis	 kan	
niet	uitblijven.		

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	
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	 maakte	Vis	 à	
Vis	 sinds	 2007	 verschillende	 voorstellin-
gen	zoals	Silo	8,	HaRT,	PICNIC	en	EXIT.	 In	
2017	 en	 2018	 speelde	 het	 gezelschap	 de	
watervoorstelling	MARE.		a

B
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Op 22 juni 2019 wordt voor het 
tweede jaar de Ultimate Team 
Challenge gehouden op het Al
meerderstrand. UTC is het meest 
te gekke sport evenement dat je 
in Nederland kunt vinden. Ge
organiseerd door exmariniers 
en feestorganisatoren met meer 
dan tien jaar ervaring. Het daagt 
alle deelnemers uit om extreme 
obstakels en een pittig terrein te 
overwinnen en deze overwinning 
te vieren met een mooi feest met 
goede muziek, koud bier en lek
ker eten.
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Ultimate Team Challenge: uniek 
evenement op Almeerderstrand

K isschien	 heb	 je	 ze	 in	 2018	 op	
zaterdag	 16	 juni	 zien	 strij-
den,	 de	 sportieve	 vijfkoppige	

teams.	 In	 2019	 is	 op	 zaterdag	 22	 juni	 de	
herkansing	 om	 dit	 mee	 te	 maken.	 Het	
event	 is	 voor	 bezoekers	 gratis,	 waarbij	
het	wel	handig	is	om	je	aan	te	melden	om	
verzekerd	te	zijn	van	een	ticket.	De	orga-
nisatie	doet	er	alles	aan	om	jou	een	leuke	
dag	op	het	Almeerderstrand	te	bezorgen.	
Denk	aan	DJ’s,	foodtrucks	en	andere	leuke	
kramen.

Teams	uit	het	hele	land	hebben	maan-
denlang	 vooraf	 getraind	 om	 samen	 een	
mooie	tijd	neer	te	zetten.	Zij	kunnen	zich	
aanmelden	voor	de	Elite	Force	Challenge	
of	 voor	 de	 Warriors	 Challenge.	 	 De	 eer-
ste	 categorie	 is	 voor	 de	 echte	 diehards,	
met	 een	 judge	 die	 erop	 toeziet	 dat	 alle	
oefeningen	 juist	 worden	 uitgevoerd.	 De	
Warriors	 Challenge	 is	 een	 categorie	 die	

voor	 iedereen	 te	 doen	 is	 en	 waarbij	 fun	
en	 beleving	 voorop	 staan.	 Hier	 staan	 de	
judges	er	alleen	om	je	te	instrueren	en	te	
motiveren.

De	teams	zijn	gemengd	en	bestaan	dus	
uit	vijf	 leden	van	achttien	 jaar	en	ouder.	
“We	 zagen	 in	 2018	 ook	 een	 groep	 fitte	
55-plussers,	dat	is	juist	het	leuke,	het	eve-
nement	 is	 er	 voor	 iedereen”,	 vertelt	 Kim	
Alkemade,	die	samen	met	zijn	broer	Alex	
en	 vriend	 Mark	 van	 Hekken	 het	 evene-
ment	 heeft	 bedacht	 en	 opgezet.	 De	 ex-
mariniers	 en	 regiomanager	 namen	 zelf	
deel	aan	survival	runs	door	het	land.	Kim:	
“We	vonden	deze	leuk,	maar	hadden	wel	
het	idee	dat	de	uitvoering	beter	kon.	Toen	
kregen	we	het	 idee	om	zelf	een	sportief	
event	neer	te	zetten”.	

Dat	 het	 Almeerderstrand	 hiervoor	 de	
perfecte	 locatie	 is,	 hadden	 ze	 meteen	 al	
bedacht.	 “Wat	 UTC	 uniek	 maakt,	 is	 de	

combinatie	 van	 onderdelen	 uit	 verschil-
lende	 werelden	 –	 obstacle	 runs,	 crossfit	
en	 militaire	 training.	 Dit	 zorgt	 voor	 af-
wisseling	 en	 uitdaging.	 In	 driekwart	
jaar	hebben	we	de	eerste	editie	georga-
niseerd”.	 Hieraan	 namen	 maar	 liefst	 46	
teams	 deel.	 De	 mannen	 verwachten	 dat	
het	 evenement	 groeit,	 maar	 wilen	 het	
laagdrempelig	 houden	 voor	 bezoekers.	
“We	 maken	 er	 echt	 een	 geweldige	 dag	
van,	 waar	 voor	 iedereen	 iets	 te	 beleven	
valt.	Publiek	uit	de	buurt	is	welkom!”		a
www.utc.events

M
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Pampushout
Het	Flevo-landschap

www.flevolandschap.nl/pampushout

pampushout@flevolandschap.nl

0320	-	286	111

Set	is	niets	voor	niets	dat	spor-
tieve	 Poortbewoners	 vaak	 in	
stadsbos	 Pampushout	 te	 vin-

den	 zijn.	 De	 natuur	 maakt	 alles	 een	 stuk	
aangenamer,	 zelfs	 die	 vervelende	 buik-
spieroefeningen.	 Met	 een	 beetje	 geluk	
spot	je	ondertussen	ook	nog	een	vos,	een	
buizerd	of	een	ree.

En	sporten	in	stadsbos	Pampushout	is	
nu	nog	leuker!	Het	Flevo-landschap	heeft	
met	 hulp	 van	 bootcampclub	 Run4Free	
een	beweegbaan	aangelegd.	Op	de	hou-
ten	toestellen	kun	je	je	evenwicht,	kracht	
of	 uithoudingsvermogen	 trainen	 en	 dat	
alles	in	de	buitenlucht:		dag	en	nacht,	ze-
ven	dagen	per	week.	Zo	snel,	zo	vaak,	zo	
zwaar	en	zo	veel	als	jij	wilt.

Bewegen	 in	de	natuur	 levert	een	enor-
me	 energieboost.	 Helemaal	 fantastisch	
aan	 buiten	 zijn:	 het	 is	 gratis.	 De	 mooie	
omgeving,	 de	 frisse	 lucht,	 de	 obstakels.	
Kijk	om	je	heen	en	zoek	kleine	of	grote	uit-
dagingen	om	jezelf	 te	 testen,	 te	verbete-
ren	en	je	goed	te	voelen.	De	bootcampers	
van	Run4Free	gaan	elke	zaterdagochtend	
die	uitdaging	aan	en	starten	om	10:00	uur	
vanaf	 de	 parkeerplaats	 bij	 de	 Kiem	 in	 de	
Pampushout.

Jozef	Bhageloe	richtte	in	2012	Run4Free	
op	 en	 sindsdien	 wordt	 er	 drie	 keer	 per	
week	 getraind,	 op	 drie	 verschillende,	
mooie	 locaties	 in	 Almere.	 “Onze	 passie	
voor	 sporten	 willen	 we	 vergroten	 en	 de-
len	met	iedereen.	Wij	doen	dit	allemaal	op	

vrijwillige	basis.	De	trainingen	worden	be-
geleid	door	ervaren	en	enthousiaste	spor-
ters.	De	trainingen	zorgen	voor	een	groot	
sociaal	gevoel	binnen	de	club.	Je	traint	ge-
heel	voor	nop	bij	ons.	Samen	kunnen	we	
Almere	een	stuk	sportiever	maken”.		a

De natuur als fitnessruimte
Sporten buiten in de natuur is heerlijk. Rennen over kleine paadjes of 
buikspieroefeningen met je neus vlak boven het gras. Het is uitdagend, 
ontspannend, fris, mooi en geeft rust in het hoofd. 

H



Ons dierenziekenhuis
Mogelijkheid voor alle eerstelijns zorg (vaccinatie, castratie, sterilisatie, 

bloedonderzoek, röntgenfoto’s) en tweedelijns zorg (tandheelkunde 

en ook laparoscopische sterilisaties).

Ons kattenhotel
Het kattenhotel is een kattenpension van het Dierenziekenhuis Almere. 

Hier kan uw kat verblijven tijdens uw vakantie.

Trimsalon
Elke eerste vrijdag van de maand komt er een trimster bij ons in de 

trimsalon speciaal voor katten. Eventueel trimmen onder sedatie is 

dan ook mogelijk.

Onze openingstijden:
maandag 08:30 - 19:00

dinsdag 08:30 - 19:00

woensdag 08:30 - 19:00

donderdag 08:30 - 19:00

vrijdag 08:30 - 19:00

zaterdag 10:00 - 14:00

zondag zie onze website

feestdagen zie onze website

Europalaan 836 · 1363 BM Almere Poort · 036 - 536 9600 
ook online afspraken via www.dierenziekenhuisalmere.nl
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Stad & Natuur heeft in Almere Poort 
niet één maar wel twee locaties! De 
bekendste is natuurlijk het Klokhuis, 
maar ook in Sterrenschool de Ruimte 
worden regelmatig activiteiten geor
ganiseerd, in het GreenLab.

48fotografie: Jorn van Eck
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Klokhuis:	Dettifosspad	7

Greenlab:	Nimfenplein	1

www.stadennatuur.nl

info@stadennatuur.nl

036-547	50	50

Klokhuis
Het	 Klokhuis	 is	 in	 Almere	 hét	 centrum	
voor	duurzaamheid	en	techniek.	Dit	komt	
het	hele	jaar	terug	bij	Stad	&	Natuur.	Het	
educatieve	 programma	 voor	 leerlingen	
van	het	Almeerse	basis-	en	voortgezet	on-
derwijs	is	geënt	op	het	kennismaken	met	
duurzaamheid	 en	 techniek	 door	 middel	
van	 doen!	 Proefjes,	 creatieve	 activiteiten	
en	 een	 speurtocht	 zorgen	 ervoor	 dat	 de	
leerlingen	actief	aan	de	slag	gaan	met	de	
belangrijke	thema’s	van	het	Klokhuis.	

Daarnaast	 heeft	 Stad	 &	 Natuur	 een	
aantal	 zondagen	 per	 maand	 en	 woens-
dagen	 in	 de	 vakanties	 een	 aanbod	 waar	
kinderen	in	de	leeftijdsgroep	van	4	t/m	12	
jaar	 aan	 deel	 kunnen	 nemen.	 Denk	 aan	
een	 techniek	lab,	 activiteiten	 op	 het	 ge-
bied	 van	 duurzaamheid	 en	 gezondheid.	
Kijk	op	de	website	voor	meer	informatie	
over	de	inhoud	van	de	programma’s.

Naast	Stad	&	Natuur	zijn	nog	veel	an-
dere	 organisaties	 actief	 in	 het	 Klokhuis.	
Zo	 organiseert	 bewonersinitiatief	 ‘Open	
Klokhuis’	op	alle	vrijdagen	en	één	zondag	
per	 maand	 verschillende	 activiteiten	 in	
en	 rond	 het	 Klokhuis.	 Daarnaast	 is	 het	
jongerenwerk	van	de	Schoor	in	de	koude	
maanden	van	het	jaar	actief	in	het	mar-
kante	gebouw	in	het	Cascadepark.	En	wil	
jij	 een	 kinderfeestje	 organiseren?	 Kijk	
dan	eens	op	de	website	van	Mad	Science	
naar	het	aanbod	van	kinderfeestjes	in	het	
Klokhuis!

Greenlab
Al	 sinds	 2015	 programmeert	 Stad	 &	 Na-
tuur	 actief	 voor	 alle	 kinderen	 in	 Almere	
Poort	 in	 Sterrenschool	 de	 Ruimte.	 Kleur	
in	Cultuur	met	het	ArtLab	en	Stad	&	Na-
tuur	 met	 het	 Greenlab	 programmeren	
samen	één	ruimte	met	creatieve,	natuur-

lijke	 en	 duurzame	 activiteiten.	 Stad	 &	
Natuur	 heeft	 de	 dinsdag	 omgedoopt	 tot	
natuurdag!	Kom	jij	ook	een	keertje	langs?	
Inschrijven	voor	de	activiteiten	gaat	via	de	
kinderwerker	van	de	Schoor	of	via	de	web-
site	van	Stad	&	Natuur.		a

Op weg naar natuur, 
duurzaamheid en techniek!
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Pampus is één en al historie, maar biedt nog veel meer. Het door mensen gebouwde eiland is een 
fantastische uitwaaiplek met veel groen en prachtige panorama’s. Je kunt er heerlijk eten, voor Pampus

 liggen in het gras op één van de vele zitzakken en zelfs een duik vanaf de zwemsteiger nemen. 
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Pampus
Veerboot	Pampus:	

Herengracht	t/o	nr.	33,	Muiden	

www.pampus.nl	l	info@pampus.nl	

0294	-	26	23	26

De Pampusroute
Zo’n	 30	 jaar	 geleden	 lag	 Pampus	 er	 nog	
verloederd	bij.	Het	forteiland	was	leegge-
roofd,	had	al	zijn	glans	verloren	en	er	was	
weinig	hoop	op	een	glorieuze	toekomst.	
Gelukkig	 keerde	 het	 tij	 en	 kwam	 het	
voormalig	 verdedigingsbolwerk	 in	 han-
den	 van	 een	 stichting	 die	 het	 fort	 flink	
onder	 handen	 nam.	 Met	 grijpkranen	 en	
bulldozers	 werd	 al	 het	 puin	 verwijderd,	
waardoor	 de	 gangenstelsels	 en	 fortka-
mers	weer	toegang	boden.	

Besloten	werd	dat	de	‘Almere	kant’	van	
fort	 Pampus	 intact	 zou	 blijven,	 maar	 de	
‘Amsterdam	 kant’	 kreeg	 een	 metamor-
fose.	Er	kwam	een	multimediale	route	vol	
video-	en	geluidseffecten	die	de	geschie-
denis	 van	 Pampus	 tot	 leven	 bracht:	 de	
Pampusroute.

Stelling van Amsterdam
Naast	 deze	 route	 (waar	 je	 bijvoorbeeld	

voor	 je	 neus	 soldaten	 ziet	 ontwaken	 op	
hun	 stapelbedden	 of	 een	 pratend	 hoofd	
je	vertelt	over	het	leven	op	Pampus)	heeft	
het	 fort	 er	 sinds	 dit	 jaar	 een	 bijzondere	
nieuwe	 route	 bij:	 de	 Stellingroute!	 Deze	
leidt	 je	 door	 het	 verhaal	 van	 de	 Stelling	
van	 Amsterdam	 in	 verleden,	 heden	 en	
toekomst.	 Hoogtepunt	 in	 deze	 route	 is	
een	 indrukwekkende	 ballonvaart	 die	 je	
maakt.	 In	 een	 splinternieuwe	 360°	 film-
vertoning	 vlieg	 je	 in	 een	 echte	 gondel	
over	de	ring	van	forten	en	batterijen	die	
rondom	onze	hoofdstad	ligt.	Als	je	zo	van-
uit	 de	 lucht	 naar	 deze	 verdedigingslinie	
kijkt,	 snap	 je	 hoe	 vernuftig	 het	 allemaal	
bedacht	was	en	waarom	deze	stelling	de	
UNESCO	status	van	Werelderfgoed	heeft	
verworven.

Uitwaaien en iets opsteken
Vakantiegevoel	 op	 maar	 een	 half	 uur	
vaarafstand!	Kom	doordeweeks	om	extra	

te	 genieten	 van	 de	 rust	 en	 de	 puurheid.	
Of	in	de	weekends	als	er	meer	reuring	is	
en	je	prachtig	zicht	hebt	op	alle	zeilboot-
jes.	Er	zijn	altijd	gidsen	die	je	gratis	kun-
nen	 rondleiden.	 Ze	 delen	 de	 geheimen	
van	fort	Pampus	maar	al	te	graag	met	je.	
Of	ga	zelf	door	het	grote	fort	op	ontdek-
kingstocht.	Tijdens	feest-	en	vakantieda-
gen	is	er	altijd	iets	speciaals	te	doen,	zoals	
de	Piratenweek	of	het	festival	Proef	Pam-
pus.	 Culinair	 hoogtepunt	 zijn	 de	 Zomer-	
en	Winterlicht	avonden,	die	zijn	maar	en-
kele	avonden	per	jaar	mogelijk.

Pampus	is	open	van	april	t/m	oktober	en	
per	veerboot	dagelijks	bereikbaar	vanuit	
Muiden	 en	 Amsterdam.	 Op	 de	 zaterda-
gen	is	Pampus	ook	bereikbaar	via	Almere	
Marina	 Muiderzand.	 Zie	 pampus.nl	 voor	
meer	 info	 en	 alle	 activiteiten	 en	 evene-
menten.		a

Aan de overkant van Almere ligt 
een eiland om van te genieten



In Poort zijn veel eenouderge
zinnen die elkaar via Meet the 
Parents ontmoeten tijdens het 
‘koffie uurtje’ in buurt centrum 
De Ruimte. Ervaringen worden 
gedeeld en praktische tips uitge
wisseld. Daarnaast wordt er elke 
week gesport én zijn er nog meer 
leuke activiteiten en leerzame 
workshops. Als de ouders zelf 
ideeën hebben, kijken we samen 
met hen hoe we deze kunnen re
aliseren.

52



actief

53

Koffie uurtje
Het	koffie	uurtje	is	dé	kans	om	ervaringen	
en	tips	uit	te	wisselen	en	om		je	netwerk	
uit	te	breiden.	Je	kunt	in	een	vertrouwde	
en	 veilige	 omgeving	 je	 hart	 luchten	 en	
vragen	stellen.	Kinderen	die	nog	niet	naar	
school	 gaan,	 mogen	 gezellig	 mee.	 Voor	
hen	is	speelgoed	aanwezig.	Op	tafel	staat	
heerlijk	en	gezond	fruit.

maandag	van	10.30	tot	11.30	uur
woensdag	van	11.00	tot	12.00	uur
•	locatie:	buurtcentrum	De	Ruimte

Bootcamp voor alle Poortenaren
Ben	je	vaak	moe?	Wil	jij	ook	weer	fit	wor-
den?	 Doe	 dan	 mee	 met	 de	 bootcamp-
lessen!	 De	 lessen	 zijn	 voor	 alle	 niveaus	
toegankelijk.	 Nadine,	 onze	 gecertificeer-
de	trainer,	heeft	er	zin	in,	dus	kom	van	de	
bank	af	en	doe	lekker	mee!	 In	de	winter	

vinden	de	lessen	plaats	in	buurtcentrum	
De	Ruimte	en	zodra	het	weer	het	toelaat,	
gaan	we	naar	buiten.

voor	meer	informatie:	

Silvia:
smorren@almere.nl,
06-132	987	12	

Nadine:
nadine.de.ruiter@gmail.com

Meet the Parents
We	 organiseren	 leuke	 en	 zinvolle	 activi-
teiten	voor	eenoudergezinnen.	We	bieden	
een	 koffie-uur,	 spel-	 en	 sportactiviteiten,	
workshops	en	uitjes	naar	bijvoorbeeld	een	
attractiepark	 of	 zwembad.	Voor	 informa-
tie	en	advies	kun	je	ook	bij	ons	terecht.		a

Meet the Parents: project voor 
alleenstaande ouders in Poort

Meet the Parents
De	Schoor,	Welzijn	in	Almere

Haagbeukweg	153,	1318	MA	Almere

036-527	85	00

MTP@deschoor.nl

www.deschoor.nl

MTPAlmerePoort

Meet	the	Parents	Almere	Poort	is	mogelijk	gemaakt	
dankzij	een	bijdrage	van	Fonds	NutsOhra	en	maakt	

deel	uit	van	De	Schoor,	Welzijn	in	Almere.



Zen Company Beauty
Sufaxstraat	5

1363	RH	Almere	Poort

06-526	257	33

www.zencompany.nl
54
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Zen Company Yoga
Europalaan	925

1363	BM	Almere	Poort

(United	Dance	Almere)

06-526	257	33

www.zencompany.nl

Zen Company organiseert 
yoga retreat in Montenegro

N e	 zusjes	 Amanda	 en	 Angelina	 van	
Zen	Company	nodigen	je	uit	om	het	
mooie	 Montenegro	 te	 ontdekken,	

waarbij	de	liefde	voor	yoga	en	meditatie	
voor	verbinding	zorgt.	Deze	yoga	retreat	
wordt	 gegeven	 op	 een	 bijzondere	 plek:	
een	 traditioneel	 landhuis	 in	het	plaatsje	
Sutomore,	 aan	 de	 Adriatische	 zee.	 Gele-
gen	 op	 de	 top	 van	 een	 heuvel,	 met	 een	
geweldig	uitzicht	op	de	zee,	 is	dit	de	ul-
tieme	omgeving	om	tot	rust	te	komen	en	
energie	op	te	doen.	

Tijdens	 deze	 unieke	 zesdaagse	 yoga-
retreat	 staan	 jouw	 gezondheid	en	 geluk	
centraal.	 Yoga	 sessies	 in	 de	 buitenlucht,	
aangevuld	 met	 meditaties,	 ‘me-time’,	
wandelingen	en	massages.	Ondertussen	
geniet	 je	 van	 de	 zon,	 de	 bergen,	 de	 cul-
tuur,	 de	 schone	 lucht,	 het	 verse	 biologi-
sche	eten	en	de	prachtige	zee.

De	 retreat	 vindt	 plaats	 van	 10	 tot	 en	
met	 15	 september	 2019.	 Wacht	 niet	 te	
lang	met	informatie	vragen	als	je	geïnte-
resseerd	 bent,	 want	 het	 aantal	 plaatsen	
is	 beperkt.	 Kijk	 ook	 op	 de	 website	 voor	
andere	 evenementen.	 De	 workshops	
van	Zen	Company	en	het	lesrooster	voor	
verschillende	 soorten	 yoga	 zijn	 hier	 te	
vinden,	 alsmede	 het	 palet	 van	 beauty	
behandelingen	die	Amanda	biedt	vanuit	
haar	prachtige	salon	aan	huis.	

Amanda:	 “Ruim	 twintig	 jaar	 geleden	
ben	 ik	 begonnen	 met	 het	 geven	 van	
sport-danslessen	 op	 diverse	 sportscho-
len	 en	 ben	 uiteindelijk	 overgegaan	 naar	
yoga,	 omdat	 de	 combinatie	 van	 lichaam	
en	geest	en	de	verbinding	hiertussen	mij	
meer	 aantrok.	 Inmiddels	 heb	 ik	 zoveel	
liefde	voor	en	kennis	van	yoga	dat	ik	het	
graag	deel	met	anderen”.

Angelina:	“Ik	heb	vijf	jaar	ervaring	met	
lesgeven,	 daarnaast	 schilder	 ik	 en	 beoe-
fen	ik	yoga.	Beide	passies	zijn	ontzettend	
belangrijk	 in	 mijn	 leven.	 Ik	 leef	 nu	 veel	
meer	vanuit	mijn	hart	en	passie!”		a

D
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De barbier, een eeuwenoud be
roep, is weer helemaal in op
komst. En dat is niet zo gek. Man
nen verdienen hun eigen speciale 
behandeling. Ook Salon Viable 
aan de Beneluxlaan heeft al sinds 
een paar jaar een ‘barber corner’.
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Viable Hair & Skin
Beneluxlaan	612

1363	BJ	Almere	Poort

036-737	04	19

www.salonviable.nl

De ‘barber corner’ bij Salon 
Viable in het Europakwartier

N indsdien	maken	veel	heren	die	bij	
Salon	 Viable	 komen	 om	 geknipt	
te	 worden,	 een	 afspraak	 bij	 Eva.	

“Natuurlijk	 kunnen	 we	 allemaal	 heren	
knippen.	Maar	de	barber-corner	is	exclu-
sief.	Na	de	kappersschool	heb	ik	nog	een	
speciale	 cursus	 barbier	 gevolgd,	 omdat	
ik	 het	 leuk	 vind	 om	 heren	 te	 knippen”.	
Op	het	‘menu’	vind	je	naast	knippen	na-
tuurlijk	ook	scheren	en	het	trimmen	van	
baard	 of	 snor,	 een	 hoofdhuidmassage	
en	 styling.	 Eva	 werkt	 afwisselend	 met	
de	schaar,	 tondeuse	en	het	barbiersmes.	
“Dat	is	gelukkig	nog	nooit	misgegaan!”

De	haarproductlijn	voor	heren	bij	Salon	
Viable	 is	American	Crew.	Eva:	“Deze	pro-

ducten	 zijn	 gebaseerd	 op	 de	 hoofdhuid,	
terwijl	 damesproducten	 zijn	 gebaseerd	
op	het	haar,	omdat	dit	vaak	is	gekleurd”.

Heren	worden	 in	de	watten	gelegd	 op	
een	 manier	 die	 bij	 ze	 past.	 Ze	 kunnen	
kiezen	 voor	 de	‘hot	 towel	 shave’,	 krijgen	
een	whisky	geserveerd,	hebben	even	een	
moment	 voor	 zichzelf.	“Maar	 heren	 hou-
den	 vaak	 ook	 van	‘no	 nonsense’,	 hebben	
aan	 weinig	 woorden	 genoeg.	 Bij	 mij	 zijn	
ze	aan	het	juiste	adres.	Ik	focus	me	graag	
alleen	op	het	haar	en	geef	graag	een	stuk	
ontspanning	 mee”.	 En	 heren	 zijn	 snel-
ler	klaar.	Afhankelijk	van	de	behandeling	
kunnen	ze	binnen	een	half	uur	weer	hele-
maal	strak	naar	buiten	gaan.		a

S
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Voor	 de	 modernste	 Ergoline	
zon	nebanken	ben	 je	bij	Zonne-
studio	 Sunsitive	 op	 het	 juiste	

adres.	 Sunsitive	 is	 sinds	 haar	 vestiging	
in	Poort	in	2014	niet	alleen	de	meest	po-
pulaire	 zonnestudio	 van	 Almere	 en	 de	
wijde	omgeving,	maar	ook	de	enige	met	
gratis	 parkeergelegenheid	 pal	 voor	 de	
deur.	Fatma:	“We	merkten	dat	veel	klan-
ten	vanuit	Almere	Haven	bij	ons	kwamen	
zonnen.	Hen	wilden	we	tegemoetkomen	
door	 ook	 in	 Haven	 een	 zonnestudio	 te	
openen.	 Op	 15	 december	 2018	 was	 de	
feestelijke	 opening	 van	 de	 tweede	 zaak.	

De	 opkomst	 was	 boven	 verwachting	 en	
Almere	Haven	heeft	ons	met	open	armen	
ontvangen!	Het	nieuwe	personeel	was	op	
de	vestiging	in	Almere	Poort	alvast	inge-
werkt,	waardoor	alles	ook	in	Haven	met-
een	op	rolletjes	liep.	De	decemberdrukte	
konden	we	op	beide	locaties	goed	aan”.

De	 zonnebank	 is	 al	 lang	 niet	 meer	 al-
leen	 goed	 voor	 het	 verkrijgen	 van	 een	
mooi	 kleurtje.	 Fatma:	“We	 horen	 steeds	
vaker	dat	onze	klanten	op	doktersadvies	
bij	ons	komen.	Sommigen	om	winterde-
pressie	te	verminderen,	anderen	voor	een	
problematische	huid”.	

Fatma:	 “We	 gebruiken	 de	 modern-
ste	 zonnebanken	 en	 onderhouden	 deze	
goed.	 Bovendien	 krijg	 je	 bij	 ons	 specia-
listisch	 advies	 over	 welke	 zonnebank	 en	
zonnecosmetica	 het	 best	 bij	 jouw	 huid-
type	 passen.	We	 zorgen	 ervoor	 dat	 onze	
klanten	 met	 een	 goed	 gevoel	 en	 een	
mooi	kleurtje	vertrekken”.		a

Mali en Fatma runnen sinds vier jaar met veel plezier Zonne studio Sunsi
tive aan de Europalaan in Poort. Twee jaar geleden breidden zij uit door 
toevoeging van het pand ernaast. Nu komen zij aan de groeiende vraag 
vanuit Almere Haven tegemoet door opening van een tweede zaak.

Zonnestudio Sunsitive
Europalaan	826

1363	BM	Almere	Poort

036-841	42	50

www.zonnestudiosunsitive.nl

Zonnestudio Sunsitive breidde 
uit naar Almere Haven

V
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AR Haar- & Nagelzorg
Argonweg 27, 1362 AA
06212 107 35

Kapsalon Betty Boop
Poseidonsingel 39, 1363 TR
036536 99 89
www.kapsalonbettyboop.com

La Belle
hairstyling voor dames 
en kinderen
Balderstraat 19, 1363 WH
036848 55 50, 06426 103 54
www.labellehairstyling
visagiepoort.nl

Brain Wash
Europalaan 804, 1363 BM
www.brainwashkappers.nl

ChiFame Bio Skin and Haircare
beautysalon en kapperszaak
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036524 63 52 / 06857 213 39
www.chifame.nl

Conchita de Kapperszaak
Europalaan 911, 1363 BM
036841 14 44
www.conchitadekapperszaak.nl

CY-Style Hair & Beauty
Katernstraat 33G, 1321 NC
06417 789 01

Front Row
Hermesstraat 2, 1363 TP
036525 21 25, 06152 521 68
www.frontr.nl

Hairlines by Sandra
Roald Amundsenstr. 170, 1363 KH 
036536 99 20
www.hairlinesbysandra.nl

Hairstudio Downtown
Minervasingel 31, 1363 ZJ
06144 294 82

Kapsalon La Sherise
mobiele kapster aan huis
06461 113 04

Medely’s Haarmode
Europalaan 842, 1363 BM
036841 64 97
www.medelyshaarmode.nl

She Ross Hair & Beautysalon
Europalaan 921, 1363 BM
036841 90 92
www.hairbeautysalon.nl

Venus
kapsalon en uiterlijke verzorging
James Cookroute 52, 1363 KG
036534 44 79
www.kapsalonvenus.blogspot.nl

Viable Hair & Skin
Beneluxlaan 612, 1363 BJ
036737 04 19
www.salonviable.nl
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V-Style
Hadesstraat 14, 1363 TK 
06216 947 06
www.vstyle.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

Before and After Beauty Bar
(alleen op afspraak)
Achillesstraat 40, 1363 VM

La Dame Nails
nagelsalon en manicure
(alleen op afspraak)
Gigantenstraat 6, 1363 TB
06208 137 36
www.ladamenails.nl
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Pedi-kuur praktijk Rose
Poseidonsingel 38 (Ithaka), 1363 TR
036532 64 24
www.pedikuurrose.nl

Rose Nails 
Europalaan 814, 1363 BM
06450 566 12
www.rosenails.nl

Tracy Nails Studio
Hadesstraat 6, 1363 TK
06440 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
06113 634 72
www.beauty81.nl

Beauty Trend Skin Solution
Poseidonsingel 43, 1363 TR
036841 89 42
www.beautytrend.nl

Schoonheidssalon Belle
Marsstraat 84, 1363 VS
06537 724 34
www.bellesalon.nl

ChiFame Bio Skin and Haircare
beautysalon en kapperszaak
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036524 63 52 / 06857 213 39
www.chifame.nl

Dembè Beauty Salon  
Lokistraat 52, 1363 WG 
06573 618 38
www.dembebeautysalon.nl 

Joya Beauty
Europalaan 816, 1363 BM
06878 230 60
info@joyabeauty.nl

Lusem Afslankstudio
Europalaan 913, 1363 BM
036536 90 30, www.lusem.nl

Pedi-kuur praktijk Rose
Poseidonsingel 38 (Ithaka), 1363 TR
036532 64 24
www.pedikuurrose.nl

Viable Hair & Skin
Beneluxlaan 612, 1363 BJ
036737 04 19
www.salonviable.nl

Zen Company
beauty behandelingen 
Sufaxstraat 5, 1363 RH
06526 257 33
www.zencompany.nl

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

CORE Bodyworks
Nederlandstraat 87, 1363 DB
06145 442 01
www.corebodyworks.nl

Jade Babymassage
James Cookroute 36, 1363 KG
06138 567 21

Massage Almere Poort
ontspannende en sportmassage, 
reiki en Helende Reis
Jupitersingel 18, 1363 VP
06182 471 96
www.massagealmere.eu

Massagetherapie Almere
massagetherapie en Dorn
Jupitersingel 18, 1363 VP
06218 935 19
www.massagetherapie.us

Nathalie Jansen
helingtherapie, massage 
en ontspanning
Lokistraat 30, 1363 WG
06133 986 70
www.praktijknathaliejansen.nl

Shiatsu Praktijk Poort
Herasingel 11, 1363 TH
06108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl

She-Time
ladies only sauna & massage
Europalaan 919, 1363 BM
06102 746 15
www.shetime.nl

Siam – royal thai massage
Oostenrijkstraat 45, 1363 CB
036848 99 78
www.siamalmere.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	
aanvullende	professionele	ondersteuning	
nodig	is,	bekijkt	de	wijkwerker	samen	met	
jou	wat	passend	is.	

Actief in de wijk
Het	 wijkteam	 ondersteunt	 bewoners	
die	 ideeën	hebben	om	de	buurt	of	 	wijk	
socialer	en	actiever	te	maken.	Wil	 jij	 iets	

Het wijkteam werkt in de wijk. 
Je komt de wijkwerkers tegen op 
straat, bij activiteiten en bij de 
inloopspreekuren. Heb je vragen 
op het gebied van wonen, wel
zijn, zorg, opvoeden en opgroeien,  
(vrij wil ligers)werk of activiteiten? 
Stel deze aan het wijkteam. 

H

Irma Kooiman

Lisanne SalomonMarloes Meulman

Jorien StevensIsara Louisville

Minke Baumfalk

Silvia Morren
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Het wijkteam wijst je de weg 
in Almere Poort

doen	in	de	wijk	of	voor	 je	buurtgenoten	
of	heb	je	een	goed	idee?	Neem	dan	con-
tact	op	met	wijkwerkers	Silvia	Morren	of	
Marloes	Meulman.	

Silvia,	 wijkwerker:	 “In	 het	 afgelopen	
jaar	 hebben	 we	 veel	 bewoners	 onder-
steund	en	samengewerkt	met	organisa-
ties	en	samenwerkingspartners	uit	Poort.	
Hieruit	zijn	bijvoorbeeld	het	Zorg-Circus,		
Poort	Ontmoet,	de	Weggeef-Kledingwin-
kel,	diverse	creatieve	workshops	en	Zen-
lessen	 ontstaan.	 Ook	 waren	 er	 leerzame	
bijeenkomsten	 over	 bijvoorbeeld	 finan-
ciën	en	droegen	we	bij	aan	verschillende	
ontmoetingen,	zelfs	op	Tweede	Kerstdag!

Voor	 2019	 staan	 diverse	 leerzame	 en	
ontspannende	activiteiten	op	de	agenda,	
zoals	 een	 workshop	 Grip	 op	 Stress,	 het	
programma	 Gezonde	 Leefstijl,	 een	 ver-
volg	op	Poort	Ontmoet	en	uiteraard	zijn	
we	bij	Poort	Sociaal	van	de	partij”.	

Poort voor elkaar
Het	 aantal	 bewoners	 in	 Poort	 neemt	 toe	
en	daarom	is	het	belangrijk	om	met	elkaar	
in	contact	te	komen	én	elkaar	een	handje	
te	 helpen.	 Het	 wijkteam	 moedigt	 onder-
ling	contact	aan.	Denk	aan	samen	naar	de	
stad	 gaan,	 een	 boodschap	 doen,	 wande-
len,	koken	of	een	workshop	volgen.	

Marloes,	wijkwerker:	“In	het	afgelopen	
jaar	hebben	we	meerdere	 bewoners	aan	
elkaar	gematcht.	In	Poort	zijn	veel	maat	jes	
actief	 en	 daarbij	 ontstonden	 ook	 vriend-
schappen.	 Dat	 is	 natuurlijk	 fijn	 want	 de	
bewoners	zijn	erg	blij	als	ze	op	die	manier	
met	buurtgenoten	 in	contact	komen.	De	
maatjes	halen	er	voldoening	uit	omdat	ze	
iets	betekenen	voor	een	ander”.	

Vanaf	 donderdag	 14	 maart	 2019	 hou-
den	we	inloopspreekuur	samen	met	wijk-
agenten	 en	 gebiedsteam.	 Om	 de	 week	
van	 11.30	 tot	 12.30	 uur	 in	 Buurtcentrum	

INLOOPSPREEKUREN 
nieuwe tijden vanaf 1 maart 2019:

•	dinsdag	13.00-14.00	uur		
Gezondheidscentrum	Vizier
Duitslandstraat	1,		Almere	Poort

•	donderdag	9.00-10.00	uur
Buurtcentrum	De	Ruimte
Nimfenplein	1,		Almere	Poort

Samen Doen: 
administratieve	hulp	van	vrijwilligers:
•	donderdag	9.00-10.00	uur
Buurtcentrum	De	Ruimte

de	 Ruimte.	 Je	 kunt	 terecht	 met	 vragen	
over		veiligheid	en	buurtinitiatieven.		a

Wijkteam Almere Poort
Silvia	Morren:	06-132	987	12

Marloes	Meulman:	06-243	295	94

Buurtcentrum	De	Ruimte

Nimfenplein	1,	Almere	Poort

	FB:	wijkteam.almere.poort
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Dls	 jongste	 van	 een	 zeskop-
pig	 gezin	 groeide	 Nada	 op	 in	
Groningen	 en	 raakte	 al	 vroeg	

gefascineerd	 door	 de	 studieboeken	 van	
haar	 oudere	 zus,	 die	 geneeskunde	 stu-
deerde.	 Het	 gezin	 was	 van	 Libanon	 naar	
Nederland	 gekomen	 om	 de	 kinderen	 de	
beste	kansen	 te	kunnen	bieden.	Na	haar	

Sinds het najaar van 2017 is de 
huisartsenpraktijk MediMere in 
het gebouw van de Poortkliniek 
aan de Beneluxlaan uitgebreid 
met een derde huisarts. Naast 
Sharda Das en Bart Elsen, huis
artsen van het eerste uur, werkt 
nu ook Nada Affara met veel ple
zier in de moderne praktijk. Zij is 
er voor patiënten uit Duin, maar 
ook andere Poortbewoners kun
nen bij haar terecht.

A
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Poortkliniek
Beneluxlaan	573

1363	BJ	Almere	Poort

036-532	99	88

www.poortkliniek.com

Poortkliniek uitgebreid met 
‘Duinarts’ Nada Affara

studie	 en	 verschillende	 co-schappen	 in	
het	 UMC	 Groningen,	 bracht	 de	 liefde	
haar	naar	Amsterdam.	Inmiddels	is	Nada	
getrouwd		en	zelf	moeder	van	een	zoon-
tje.	Ook	in	Amsterdam	slaagde	Nada	erin	
om	 ervaring	 te	 verzamelen.	 Twee	 jaar	
lang	werkte	zij	als	huisarts	bij	een	prak-
tijk	in	de	Rivierenbuurt.	Totdat	zij	de	vaca-
ture	 zag	 voor	 een	 derde	 huisarts	 bij	 het	
Medi-Mere-team	in	de	Poortkliniek.

Nada:	“In	Almere	Poort	vind	ik	veel	uit-
daging.	 Mijn	 patiënten	 zijn	 heel	 divers,	
niet	 alleen	 young	 professionals,	 maar	
ook	 gezinnen	 en	 ouderen.	 De	 klachten	
waarvoor	 ik	 mijn	 patiënten	 help,	 zijn	
uiteenlopend.	 Dit	 maakt	 mijn	 werk	 heel	
afwisselend.	 Ik	 behandel	 niet	 alleen	 de	
ziekte,	maar	ook	de	angst	voor	de	ziekte.	
Mensen	vinden	veel	informatie	op	inter-
net,	wat	heel	handig	kan	zijn,	maar	soms	
ook	verwarrend	of	verontrustend.

Drie	 dagen	 per	 week	 –	 op	 maandag,	
donderdag	 en	 vrijdag	 –	 houd	 ik	 praktijk	
in	 de	 Poortkliniek,	 en	 daarnaast	 draai	 ik	
maandelijks	 diensten	 bij	 de	 huisartsen-
post	 van	 het	 Flevoziekenhuis.	 Hierdoor	
heb	 ik	 ook	 Almere	 centrum	 beter	 leren	
kennen.	 Vanuit	 Groningen	 kwamen	 we	
vooral	naar	Almere	om	te	shoppen,	maar	
Almere	heeft	meer	kwaliteiten.	De	stad	is	
jong	en	dynamisch,	groeit	hard,	en	biedt	
mogelijkheden.

In	het	team	van	Medi-Mere	voel	ik	mij	
als	 een	 vis	 in	 het	 water.	 Eén	 van	 de	 slo-
gans	is:	‘Middelmatig	is	geen	optie’.	Hier	
kan	 ik	 mij	 volledig	 in	 vinden.	 Er	 wordt	
voortdurend	 gewerkt	 aan	 kwaliteitsver-
betering,	assistenten	zijn	hoog	opgeleid,	
iedereen	is	vooruitstrevend.	Je	kunt	op	je	
collega’s	 bouwen.	 Medi-Mere	 biedt	 mij	
kansen	 om	 mij	 verder	 te	 specialiseren,	
bijvoorbeeld	in	echografie.	Ik	voer	nu	ook	

buik-echo’s	uit	in	de	Poortkliniek,	net	als	
Bart,	en	binnenkort	ook	gynaecologische	
echo’s.	 Patiënten	 zijn	 bij	 ons	 geen	 num-
mers	 maar	 namen,	 mensen	 met	 echte	
verhalen,	 waar	 wij	 zoveel	 mogelijk	 naar	
proberen	te	luisteren”.			a
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Ellen RupertiRibbers vertelt 
openhartig over het ontstaan van 
‘Bundeltje Gemis’, een dichtbun
del voor hen die een kindje tijdens 
of tot één jaar na de geboorte 
hebben verloren.

Ellen	woont	al	 tien	 jaar	 in	het	Euro-
pakwartier	 en	 in	 deze	 tijd	 breidde	
haar	gezin	zich	uit	met	een	zoon	en	

een	dochter.	“Vanuit	Schagen	ben	ik	voor	
de	 liefde	naar	Almere	gekomen.	We	wo-
nen	hier	heel	mooi,	met	uitzicht	over	het	
Cascadepark	 en	 een	 afgesloten	 binnen-
tuin	voor	de	kinderen	om	te	spelen.	Ik	ben	
hier	echt	gelukkig”.	Het	besef	dat	het	ook	

EMijn bundeltje liefde
Zo mooi, zo bijzonder, zo zacht
Mijn kleine hummeltje
Ik denk aan je, dag en nacht

Mijn lief mooi mensje
Ik droom je dicht tegen me aan
Mijn prachtig kindje
In mijn hart laat ik je nooit meer gaan

www.bundeltjegemis.nl
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Poortbewoner Ellen schreef 
‘Bundeltje Gemis’
anders	kan	gaan,	kwam	in	juni	2016	hard	
binnen.	“In	 het	 Sophia	 Kinderziekenhuis	
werd	mijn	neefje	Josha	geboren.	Het	was	
spannend,	omdat	hij	tijdens	de	zwanger-
schap	 onvoldoende	 vruchtwater	 had	 en	
dit	 een	 negatief	 effect	 kon	 hebben	 op	
zijn	 longontwikkeling.	 We	 dachten	 dat	
hij	het	zou	halen,	maar	toen	hij	tijdens	de	
beademing	 een	 klaplong	 kreeg,	 konden	
de	artsen	niets	meer	voor	hem	doen.	Hij	
is	na	25	uur	in	de	armen	van	zijn	ouders	
overleden”.	

Gevoelens op papier
Ellen,	 die	 altijd	 al	 graag	 gedichtjes	
schreef	 om	 haar	 gevoelens	 op	 papier	
vorm	te	geven,	schreef	ook	nu	prachtige,	
gevoelige	gedichten,	om	stil	 te	staan	bij	
Josha’s	korte	leventje.	Toen	bleek	dat	zijn	
vader	en	moeder,	Ellens	nicht,	hier	troost	
in	 vonden,	 besloot	 Ellen	 deze	 gedichten	

te	 bundelen	 in	 een	 boekje.	 “Het	 eerste	
boekje	 was	 een	 persoonlijk	 albumpje,	
met	foto’s	van	Josha	erin,	dat	ik	bij	Albelli	
voor	 zijn	 ouders	 liet	 drukken.	 Bundeltje	
Gemis	 werd	 een	 editie	 voor	 iedereen	
die	 zo	 vroeg	 een	 kindje	 heeft	 verloren”.	
Ellen		stak	al	haar	spaargeld	in	de	uitvoe-
ring.	“Er	 is	 veel	 vraag	 naar	 mijn	 bundel.	
Mensen	sturen	me	foto’s	van	het	hoekje	
dat	zij	hebben	ingericht	voor	hun	kindje,	
mét	 Bundeltje	 Gemis	 erbij.	 Daar	 doe	 ik	
het	voor”.	

Tweede boekje in de maak
Ellen	heeft	zelf	een	marketingcommuni-
catie	achtergrond	en	vond	een	collega	uit	
de	tijd	dat	ze	bij	Yepp	–	van	de	fietszitjes	–	
werkte,	bereid	om	de	vormgeving	op	zich	
te	nemen.	Bundeltje	Gemis	is	te	bestellen	
via	 www.bundeltjegemis.nl.	 Inmiddels	
zijn	60	exemplaren	verkocht	en	Ellen	zet	

de	inkomsten	hiervan	opzij	om	over	een	
tijdje	een	tweede	bundel	te	realiseren.	“Ik	
wil	 ook	 het	 boekje	‘Stilte’	 uitgeven,	 spe-
cifiek	voor	mensen	die	te	maken	hebben	
gehad	 met	 een	 stilgeboorte.	 Gelukkig	
zijn	de	mogelijkheden	om	afscheid	te	ne-
men	 van	 een	 kindje	 al	 veel	 uitgebreider	
dan	 vroeger,	 maar	 het	 aanbod	 van	 din-
gen	waar	mensen	steun	bij	ondervinden	
is	beperkt”.	

Floppy disks vol
Daarnaast	 schrijft	 Ellen	 ook	 graag	 ge-
dichtjes	 over	 haar	 eigen	 kinderen.	 Deze	
zijn	 te	 lezen	 op	 lieveliefde.com.	 “Van	
jongs	af	aan	wilde	 ik	schrijfster	worden.	
Op	 de	 basisschool	 klom	 ik	 al	 in	 de	 pen	
voor	 schrijfopdrachten.	 En	 thuis	 had	 ik	
hele	 floppy	 disks	 volgeschreven	 met	 ge-
dichten”.	We	 lachen	bij	de	gedachte	aan	
dit	prehistorische	opslagmedium.	

“Josha’s	ouders	hebben	 inmiddels	een	
dochter	 gekregen.	 Ze	 genieten	 elke	 dag	
van	haar,	maar	ze	zal	nooit	de	leegte	vul-
len	die	Josha	heeft	achtergelaten.	Hij	zal	
altijd	een	speciaal	plekje	hebben	in	onze	
harten”.	a



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 van harte welkom.

Het team van Tandzorg op Maat 
denkt met je mee

K e	 tandartsen	 Jorieke	 Grooten	 en	
Lona	 Ali	 maken	 deel	 uit	 van	 deze	
jonge,	 moderne	 praktijk.	 Zij	 wer-

ken	samen	met	de	mondhygiënist	en	de	
preventie-assistent.	 Als	 team	 leveren	 zij	
alle	zorg,	zoveel	mogelijk	onder	één	dak.	
Door	de	externe	samenwerking	met	een	
implantoloog	 en	 orthodontist	 kun	 je	 re-
kenen	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	
tandarts	binnen	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	 behandelin-
gen	 uiteindelijk	 bijzonder	 mee	 te	 vallen	
en	kan	de	angst	vaak	na	enkele	bezoeken	
gereduceerd	 worden.	 Daarom	 is	 het	 be-
langrijk	dat	kinderen	al	op	jonge	leeftijd	
meekomen	naar	de	tandarts,	om	ze	te	la-
ten	wennen	aan	de	geluiden,	geuren	en	
handelingen	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	signale-
ren	kunnen	wij	klachten	voorkomen	en	je	
voorzien	van	adviezen.	Indien	nodig	kun	je	
een	afspraak	maken	bij	de	mondhygiënist	
of	preventie-assistent	voor	ondersteuning.	
Vooral	een	goede	mondhygiëne	en	toepas-
sing	van	de	juiste	producten	helpen	je	ge-
bit	gezond	te	houden.

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

D



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
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h u i s a r t s e n

Gezondheidscentrum Vizier
huisartsen en apotheek
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036545 43 90 
www.zorggroepalmere.nl

Huisartsenpraktijk Homerus
huisartsen, travel doctor, 
apotheek
Trojestraat 60, 1363 VL
036539 73 90
www.huisartsenpraktijkhomerus.nl

Huisartsenpraktijk Medi-Mere
huisartsen en apotheek
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036532 99 88
www.medimere.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
036545 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 573579, 1363 BJ
036868 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
036760 60 60, www.dentics.nl

OrthoMere Orthodontisten
Gezondheidscentrum Homerus
Trojestraat 60B, 1363 VL
036303 30 30
www.orthomere.nl

Tandzorg Op Maat
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 3, 1363 BG
036539 78 80
www.tandzorgopmaat.nl

TCAP – Tandheelkundig   
Centrum Almere Poort
Homeruslaan 100, 1363 TA
036536 90 79, www.tcap.nl

Tandheelkundig 
Centrum Poseidon
Poseidonsingel 45, 1363 TR
036741 00 05 
www.tcposeidon.nl

Tandartspraktijk Tandmere
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
0362222 333
www.tandmere.nl

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

Art Fysio
Trojestraat 60A, 1363 VL
036536 90 67
www.artfysio.nl

FysioHaven
kinderfysiotherapie
Trojestraat 60A, 1363 VL
036521 55 59
www.fysiohaven.com
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Fysio in Motion
Odinstraat 7, 1363 WL
036536 90 67
www.fysioinmotion.com

Fysiotherapie GC Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036545 43 92 
www.zorggroepalmere.nl

Fysiotherapie Medi-Mere
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
036532 11 22
www.fysiomere.nl

Massage Almere Poort
fysiotherapie
Jupitersingel 18, 1363 VP
06182 471 96
www.massagealmere.eu

Veel Beter Fysiotherapie
Elektronweg 4, 1362 JP
036534 25 01
www.veelbeter.nl
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Derma Quality
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06392 071 54
dermaqualityhuidtherapie.nl

Kinderergotherapie Almere
GC Vizier, Duitslandstraat 1
036536 98 81
kinderergotherapiealmere.nl

Oefentherapie Almere Poort
oefentherapie Mensendieck
Odinstraat 7, 1363 WL
06364 562 80
oefentherapiealmerepoort.nl

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

Shiatsu Praktijk Poort
Herasingel 11, 1363 TH
06108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl

d i ë t i s t e n

Diëtistenpraktijk Simpl.Food
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
0320239 223
www.simplfood.nl

Esther Meulstee
(kinder-)voedings-
& gewichtscoach
Beneluxlaan 634, 1363 BJ
06242 568 02 
www.esthermeulstee.com

NutriCentrum
GC Vizier, Duitslandstraat 1
088500 2070
www.nutricentrum.nl

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

Almeerse Psychologenpraktijk
Achillesstraat 70, 1363 VM
036532 71 89
almeersepsychologenpraktijk.nl

Mentaal Beter
GZ psychologen & psychotherapeuten
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
088010 44 80

Psychologenpraktijk 
Almere Poort
GC Vizier, Duitslandstraat 1
06510 121 20
www.psymere.nl

l o g o p e d i e

Logopediecentrum Almere Poort
Europalaan 844 (Bijzonder Jij)
036536 93 96
www.logopediecentrum.nl

Logopedie Flevoland
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
036549 93 27
www.logoflevo.nl 

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

Dierenziekenhuis Almere
Europalaan 836, 1363 BM
036536 96 00
www.dierenziekenhuisalmere.nl

Bijzonder Jij
begeleiding kinderen met 
leer- of gedragsproblemen
Europalaan 844, 1363 BM
036536 93 96
www.bijzonderjij.nl

De Caleidoscoop 
kinder- en jeugdtherapie
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06203 890 71
kinderpraktijkdecaleidoscoop.nl

Hoofdpersoon Psychologie
Trojestraat 60, 1363 VL
036760 20 50
www.hoofdpersoon.nl

Jade Babycoaching
James Cookroute 36, 1363 KG
06138 567 21

Jungiaans Atelier
Poseidonsingel 47, 1363 TR
06131 857 16
www.analytischetherapie.nl



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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The Washlounge
Europalaan	915,	1363	BM	Almere

www.thewashlounge.nl

info@thewashlounge.nl

06-111	452	60

Bij The Washlounge aan de 
Europalaan koop je vrije tijd

Diomara	 Slager	 startte	 vorig	 jaar	
met	de	wasserette,	omdat	ze	als	
moeder	van	drie	kinderen	soms	

gék	 werd	 van	 de	 bergen	 was.	 “Ik	 denk	
dat	iedere	moeder	het	wel	kent:	het	hele	
weekend	 staat	 in	 het	 teken	 van	 de	 was	
en	door	de	week	ben	je	gewoon	aan	het	
werk”.	Siomara	werd	er	niet	vrolijk	van	en	
daarom	 heeft	 ze	 deze	 klantvriendelijke	
en	vooral	ook	léuke	en	relaxte	wasserette	
opgezet.	“Door	gebruik	te	maken	van	The	
Washlounge	koop	je	vrije	tijd.	Wij	doen	je	
was,	terwijl	jij	van	je	weekend	geniet”.

The	 Washlounge	 biedt	 inderdaad	 vol-
ledige	service.	Als	 je	dat	wilt,	kun	 je	al	 je	

was	laten	ophalen	en	krijg	je	deze	keurig	
gewassen	en	gevouwen	weer	terug.		Maar	
je	kunt	ook	zelf	gebruikmaken	van	de	was-
serette.	Terwijl	je	relaxt	op	de	loungebank	
met	een	 lekker	kopje	barista	koffie,	draai-
en	de	machines.	Daar	naast	kun	je	bij	The	
Washlounge	 terecht	 voor	 stomerij,	 kle-
dingreiniging	 en	 wassen	 en	 strijken	 van	
overhemden.	 Je	kunt	er	 je	dekbed	 (laten)	
wassen	en	zelfs	reparatie	van	kleding	be-
hoort	tot	de	mogelijkheden.	Voor	de	was-
serij-service	gebruikt	Siomara	biologische	
producten.

“Wij	zijn	de	gezelligste	wasserette	van	
Almere”,	lacht	Siomara.	“Ik	wilde	van	iets	

dat	vaak	als	vervelend	wordt	ervaren	iets	
leuks	 maken.	 Door	 bij	 ons	 te	 loungen	
terwijl	 je	 was	 draait,	 geeft	 de	 was	 doen	
je	 ontspanning	 in	 plaats	 van	 stress.	 Hoe	
heerlijk	 is	 dat?”	 Genoeg	 reden	 dus	 om	
eens	The	Washlounge	te	proberen.		a

Geen tijd om te wachten op de was? Teveel wasgoed? Kapotte 
wasmachine of geen wasmachine? Goed nieuws! In Almere Poort kun 
je terecht bij The Washlounge, de hippe wasserette aan de Europalaan. 

S
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Sinds het najaar van 2018 is er 
elke zaterdag markt in Almere 
Poort – een lang gekoesterde 
wens van veel Poortenaren. En 
dat is te merken, want de inwo
ners van Almere Poort weten de 
marktkramen goed te vinden. 
Daarom komen er ook elke keer 
weer nieuwe kramen bij.

Niet mopperen
De	 hele	 maand	 oktober	 scheen	 de	 zon	
volop	op	zaterdagen,	een	perfecte	aftrap	
voor	de	markt	die	elke	zaterdag	rond	de	
Homerusmarkt	 plaatsvindt.	 En	 dat	 doet	
het	 humeur	 van	 de	 marktkoopmannen,	
vrouwen	en	bezoekers,	maar	ook	de	aan-
grenzende	ondernemers,	meer	dan	goed.	
“Ik	 mag	 niet	 mopperen”,	 zegt	 de	 markt-
koopman	van	de	uitgebreide	groente-	en	
fruitkraam.	 “Het	 is	 veel	 drukker	 dan	 ik	
had	verwacht	op	zo’n	nieuwe	markt,	dus	

fotografie: Meer dan Marketing
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Homerusmarkt
Alseïdenstraat	20

1363	SR	Almere	Poort

FB:	Homerusmarkt

FB:	Markt	almere-poort

Blije gezichten op zonovergoten 
markt bij de Homerusmarkt

mijn	kraam	zullen	jullie	hier	zeker	vinden	
elke	zaterdag”.	

Op	de	markt	vind	je	behalve	een	grote	
groente-	 en	 fruitkraam,	 een	 viskraam.	
Je	 kunt	 er	 terecht	 voor	 kaas,	 	 bloemen,	
brood,	 noten	 en	 olijven.	 Er	 is	 een	 kraam	
met	 leuke	 en	 handige	 keukenbenodigd-
heden	van	Tupperware,	een	met	bedden-
goed,	 een	 parfumkraam.	 En	 natuurlijk	
ontbreken	ook	de	eetkraampjes	niet.	

Vaste prik
Menig	 bezoeker	 keert	 iedere	 week	 terug	
naar	de	markt.	“Ik	ben	enthousiast	over	de	
hele	markt”,	zegt	een	bezoeker.	“Zo	gezel-
lig	 om	 op	 zaterdagochtend	 even	 nootjes	
te	halen,	vers	brood	en	lekker	fruit”.	“Voor	
ons	is	het	al	bijna	een	traditie”,	lacht	een	
ander.	 “Zaterdagochtend	 wandelen	 we	
naar	 de	 markt,	 we	 doen	 boodschappen	
en	pakken	soms	een	lunch	mee.	Het	Viet-

namese	 kraampje	 heeft	 heerlijke	 brood-
jes	met	kip	of	garnalen”.	“De	groente-	en	
fruitkraam,	 daar	 kom	 ik	 elke	 week	 voor	
terug”,	 zegt	 een	 dame	 met	 een	 tjokvolle	
boodschappentas.	“Een	 poelier	 erbij,	 dat	
zou	 fijn	 zijn”,	 zegt	 haar	 vriendin.	 “Maar	
ik	blijf	 sowieso	komen	hoor!	Mijn	kinde-
ren	zijn	dol	op	de	kokosmacronen	van	de	
bakker	en	ik	ben	blij	met	de	lekkere	kaas.	
Smaakt	veel	beter	dan	die	van	de	super-
markt”.

Merkbaar drukker
Ook	de	Homerusmarktwinkeliers	zijn	blij	
met	de	markt.	“Het	geeft	reuring,	brengt	
gezelligheid.	 Bovendien	 weten	 mensen	
ons	nu	ook	beter	te	vinden	en	dat	is	na-
tuurlijk	 ook	 merkbaar	 op	 de	 andere	 da-
gen	van	de	week”.

Veel	enthousiaste	geluiden	dus	over	de	
markt.	Als	je	er	nog	niet	bent	geweest,	ga	

er	gauw	eens	kijken	en	 laat	 je	verrassen	
door	 het	 grote	 aanbod	 en	 de	 gezellige	
sfeer.	 Nu	 maar	 duimen	 dat	 de	 zon	 elke	
zaterdag	weer	schijnt.		a
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f o o d

Albert Heijn Columbuskwartier
Olivier van Noortstr. 32, 1363 LS
036741 03 77
www.ahcolumbuskwartier.nl

Albert Heijn Europakwartier
Hongarijeplaats 2, 1363 CA
036536 99 80
www.aheuropakwartier.nl

De Bakfiets, brood en banket
Europalaan 808, 1363 BM
036524 27 49
www.bakkerijdebakfiets.nl

Bakkerij Aslisu
Poseidonsingel 48, 1363 TR
06481 66 999

Cinnabon Almere
www.cinnabonalmere.nl

Gall&Gall Almere Poort 
Olivier van Noortstr. 32, 1363 LS
036737 05 23

Toko Almere Poort
Europalaan 907, 1363 BM
036525 03 24

m o d e

Biggymanskleding
herenkleding van 2XL t/m 14XL
Europalaan 935, 1363 BM
036841 03 10 / 06248 285 15
www.biggymanskleding.nl

JJ Dancewear
06235 787 53 & 
06177 286 29
www.jjdancewear.nl

Livas-Fashion
Europalaan 801, 1363 BM
03684 85 313
www.livasfashion.nl

The Red Thread
atelier & showroom
‘achterhuis’ Zeussingel 11, 1363 TM
06486 080 28
FB: lisalotte / my favourite jeans

d i v e r s e n

Animere
Europalaan 937, 1363 BM
06431 858 96
www.animere.nl       

Blommie’s lifestyle
036841 99 96
www.blommieslifestyle.nl               

Gamma Almere Poort
Editiestraat 20, 1321 NG
036536 66 55
www.gamma.com

George Kniest Boat Equipment
IJmeerdijk 10, 1361 AA
036536 94 40
www.georgekniest.nl

Golden Girls Creative Studio
maandelijks concept store
Denemarkenstraat 78, 1363 DD
06223 739 99
FB: goldengirlscreativestudio

Jeniffersbloemen
Europalaan 818, 1363 BM
036844 48 44
www.jeniffersbloemen.nl

De Plint
werk- en leercentrum met winkel
Europalaan 830, 1363 BM
036536 93 90

The Washlounge
Europalaan 915, 1363 BM
www.thewashlounge.nl
06111 452 60

Wisse Sport & Lifestyle
Europalaan 931, 1363 BM
036536 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
06543 771 15
FB: Bijou Louis Jansen

Bos Vishandel
iedere dinsdag 11-18 uur op het 
plein voor de Homerusmarkt
06533 084 71
FB: Bos Vishandel

Foodcorner De 2 J’s
Italiaanse pizza, hamburgers,
pasta en Italiaans schepijs
www.foodcornerde2js.nl
06193 970 55

Homerus Roti W.P.

Islamitische Slagerij   
Ahmed Papa
groente, fruit, halal vlees, kip, 
doksi, verhuur & verzorgen bbq
036524 74 16 / 06 111 118 32
FB: minisupermarktpoort

Jenny’s 
Tabaks & Gemakswinkel
06241 820 52
vivantjennys@hotmail.com

KaaZZaak
binnen- en buitenlandse kazen 
en wijnen
06498 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
06416 012 38 
www.lunchtijdalmere.nl

Mama’s Soephuis
eten en drinken, afhalen, catering
Alseïdenstraat 2033
06162 611 91
www.mamassoephuis.com

Mor Sere
mediterrane lekkernijen
vers gemaakte falafel en salades
06186 801 29
Facebook: Mor Sere

Notenbar Almere
speciaalzaak voor verse noten, 
chocolade, zuidvruchten en meer
06499 705 29
FB: Notenbar Almere

Party Coach Altia
decoratie, trouw- en 
verjaardags feest, babyshower, 
heliumballonnen en schepsnoep
06456 118 22
www.partycoachaltia.nl

Remilio Barber
06185 926 25

Sionzorg
zorgwinkel
www.sionzorg.nl

Style Fashion & More
fashion & home deco
Facebook: Style&fun events

Tele-Fix Solutions
telecom reparatie + accessoires
06199 595 40
www.dynarepair.nl

Winny & Welzijn
facial, manicure, 
pedicure, massage
06430 642 71
FB: Winny & Welzijn

Het Zonnelied
biologische bakker
www.hetzonnelied.nl

Zosar
döner kebap, patat, etc.
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@FlevoWegen

@ProvincieFlevoland

provincie_flevoland

Verbreding Hogering Almere
De provincie maakt de Hogering in Almere klaar voor de groei van 
Almere. Van 2019 tot 2021 gaat de Hogering op de schop, tussen de A6 
en de Contrabasweg. Er komt een extra rijstrook in beide richtingen en 
verkeer op de Hogering kan straks vlot doorrijden. 

Wat gaat er veranderen?
Kruisingen	 bij	 de	 Herman	 Gorterweg	 en	
Hollandsedreef	 gaan	 er	 anders	 uitzien.	
Deze	kruisingen	komen	verdiept	te	liggen	
en	 de	 verkeerslichten	 verdwijnen.	 Langs	
een	deel	van	de	weg	komen	parallelwegen	
om	teveel	in-	en	uitvoegen	te	voorkomen.	
Tijdens	de	werkzaamheden	werkt	de	pro-
vincie	Flevoland	samen	met	de	gemeente	
Almere	en	de	Almeerders.	

Welke hinder kun je verwachten?
Het	 verkeer	 op	 de	 Hogering	 krijgt	 door	
deze	 aanpassingen	 tijdelijk	 te	 maken	
met	 werk	 aan	 de	 weg.	 Er	 zal	 overlast	
zijn,	 maar	 via	 omleidingsroutes	 kun	 je	

met	 hoogstens	 tien	 minuten	 vertraging	
op	 jouw	 bestemming	 komen.	Tijdens	 de	
werkzaamheden	 blijven	 er	 op	 de	 Hoge-
ring	altijd	twee	rijstroken	beschikbaar	in	
beide	richtingen.

Planning

Altijd op de hoogte
De	komende	periode	zullen	we	uitgebreid	
communiceren	 over	 de	 veranderingen	 en	
werkzaamheden	aan	de	Hogering.	
Meer	 informatie	 vind	 je	 via	 de	 website
www.flevowegen.nl/aanwinsten/hogering-
almere.	Hier	kun	je	je	ook	inschrijven	voor	
onze	digitale	nieuwsbrief.	
Voor	specifieke	vragen	over	de	verbreding	
van	de	Hogering	kun	je	mailen	naar:	
hogering@flevoland.nl		a

voorjaar	2019 Ontwerp	gereed	en	start	werkzaamheden	zuidelijk	deel	
(kruising	Neonweg	-	Herman	Gorterweg)

zomer	2020 Start	werkzaamheden	noordelijk	deel	
(kruising	Botterweg	-	Hollandsedreef)

2019-2021 Aanleg	hoofdrijbanen,	parallelbanen,	aansluitingen	op	zijwegen	
en	geluidsscherm

voorjaar	2022 Nieuwe	Hogering	gereed



Snelle hosting
is goed voor je 
posities in Google.

Test gratis onze 
WordPresshosting op:

ManagedWPHosting.nl

De WordPress-expert uit Almere Poort



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




