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een inspirerende
greep uit het moois
dat Almere Poort
te bieden heeft
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Almere Poort,
samen bouwen aan de stad

04 wonen

IE

14 educatie

n Almere Poort wonen ondernemende
mensen. Mensen die letterlijk samen
bouwen aan de stad. Je kunt in Almere
Poort immers niet alleen verrassende woningen huren en kopen, het is ook de grootste zelfbouwwijk van Nederland. Dit in combinatie met
de ligging aan het water en het bos maken het
een uniek stadsdeel. Zo kent Almere Poort een
mooi strand en een prachtige jachthaven die
een scala aan watersportmogelijkheden biedt.
Bovendien ligt het stadsdeel tegen de A6 en
heeft het een eigen NS-station. Zo ben je altijd
dicht bij Amsterdam en ’t Gooi. In deze gids vertellen bewoners en ondernemers openhartig
over hoe het is om te wonen en te ondernemen
in dit bijzondere stadsdeel. De gids beschrijft
een aantal highlights, zogenaamde hotspots
van Almere Poort. Stuk voor stuk inspirerende
verhalen, die uitnodigen tot een bezoek. Want
naast wooncomfort heeft Almere Poort nog
veel meer moois te bieden!
uitgever
Studio Breedveld

22 kinderopvang
28 eten & drinken
36 kunst & cultuur
42 strand & duinen
46 actief
52 wellness & verzorging
60 gezondheid
74 shoppen

drukwerk
Drukwerkconsultancy
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Alliantie heet eerste bewoners
New Brooklyn welkom
Op 15 december ontvingen de eerste huurders de sleutels van hun
nieuwe woning in New Brooklyn. Daarmee zijn zij de eerste bewoners
van de gloednieuwe wijk waar de komende jaren in totaal ruim 1500
woningen worden gebouwd.

F

amilie Vyent kon niet wachten:
“Alle dozen staan al ingepakt.
Liever vandaag dan morgen
verhuizen”. Mevrouw Vyent keek erg uit
naar hun nieuwe woning. “We gaan een
enorme stap op vooruit, zoveel ruimte en
vier slaapkamers! Ik zit nog op een roze
wolk, onze jongste is net vijf maanden
geworden. Ik voel me echt gezegend.
We woonden hiervoor in Amsterdam,
maar mijn zus woont al een paar jaar in
Poort. Eerst zag ik dat niet zitten, maar
nu kijk ik er anders naar. We hebben nu
vier kinderen. Almere Poort is perfect,
ruimte, groen en het is heel sociaal. We

hebben er echt ontzettend veel zin in!”
Pionieren anno 2022: “Ik zie niet op tegen
alle bouwwerkzaamheden in de wijk. Het
hoort erbij. We zitten aan de buitenkant,
vlakbij het parkeerterrein en het tunneltje, en onze straat is al bijna af”.    
New Brooklyn is een nieuwe wijk in
Europakwartier Oost, de straatnamen
verwijzen naar Oost-Europese landen.  
In totaal komen er ruim 1500 woningen, waarvan 33% sociale huur, 33% vrije
sector huur en 33% koopwoningen. De
Alliantie realiseert alle 500 sociale huurwoningen. Het gaat om een goede mix
van verschillende woningtypen, van stu5

dio’s tot grote vierlaagse eengezinswoningen. De gemeente biedt ook kavels
aan voor zelfbouw. De koop wordt gerealiseerd door Heijmans.
New Brooklyn is divers en stedelijk.
De architectuur is geïnspireerd op New
Brooklyn, zoals de kleuren van de gevels,
het metselwerk en de detaillering. Verder
krijgt de wijk een groen verhoogde brink
met grote bomen waar ontmoeten centraal staat. Op straat wordt eenzijdig geparkeerd en de overige parkeerplaatsen
zijn aan de buitenzijde van de wijk.  a

Eind november ontvingen de be
woners van Duinrijk tijdens een
feestelijke oplevering de sleutels
van hun nieuwe appartement.
Duinrijk, een complex van de
Alliantie met 78 sociale huur
appartementen, bestaat uit twee
geschakelde gebouwen van vijf
en zeven woonlagen. Door deze
afbouwende

hoogteverschillen

vormt dit een mooi en natuurlijk
overgangsgebied tussen de een
gezinswoningen van Boomrijk en
de toekomstige woontorens aan
de kust.

6
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Een mooie start van Kop Noord,
het nieuwste deel van Duin

EE

én van de huurders is het expertisecentrum Deskundige Begeleiding
Autisme (DBA). Uit handen van
Jolanda Niessen, gebiedsontwikkelaar
van de Alliantie, ontvingen Debby Vijlbrief
en Els Boon, bestuurders van DBA, maar
liefst 20 sleutels. In deze appartementen
gaan jongvolwassenen met autisme onder begeleiding wonen.

DBA begeleidt jong volwassenen met
autisme. Deze jong volwassenen kunnen
zelfstandig wonen en krijgen ambulante
hulp op maat van DBA. DBA huisvest 19
cliënten en richt één woning in als huiskamer voor gezamenlijke activiteiten. Het
is de tweede samenwerking tussen de
Alliantie en DBA. In Almere Buiten huurt
DBA ook woningen van de Alliantie.

Een gewilde plek

Duinrijk

Els Boon, bestuurder DBA: “Het is een gewilde plek, niet alleen voor bewoners ook
voor ons personeel. De begeleiders hebben ontzettend veel zin om met de nieuwe groep bewoners aan de slag te gaan.
Veel bewoners zijn wel erg zenuwachtig
en een verhuizing geeft veel stress, maar
iedereen heeft er ontzettend naar uitgekeken. En nu is het zover!”

Jolanda Niessen van de Alliantie: “Duinrijk is een mooie start van het nieuwste
deel van Duin, Kop Noord. Dit prachtige
project sluit naadloos aan bij onze ambitie om zoveel mogelijk woningzoekenden
met diverse achtergronden een passende
woning, een nieuw thuis, te bieden. Met
daarbij oog voor inkomen, doorstroming
en maatschappelijke omstandigheden”.
7

De mooie 2- en 3-kamer appartementen met een eigen balkon zijn aangesloten op stadswarmte en voor de opwekking van elektriciteit zijn zonnepanelen
geplaatst. Het gebouw is voorzien van
liften, een gezamenlijke fietsenstalling
en cameratoezicht.
Architect Klunder heeft het gebouw
ontworpen en in de entree hangt een
foto van een ‘duinrijk’ landschap, overgangsgebied tussen bos en duin, een foto
die verwijst naar de naam Duinrijk. a

8

impressie: Arons en Gelauff Architecten
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Circulair en in hout ontworpen
woongebouw in Homeruskwartier
In Homeruskwartier ontwikkelt de Alliantie het duurzame nieuw
bouwproject Xylino. Dit gebouw bestaat uit 430 circulaire houten
modules die uiteindelijk een woongebouw met 53 sociale en 40 mid
densegment huurappartementen en 10 middensegment eengezins
woningen opleveren.

AA

lle 103 woningen worden samengesteld uit circulaire houten
woningmodules van ‘geWOONhout’. Door toepassing van de houten
woningmodules wordt de bouwtijd aanzienlijk korter, is de fundering lichter en
is minder energie nodig voor productie,
transport en verwerking. De modules
worden snel en efficiënt in elkaar gemonteerd, zodat er minder overlast is voor de
omgeving en de CO2 uitstoot sterk wordt
gereduceerd. Dit woongebouw is voor de

Alliantie een mooie stap naar verduurzaming van de eigen woningvoorraad.
Sommige appartementen – 2 tot 4 kamers – hebben een eigen buitenruimte,
ook is er een gemeenschappelijke binnentuin. Onder de woningen komt een
parkeergarage met 47 parkeerplekken.
Voor toekomstige bewoners biedt hout
diverse voordelen. Hout zorgt voor een
prettig en gezond binnenklimaat, het
voelt warm aan en draagt bij aan de reductie van stress. Hout heeft een positieve
9

impact op de gezondheid en het wooncomfort. Daarnaast heeft hout een natuurlijk mechanisme voor de regulatie van
de interne vochtbalans van de woningen.
Dit project wordt ontwikkeld samen
met Synchroon, Koopmans Brouwgroep
BV en Arons en Gelauff Architecten. De
verwachting is dat de woningen in 2024
opgeleverd worden. Via de website van
de Alliantie kun je op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen.  a
www.de-alliantie.nl

Het

fullservice makelaarskantoor

Smink Taxatie en Makelaardij is ge
specialiseerd in de verkoop, aankoop
en taxatie van jouw woning. Een
oriënterend aankoop- en/of verkoopadviesgesprek is geheel vrijblijvend
en kosteloos. Heb je bijvoorbeeld
voor de financiering een gevalideerd
taxatierapport nodig, dan zorgen zij
ervoor dat je deze 48 uur na opname
van de woning in je mailbox ont
vangt. Smink Taxatie en Makelaardij
is aangesloten bij de NVM, de groot
ste branche-vereniging voor make
laars en taxateurs in Nederland.

Smink Taxatie en Makelaardij
036-234 00 56
10

www.sminkmakelaardij.nl
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Smink Taxatie en Makelaardij: dé betrokken
NVM makelaar en taxateur in Almere Poort

DE

aniëlle Smink, makelaar en taxateur, woont zelf met veel plezier
in Duin en kent het gebied op
haar duimpje. “Het is voor mij altijd al
een droom geweest om op een dag mijn
eigen makelaars- en taxatiekantoor te
hebben. Na vele jaren gewerkt te hebben voor de grotere gerenommeerde
kantoren in Amsterdam en Almere was
het tijd om de stap te maken. Begin dit
jaar ben ik gestart met Smink Taxatie en
Makelaardij.
Ik vind het belangrijk dat ik in mijn vak
persoonlijk en betrokken ben. Achter elke
verkoop, aankoop of taxatie zit een verhaal. Soms zijn dit leuke verhalen, maar
soms is de reden van bijvoorbeeld een
verkoop minder leuk. Ik vind het fijn dat
ik in mijn adviserende rol mijn klanten

zorgeloos door het proces heen kan begeleiden. Het is mooi om te zien hoe snel
je een persoonlijke band opbouwt, in de
periode dat je intensief samenwerkt met
je klant. Dit geeft mij enorm veel waardering voor het werk wat ik doe”.
Smink Taxatie en Makelaardij staat voor
eerlijk advies met een persoonlijke benadering. Zij zijn betrokken en gaan altijd
voor het beste resultaat.
Wil je meer informatie over het kantoor,
neem dan een kijkje op de website of bel
gerust om kennis te maken. Volg hen op
Instagram (@sminkmakelaardij) en Facebook (Smink Taxatie en Makelaardij) als
je als eerste op de hoogte wilt zijn van
het nieuwe aanbod, nieuwtjes of leuke
acties!
11

Pieter ter Veen bedacht de off-grid Tiny Church die is gerealiseerd
in het Cascadepark en waarvan een kopie wordt gebouwd op het
Floriade-terrein. “De Tiny Church draait mee met de zon om zoveel
mogelijk zonne-energie te winnen”.

12
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Op het Floriade-terrein wordt
een kopie van de Tiny Church in
het Cascadepark gebouwd

AK

lmere Poort heeft nu een eigen
kerkgebouw. Dit is in september
2020 geopend. De kerk, te vinden in het Cascadepark, was het initiatief van Klazien en Pieter ter Veen. Toen
zij in 2010 in Almere Poort kwamen wonen, ontdekten zij al gauw dat stadsdeel
Poort geen kerk had. Door de bouwexpo
Tiny Housing is hier verandering in gekomen. Pieter plaatste zijn inzending voor
de wedstrijd op Facebook en deze werd
razend populair. Het geld kwam binnen
via crowdfunding en de vergunning werd
verleend. Inmiddels staat de kerk er, met
veel inzet van voornamelijk gepensioneerde vrijwilligers.

“Die ervaring was nodig omdat de Tiny
Church meedraait met de zon, om zoveel mogelijk zonne-energie te winnen.
Voor extra energie-winning is onlangs
de windwokkel geplaatst. Het is, voor zover bekend, de enige kerk die off-grid en
energie-neutraal is. Met een oppervlak
van 50 m2 is het misschien wel de kleinste kerk van Nederland. Toch zijn er vijftig
zitplaatsen”, zegt Pieter. De kerk verwelkomt alle buurtbewoners.
Overigens is de Tiny Church binnenkort
niet meer uniek. Op het Floriade-terrein
bij het Weerwater in Almere Stad wordt
een tweede Tiny Church gebouwd. Wanneer men aan een tuinbouwtentoonstel13

foto: Louis Tolkamp

ling denkt, denkt men niet gelijk aan een
kerk. Maar volgens Pieter is een kerk op
de Floriade zo gek nog niet. “Waarom zou
het niet passen? We hebben als Christenen de zorg voor de schepping. Opvallend
aan deze Floriade is dat er veel aandacht
is voor groen en duurzaam. Allerlei bedrijven haken daar op in, zo ook de kerk”.
Of de kerk na afloop van de Floriade
een nieuw leven krijgt is nog de vraag.
Pieter wil de kerk in de verkoop zetten
zodat die elders een plekje kan krijgen in
Almere. Wellicht als Tiny House.  a
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Basisschool Odyssee: onderwijs
en gebouw vormen één geheel
Het opvallende nieuwe schoolge
bouw van basisschool Odyssee in
het Homeruspark werd in januari
2021 in gebruik genomen.
Leren door te doen

In de hieraan voorafgaande drieënhalf
jaar werkte het team van Odyssee vanuit twee tijdelijke locaties. Het nieuwe
schoolgebouw is zo vormgegeven dat
het alle ruimte biedt aan leerlingen om
te leren door te doen. “Dit schoolgebouw
is een droom. Het is goed gelukt”, zegt
directeur Esther Merks. Zij is erg blij met
het nieuwe gebouw. “Van buiten is het
ontworpen als een schip, wat natuurlijk
bij onze naam past. De gevel gaat met de
kleuren groen en geel op in de natuurlijke

omgeving”. De nieuwe school is gebouwd
in opdracht van de Almeerse Scholen
Groep, het schoolbestuur waartoe Odyssee behoort. Het is een gebouw met een
laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat.
Een geheel
In de nieuwbouw vormen onderwijs en
gebouw één geheel. “In ons onderwijs
zoeken wij steeds contact met het dage
lijks leven van onze leerlingen én met
hun omgeving”, vertelt Esther. “Dit gebouw maakt het mogelijk ons onderwijsconcept, betekenisvol leren, goed vorm te
geven. Alle lokalen hebben een keuken,
op het dakterras hebben we een buitenlokaal en daar komt nog een moestuin
bij”. Leerlingen kunnen daar leren door te
doen. In de keuken rekenen ze bij het afwegen van een ingrediënt, en in het bui15

tenlokaal staan ze rechtstreeks in contact
met de elementen waarover ze leren. Ook
bewegend leren is belangrijk op Odyssee.
Merks: “Buiten is er ruimte om te leren
tijdens spel en te bewegen op het speelplein of in het buitenlokaal. Binnen kunnen de leerlingen kiezen tussen de trap of
de glijbaan”.
Samen
Een ander pluspunt van de nieuwbouw is
dat telkens twee groepen van hetzelfde
leerjaar aan elkaar geschakeld zijn. “De
lokalen delen themahoeken: een hoek
voor taal, rekenen, wereldoriëntatie en
creativiteit. Dit vraagt samenwerking
tussen de leerkrachten. Een beginnende
en een meer ervaren leerkracht kunnen in
deze omgeving veel van elkaar leren. Het
biedt ook mogelijkheden om instructie
aan leerlingen te geven op verschillende
niveaus. De ouders of verzorgers worden
nauw betrokken bij het leerproces van
hun kind, daarom zijn de opvoeders elke
dag het eerste half uur welkom in de klas.
Ook hier is rekening mee gehouden bij
het ontwerp van de leslokalen”. a

ALLE RUIMTE VOOR
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Kom gerust langs op één van onze open dagen
of neem alvast een kijkje op ons youtube-kanaal.
Meld je aan op rocvanflevoland.nl
En volg ons op Instagram:
mbocollegepoort

Ω

Verover de wereld!
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MBO College Poort blij met
realisatie nieuw ASM-veld
De opleiding Sport & Bewegen van MBO College Poort heeft in sa
menwerking met gemeente Almere een ASM PLAYCE gerealiseerd: hét
nieuwe sport- en speelveld vanuit het Athletic Skills Model. “Hier lei
den we de sportprofessionals van de toekomst op!”

NV

aast projecten als MBOMoves,
de opening van het Sportlab en
het vergoeden van de bondsdiploma’s heeft het team nu ook deze
buitensportfaciliteit gerealiseerd. Sportdocent Edwin Vermeulen vertelt: “Het
Athletic Skills Model is al jaren een vast
onderdeel van het onderwijsprogramma
van Sport & Bewegen. Niet alleen is een
aantal jaar geleden vlakbij de school al
een binnenfaciliteit gecreëerd, ook kunnen studenten sinds vorig jaar kosteloos

als keuzedeel de ASM-module volgen. Dit
komt voort uit een goede samenwerking
tussen het college en het Almere Kenniscentrum Talent (AKT)”.
De realisatie van de PLAYCE is een
mooie volgende stap. André Kemper
van het AKT vertelt: “Het is voor de hele
sportbranche van enorm belang dat  studenten toegang hebben tot het ASMgedachtegoed. Studenten kunnen brede
vaardigheden leren op het ASM-veld en
nemen deze kennis, ervaring en creativi17

teit vervolgens mee op de werkvloer. Op
deze manier kunnen de Almeerse sportstudenten bijdragen aan kwalitatief bewegen en een gezondere samenleving!”
De opleiding Sport & Bewegen maakt
ook veel gebruik van het Topsportcentrum,
sportcomplex Olympiakwartier en de watersportmogelijkheden bij Duin. Studenten kunnen in Poort mountainbiken, bootcampen en surfen en maken daarnaast
kennis met veel verschillende (binnen)
sporten en vormen van bewegen.  a

Wij helpen je!
Je talenten
ontdekken?

Je bepaalt namelijk zelf hoe je lesweek eruit ziet, het
niveau per vak en het tempo waarin je dit alles
doorloopt op havo-, vwo- of mavo-niveau!
Zo krijg je extra ruimte om je talenten te ontdekken
én te ontwikkelen, bovendien leer je zo keuzes
maken en je verantwoordelijkheid te nemen.
Zo haal je meer uit jezelf en je toekomst.

Klinkt dit als iets voor jou?
Kijk dan op poortlyceum.nl en pak jouw
ticket tot talent!
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De Droomspiegel
basisscholen

De Columbusschool
openbare basisschool

• Columbus 1
Marco Poloroute 56, 1363 LA
• Columbus 2
Nederlandhof 3, 1363 DC
• Columbus 3
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-767 01 50
columbusschool.nl

katholieke basisschool 		
voor daltononderwijs
• De Droomspiegel ‘Marco Polo’
Marco Poloroute 60, 1363 LA
036-540 60 60
• De Droomspiegel ‘Bosrand’
Adriaen Blockstraat 9, 1363 LT
036-540 60 61
droomspiegel.nl

IKC De Duinvlinder

vernieuwend kindcentrum
basisonderwijs, kinderopvang en bso
tijdelijk: Slowakijehof 1, 1363 BD
036-767 60 06
deduinvlinder.nl

De Kleine Wereld

Algemeen Bijzonder
Onderwijs Odyssee

betekenisvol leren: leren in het echt
Boreasplein 2, 1363 SM
06-430 105 69 / 06-144 864 00
odyssee.asg.nl

IKC Sterrenschool De Ruimte

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

Basisschool De Zeeraket

uitdagend onderwijs met aandacht
voor persoonlijk leiderschap
Muiderzandweg 4, 1361 BS
036-767 02 21
dezeeraket.asg-almere.nl

oecumenische basisschool 		
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-767 02 40
de-kleine-wereld.nl
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voortgezet onderwijs

Academie1014

locatie Poort Lyceum
Pim Mulierstraat 102, 1362 LC
036-845 23 00
academie1014.nl

Aeres VMBO Almere

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

Arte College

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

Poort Lyceum

vwo, havo en mavo
Pim Mulierstraat 102, 1362 LC
036-845 23 00
poortlyceum.nl

mbo

Aeres MBO Almere

Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
aeresmbo-almere.nl

MBO College Poort

Winterspelenplein 25, 1362 LE
036-549 59 00
mbocollegepoort.nl
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International School Almere
public, English language,
secondary school
Heliumweg 61, 1362 JA
036-760 07 50
internationalschoolalmere.nl

NEW YORK PIZZA ALMERE EUROPALAAN
SOLLICITEER VIA NEWYORKPIZZAJOBS.COM
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kinderopvang

Ook bij GO! Kinderopvang
aandacht voor duurzaamheid
Duurzaamheid staat bij veel or
ganisaties steeds hoger op de
agenda. Ook GO! Kinderopvang
wil bewuster en actiever omgaan
met duurzaam ondernemen.

O

m duurzaamheid consequent op
de agenda te hebben, zijn er allerlei medewerkers uit de organisatie
betrokken bij dit thema. Zo kan iedereen
een bijdrage leveren door mee te denken
en praten, actief aan de slag te gaan met
een aspect, en natuurlijk ook door draagvlak te creëren.
Duurzaamheid is niet alleen het hergebruik van materialen en het scheiden
van papier, glas en plastic. Het gaat nog
veel verder. Duurzaamheid wordt steeds

belangrijker in onze maatschappij, zo ook
bij GO! Kinderopvang. Bestuur en medewerkers worden zich hier steeds bewuster van. Soms heb je het niet door, maar
op het gebied van duurzaamheid gebeurt
meer dan je denkt.

Ook duurzaam

Er zijn locaties die van fruit dat overrijp is
– maar niet bedorven – fruithappen maken. De fruithappen worden in voorraadbakjes gelabeld en in de vriezer bewaard.
Op het moment dat er een fruithap nodig is, wordt het uit de vriezer gehaald en
na ontdooiing aan de kinderen gegeven.
Heel bewust en duurzaam!
In het kader van duurzaamheid is GO!
tevens Supporter van Schoon. Samen
met gemeente, bedrijven, scholen, sportclubs, buurtbewoners en BSO’s wordt een
bijdrage geleverd aan een schone omge23

ving. Denk verder aan investeringen in
mooie duurzame tuinen, deelname aan
projecten, zoals ‘Van zaadje tot soep’, de
‘Fiets naar je werk dag’, moestuinen op
locaties en nog veel meer!  a

Het Vlaggenschip
opvang van 0 tot 13 jaar
David Livingstonestraat 121
kdv 036-202 23 18
bso 036-202 23 19
go-kinderopvang.nl

Houd jij net als juf Ailyne van cre
atief bezig zijn? Wil je graag nieu
we technieken ontdekken en zelf
de mooiste creaties maken van
verschillende materialen? Lijkt
het je leuk om dit samen met an
deren te doen? En vind je het niet
erg om vieze handen te krijgen?
Dan ben je meer dan welkom bij
Atelier Ailyne!

JK

e vindt de sprankelende bso op de
eerste verdieping van het gebouw
aan de Pygmalionstraat 5. Ailyne
Stein, zelf kunstenares en pedagogisch
medewerker, met ruime ervaring, wist
haar passies te combineren en richtte vorig jaar een inspirerende en veilige ruimte
in met plaats voor maximaal 20 kinderen.
Voor de naschoolse opvang bestaat recht
op toeslag. Daarnaast zijn er ook peuteruurtjes, workshops en kinderfeestjes.
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Kleinschalige creatieve bso
Atelier Ailyne draait volop
Aandacht en kwaliteit

Ailyne: “Dit is een plek met een hart voor
kinderen, een oor voor hun verhalen en
een oog voor hun mogelijkheden en talenten. Een plek waar de kinderen in hun
vertrouwde omgeving alle prikkels en
invloeden van buiten even kunnen vergeten, waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen ontdekken en creëren.
Hier leren ze met een andere blik te
kijken. Ze komen in aanraking met verschillende uitvoerende kunstenaars en
gastdocenten. Je kunt denken aan: tekenen schilderkunst, fotografie, film, mode
en vrije expressie. Door zelf te ontdekken
en te experimenteren leer je ook samen
te werken en elkaar op te vangen. Ik wil
vooral een plek bieden met veel warmte,
geborgenheid, energie en gezelligheid.
Waar niets moet, maar veel mag en waar
je vooral jezelf kunt zijn!

Duurzaamheid

Wij streven naar een wereld die ook voor
onze kinderen een fijne plek is en blijft om
zich te kunnen ontplooien. Duurzaamheid is een onmisbaar onderdeel van
onze filosofie. We creëren bewustzijn bij
de kinderen door hen over dit onderwerp
aan het denken te zetten. Dit doen wij
onder andere door het organiseren van
activiteiten zoals zwerfvuil-acties in de
wijk en exposities met verkoop van werk
ten behoeve van een goed doel. We werken ook veel met kostenloos materiaal en
stimuleren zo het creatieve brein van de
kinderen. Denken in mogelijkheden – ook
de communicatie met de ouders gaat zo
min mogelijk via papier.

Gastdocenten

Ik werk met verschillende gastdocenten
die gedurende het jaar een workshop
25

komen geven. Zo maken de kinderen kennis met verschillende kunstdisciplines en
technieken. Om dit te kunnen doen, ben
ik bezig met het ontwikkelen van een
talentenbank, voor en door Poortenaren,
van bloemschikken tot mozaïeken!” a

Atelier Ailyne
www.ailynestein.com
atelier.ailyne
ailynestein@hotmail.nl
06 411 485 14

Kiki Nous

kinderopvang

Atelier Ailyne BSO

Pygmalionstraat 5, 1363 SC
06-411 485 14
ailynestein.com/atelier

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

Child Care Kinderopvang

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

GO! Kinderopvang

• Het Vlaggenschip
David Livingstonestraat 121
036-202 23 18
go-kinderopvang.nl

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

KinderCentrumAlmere

•k
 dv De Boerderij
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
• kdv / bso De Duinvlinder
Slowakijehof 1, 1363 BD
• kdv / bso De Zeeraket
Muiderzandweg 6, 1361 BS
• bso De Hooiberg
Odysseestraat 51, 1363 WR
036-303 50 00
kindercentrumalmere.nl

Kinderpaleis Poort

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

Partou

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

De Kleine Droomwereld

gastouderopvang

Romulusstraat 4, 1363 ZC
06-252 598 37
kleinedroomwereld.nl

Daleth

Ogihof 8,1363 RW
06-306 719 77

GO! Gastouderopvang

Frangipani Opvang

0320-294 900
go-kinderopvang.nl

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

Jade Gastouderopvang

James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

Funkids-Poort

Iliasstraat 37, 1363 TL
funkidspoort.nl

Shabala Gastouderopvang
Vishnuplantsoen 16, 1363 XD
06-168 878 34, shabala.nl

Gastouder Aan Zee

Zeeduinweg 164, 1361 BG
06-531 899 69

Taly’s Kindercentrum

Gastouder Het Poortje

Vishnuplantsoen 17, 1363 XD
06-419 755 19
gastouderenu.nl/hetpoortje

Gastouderland IJmeer

Marsstraat 74, 1363 VS
06-486 764 97
flevoland.gastouderland.nl
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Neptunussingel 79, 1363 VV
06-124 493 66
talyskindercentrum.nl
peuteropvang

Partou

POV Nederlandhof, POV Marco
Poloroute, POV De Ruimte
088-235 75 00, partou.nl

• bso Handvaardigheid & Techniek
• bso Koken & Bakken
kdv De Boerderij
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
kdv / bso De Duinvlinder*
Slowakijehof 1, 1363 BD

• bso Theater
• bso Musical
• bso Dans
• bso (Kleuter)Sport

kdv / bso De Zeeraket
Muiderzandweg 6, 1361 BS

• bso Zaalvoetbal

bso De Hooiberg
Odysseestraat 51, 1363 WR

• bso Outdoor

• bso Vrijzwemmen

• 5 dagen zomerkamp

*opening locatie in Duin (Kop Zuid) eind 2022

unieke opvang op sfeervolle locaties • www.kindercentrumalmere.nl • 036-303 50 00

28

eten & drinken

Nieuw pareltje in Duin:
Pier 39 Bar & Kitchen
Geert Smid woont sinds vijf jaar in Duin en zijn wens hier een café res
taurant te openen kwam herfst 2021 uit met Pier 39 Bar & Kitchen. Het
is gezellig druk, met mensen uit de buurt en bezoekers van verder weg.

WT

at bij binnenkomst direct opvalt,
is dat het concept mooi is uitgewerkt. Op een muur zijn vrouw
als een ‘tattoo’ afbeelding geschilderd.
Graag licht Geert het concept toe. “Mensen kunnen hier terecht om een drankje te
doen, en voor wie iets wil eten hebben we
‘shared dining’ – op de kaart staan kleine
gerechten die zijn te combineren, en te
delen met je tafelgenoten”. Zeegerechten
ontbreken uiteraard niet, maar ook liefhebbers van vlees, vega en zoet komen
hier aan hun trekken. De flat  waar de gelegenheid zich bevindt, heet San Francisco.
De naam Pier 39 stamt af van de beroemde
Pier 39 in San Francisco in Amerika.

Geert groeide op in de Achterhoek en
heeft van zijn veertiende tot zijn tweeëntwintigste, naast zijn studies, altijd
in de horeca gewerkt. “Het begon met
glazen ophalen en op zaterdagochtend
de koelingen vullen. Ik volgde een opleiding tot gastheer, maar etiquette bleek
niet mijn ding. Ik was gewend om bier
te tappen en te ouwehoeren in de kroeg.
Blijheid, vrijheid. Toen ben ik de theaterwereld ingerold, en via audiotechniek en
evenementen-organisatie kwam ik bij de
televisie terecht. Ik begon als stagiair en
uiteindelijk was ik productieleider”.
Eén keer eerder stond Geert op het
punt een café te beginnen. “In 2008 wil29

de ik een café in Amsterdam overnemen.
Maar toen kwam de kredietcrisis. Nu ben
ik 37 en ik denk: we gaan wel zien waar
het schip strandt”.
Geert vertelt waaraan hij veel waarde
hecht: “Het serveren van goede cocktails,
shakes en limonades. Met verse sappen
bereid, met een slowjuicer. Ik ga voor vers
en voor kwaliteit, elke twee dagen komt
er een nieuwe levering. Maandelijks een
nieuwe kaart. Wat goed loopt, is de bao
buikspek, de gepofte bieten, de risotto, de
picanha, de eendeborst, de tandoori bospeen... Ja, wat niet!”  
Het interieur van Pier 39 is door Elles
& Hellen ontworpen en uitgevoerd, het
bedrijf dat ook het decor voor zijn laatste
tv-productie bouwde. “Ook de vormgever
van de menukaart komt uit mijn netwerk. Als het straks weer warmer wordt,
gaat ons geweldige terras ook van pas
komen”.  a

Pier 39 Bar & Kitchen
    Zeeduinweg 560, 1361 BG
036-303 01 79
www.pier-39.nl

Jerry Zinhagel: “Ik heb geïnves
teerd in een prachtige trailer met
een top-espressomachine en dito
koffiebonen-maler, dit zijn de ver
eisten om goede en smaakvolle
koffie te zetten. Het voelt goed
dat ik klanten van kwalitatieve
koffie en thee mag voorzien”.

“HH

ey fawaka, alles goed?” Jerry is
een mensen-mens. Enthousiast
steekt hij van wal: “Ik ben met
Coffee Mati gestart omdat ik graag in
contact kom met mensen. Hoe mooi is
het, om dit te doen met een lekker bakkie koffie of een heerlijke thee. Een warm
drankje verbindt en men wordt hier altijd
blij van, toch?”
Mati is vriend of vriendin in het Surinaams, dus eigenlijk is Jerry je koffievriend. In zijn koffietruck bereidt hij met
30
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Poortenaar Jerry maakt succes-
volle start met Coffee Mati
veel liefde, passie en plezier de heerlijkste
barista-koffies, verrassende theesoorten
en zoetigheden om je vingers bij af te likken! Met als favoriet de homemade eksi
kuku. Jerry legt uit: “Ik wilde in het menu
graag iets van mijn Surinaams Hindoestaanse cultuur terug laten komen. De
eksi kuku is een luchtige eiercake die je
op ieder Surinaams feest zult treffen. Ik
maak ook zelf de Surinaamse stroop, limonade”.
Coffee Mati is geboren uit liefde voor
kwaliteit en smaak. “Als het om koffiedrinken gaat, ben ik heel kieskeurig. Ik
denk dat deze kritische blik is ontstaan
tijdens mijn horeca-opleiding, waar ik
leerde koken, serveren en proeven. Uiteraard valt over de smaak van verse bonen
niet te twisten, maar persoonlijk kijk ik
eerst naar de koffiemachine. Voor mij is
het iedere keer weer genieten wanneer

ik mijn cappuccino met extra shot – flat
white – drink bij één van mijn favoriete
barista-cafés of van mezelf natuurlijk!”
Tijdens een vakantie in Montenegro
raakte Jerry geïnspireerd door een koffie
tentje op het strand. “Het was compact
van opzet, erg gezellig en de koffie was
heerlijk.  De laatste jaren was ik regelmatig aanwezig op festivals en ook tijdens
events van mijn werkgever zag ik steeds
vaker foodtrucks staan. Ik ben mij toen
gaan verdiepen in dit fenomeen en kwam
tot de ontdekking dat er veel meer foodtrucks dan koffietrucks zijn”.
Doorslaggevend was voor Jerry de
ontdekking dat je ook parttime een koffietruck kunt starten. “Eén dag per week
heb ik een vaste locatie, op de markt in
Almere Haven. Je bent daar iedere vrijdag
van 8 tot 14 uur van harte welkom. Daarnaast wil ik mij focussen op speciale gele31

genheden. De eerste events heb ik al gedraaid!” De koffietruck draagt bij aan een
vrolijke en sfeervolle uitstraling en is in te
huren voor verschillende soorten evenementen, zowel zakelijk als privé. “Odi odi
oftewel groetjes en hopelijk tot snel!” a

Coffee Mati
www.coffeemati.nl
06-288 086 26

Iedereen die Berts gerechten heeft
geproefd, is lyrisch. “Ik gebruik
alleen verse ingrediënten, maak
pasta zelf en koop zoveel mogelijk
producten lokaal in, zodat ik zie
waar het vandaan komt”.
32
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Bert Steinmeier kookt
de sterren van de hemel

BN

ert groeide op in Leipzig, in wat
toen nog Oost-Duitsland was. Na
zijn initiële koksopleiding, was
hij altijd bezig zich verder te ontwikkelen en door zijn leergierige instelling kan
hij nu terugkijken op een internationale
carrière. In Duitsland, Frankrijk en Italië
keek hij de kookkunsten af. Net toen hij
in Zwitserland wilde gaan wonen, leerde
hij tijdens een vakantie in Spanje zijn huidige vrouw Annelies kennen, en richtte
hij zijn pijlen op Amsterdam.
“Binnen twee dagen had ik een baan.
Bij Jolly Hotel Carlton heb ik toen het Italiaanse restaurant Caruso opgebouwd.
We werkten met authentieke Italiaanse
producten, zelfs de tomaten kwamen uit
Italië, voor de juiste smaak. Woonruimte
was iets lastiger, maar in Almere Buiten
startten we ons gezin en tien jaar geleden kregen we de mogelijkheid om in het

Homeruskwartier aan de bosrand ons eigen huis te laten bouwen.
In Amsterdam werkte ik zeven dagen
per week, van ’s ochtends tien uur tot
middernacht. Dat is met een gezin niet
ideaal natuurlijk, daarom maakte ik de
switch naar financial controller in het hotelmanagement. Ook hiervoor was ik veel
in het buitenland, maar in ieder geval de
helft van de tijd thuis.
Op 1 januari 2021 kwam ik zonder werk
te zitten. Ik heb de kans aangepakt om
plannen, die in mijn hoofd al een tijdje
speelden, ten uitvoer te brengen. Met
een eigen bedrijf zou ik meer thuis kunnen zijn, en weer mijn passie voor koken
in kunnen zetten”.
In een snel tempo was Bert. Maaltijden
& Catering een feit. “Mijn bedrijf moet
het vooral hebben van mond-tot-mondreclame. Daarom was het ook zo mooi
33

dat ik tijdens Poort met Passie 2021 zo’n
200 bezoekers kon laten proeven”. Iedereen die Bert’s gerechten heeft geproefd,
is lyrisch. “Ik gebruik alleen verse ingrediënten, maak pasta zelf en koop zoveel
mogelijk producten lokaal in, zodat ik zie
waar het vandaan komt”.  a

Bert. Maaltijden en Catering
06-316 690 32
www.bertmaaltijden.nl
FB: BertMaaltijden

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

Bert. Maaltijden & Catering
bertmaaltijden.nl
06-316 690 32

Big Bread Kitchen

Najadenstraat 8, 1363 ST
036-848 12 34
bigbreadkitchen.nl

De Broodjesbar

Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 95 10 / 06-438 644 53
broodjesbar-almere.nl

Henry Hudsonstraat 3, 1363 LJ
035-525 58 61
burgermania.nl

Cafetaria
De Heerlijkheid

Europalaan 800-802,
1363 BM
036-841 73 09
cafetaria-deheerlijkheid.nl

Cafetaria Juma

Slowakijeplaats 1, 1363 BC
06-557 319 02
cafetariajuma.nl

Chiang Mai 2Go
Thai Food

Thorstraat 1, 1363 WM
036-841 61 94
chiangmai2go.nl

Coffee Mati

06-288 086 26
coffeemati.nl

De Duinkamer

Zeeduinweg 706, 1361 BG
deduinkamer.nl

Eethuis Thor

Maryam’s

Europalaan 838, 1363 BM
036-303 18 09
maryams.nl

Meet Point Coffee Bar

Thorstraat 2, 1363 WM
eethuisthor.nl

Beneluxlaan 614, 1363 BJ
06-117 165 98
meetpointcoffeebar.nl

HarborHouse

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

New York Pizza

Sushi Hikari

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

IJspressi

Europalaan 812, 1363 BM
ijspressi.nl

Kreta Almere

Xenonstraat 88, 1362 GH
036-535 02 69
kreta-bezorgen.nl
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Europalaan 820, 1363 BM
036- 231 01 00
newyorkpizza.nl

Ninja Sushi

Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
036-737 03 55
ninjasushi-almere.nl

Pier 39

Zeeduinweg 560, 1361 BG
036-303 01 79
pier-39.nl

Kop

Poortdok

Taj Mahal

De Rode Haring

Tasty Fried Chicken

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

Muiderzandplaats 1, 1361 AK
036-536 99 33
visavis.nl

Roti Centrum De Poort
Thorstraat 3, 1363 WM
036-536 53 41
roticentrum.nl

Sun Runners

IJmeerdijk 20, 1361 AA
06-118 316 84
sunrunners.nl

Suri-Java

Xenonstraat 90, 1362 GH
036-549 84 80, suri-java.nl

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

Europalaan 832, 1363 BM

Warung Mere

Europalaan 822, 1363 BM
036-536 92 78
warungmere.nl

World of Ribs Almere
Thorstraat 4, 1363 WM
036-525 01 48

Zuyder

Zeeduinweg 574, 1361 BG
06-248 634 49
zuyder.nl
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Ben je op zoek naar een repetitie
ruimte, workshopruimte of flexplek
in een creatieve werkomgeving?
Kom eens langs bij Pygmalion Poort.

Static Entertainment · foto: Ger Wijtsema

36

kunst & cultuur

PD

ygmalion Poort is een vrijplaats
voor kunst en cultuur waar
kunstvormen zoals muziek, dans,
beeldende kunst, mode en creatieve coaching onder één dak te vinden zijn. Er zijn
verschillende ruimtes beschikbaar voor
losse of vaste verhuur. Bijvoorbeeld voor
het geven van workshops, trainingen, kinderfeestjes of een bedrijfsuitje.

Breed aanbod

Bij Pygmalion Poort kun je onder meer
muziekles volgen bij Roxi Jasper, kunnen kinderen hun hart ophalen bij BSO
Atelier Ailyne, en leer je bij het Artlab en
Fashionlab van KLEURinCULTUUR alles
over nieuwe technieken onder leiding van
verschillende kunstenaars. Jongeren die
vanuit een ander perspectief naar hun
talenten en ambities willen leren kijken,
kunnen terecht bij Ricardo Jeugdhulp.

Just Whealthy helpt bij maatschappelijke
vraagstukken en geeft leefstijllessen op
locatie. Just to Meet Friends is een organisatiebureau voor events en activiteiten.
Scholen en bedrijven kunnen voor een
energizer of project op maat terecht bij
Static Entertainment of alaMira kunstprojecten. En tot slot kan iedereen die zich
wil verdiepen in de wereld van de kunsten
hiervoor speciale leertrajecten volgen op
de Seizoensacademie.

Ontmoeting en verbinding

Het pand – een voormalig kinderdagverblijf – is omgevormd tot cultureel centrum, nadat kunstenaars Mira Ticheler en
Lenny Schröder hier jarenlang hun atelier
hielden. Met steun van de Gemeente Almere heeft Mira onderzocht of het pand
breed ingezet kan worden voor culturele
activiteiten. Doel is om bij Pygmalion
37

foto: Caro Slingerland

Pygmalion Poort: vrijplaats voor
kunst en cultuur biedt ruimte

De Seizoensacademie

Poort voor zowel volwassenen, jongeren
als kinderen een bijzondere plek van ontmoeting en verbinding te laten ontstaan.
De komende jaren kan het gebouw verder
uitgroeien tot een plek van betekenis in
de buurt.  a

Pygmalion Poort
Vrijplaats voor Kunst en Cultuur
Pygmalionstraat 5, Almere Poort
contact@pygmalion-poort.nl
www.pygmalion-poort.nl

Irma van Zijl: “Ik ben zo trots als een pauw dat iets dat uit mijn hart is geboren nu
daadwerkelijk gerealiseerd wordt en straks zo groots mag stralen aan de rand van
het Floriadeterrein. De diepere betekenis erachter is dat we allemaal zelf, maar
vooral ook samen als mensheid, zorgvuldig en daadkrachtig voor het behoud van
onze natuur moeten zorgen”.
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De GigaGieter is het winnende ontwerp
van een open oproep van het Upcyclecentrum in Almere Haven. Met ’s werelds
grootste tuinbouwtentoonstelling op
komst wilde het Upcyclecentrum in 2022
graag de achterzijde van het afvalperron
verfraaien met een bijzonder object. In samenwerking met gemeente Almere is een
prijsvraag uitgezet. Uit in totaal dertien
inzendingen koos de jury de GigaGieter.
Ontwerper van het kunstobject is Irma
van Zijl, kunstenaar en grafisch ontwerper uit Almere. Irma: “Bij de Seizoensacademie in Poort kwam ik voor het eerst in
aanraking met het maken van kunstobjecten die bestaan uit gerecycled straatafval. Ik vond het intens verdrietig dat ik
al dat plastic zo van straat kon oprapen,
maar ik zag dat ik als kunstenaar mensen
bewust kan maken hoe belangrijk het is
minder afval te produceren”.

Toen Irma de ontwerpwedstrijd voor
het Upcyclecentrum voorbij zag komen,
dacht ze meteen ‘Wow, wat gaaf!’ Vooral
de eis om met gerecycled afval te werken sprak haar aan. De realisatie van haar
ontwerp droeg zij over aan kunstenaarscollectief CitySenses. De GigaGieter past
als circulair kunstobject naadloos in hun
visie. Het team pakte het idee van Irma op
en zond het met een professionele presentatie en maquette in voor de prijsvraag, en
met succes!  
Tijdens de bouwdagen begin dit jaar
hielpen tientallen vrijwilligers met het
bekleden van de panelen met afval vanuit het Upcyclecentrum.  Op het binnenpleintje van broedplaats de Blauwe Reiger
werden afgedankte plastic voorwerpen
met touw, ijzerdraad en tie-wraps vastgezet aan stalen rekken. De panelen komen
aan het stalen basisframe van 11 meter
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foto: Marcel Kolder

Bouw winnende ontwerp
GigaGieter bij Upcyclecentrum

Vrijwilliger tijdens de eerste bouwdag

hoog en worden aan één zijde groen gespoten met duurzame verf.
Bij Schrijvers BV in Almere Buiten wordt
gelast aan enorme stalen staanders, afkomstig uit het voormalige depot van het
Rijksmuseum. Deze vormen de basisconstructie van de GigaGieter.
Onder de vlag van Groen & Gezond
Almere zal de GigaGieter in maart 2022
onthuld worden op de groenstrook aan de
achterzijde van het Upcyclecentrum in Almere Haven.  a

In januari 2022 waren de zelfportretten van 47 kinderen uit Poort te zien, door Mira Ticheler
verwerkt in het drijvende lichtkunstwerk genaamd ‘Flarden’. Het maakte deel uit van de
expositie ‘Zilver op Water’, met als thema ‘Ode aan het Landschap’ bij de Kemphaan.

foto: Marcel Kolder
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Drijvend lichtkunstwerk ‘Flarden’
met zelfportretten van kinderen

IB

n 2020 kregen groepjes bovenbouw-leerlingen van vier basisscholen in verschillende wijken
van Almere Poort een serie bijzondere
lessen aangeboden. De aanleiding hiervoor was een onderzoeksvraag vanuit het Centre for Urban Studies van
de Universiteit van Amsterdam en de
gemeente Almere. Deze werd uitgevoerd
door Francesca Ranalli, onderzoeker bij
de UvA. Zij wilde op een creatieve manier
uitzoeken hoe de kinderen in Almere
Poort zich voelen in de publieke ruimte. Is
de opzet geslaagd of hebben ze nog specifieke wensen?
Francesca zocht op haar beurt de samenwerking met Mira Ticheler, kunstenares en tevens kunstdocent uit Poort.
Mira vertelt enthousiast: “Bedenk dat we
inmiddels een schooljaar verder zijn en
sommige leerlingen al naar de middel-

bare school zijn gegaan. Het was dus echt
een momentopname, een stukje van hun
leven dat de kinderen met ons hebben
gedeeld. Vandaar de naam ‘Flarden’. De
kinderen begonnen met een wandeling
door de wijk, en maakten vervolgens in
de klas maquettes van hun wensen. Deze
zijn ook aan de gemeente gepresenteerd.
De ideeën waren uiteenlopend en origineel. Een glijbaan voor grote kinderen in
het Cascadepark. Een huisdierenhotel.
Een onderwatermuseum. Een skatebaan.
Meer groen. Betaalbare huizen. De resultaten ontsloten de perceptie van de kinderen rondom emotionele veiligheid, het
gevoel erbij te horen en eigenaarsschap.
Voor het gezamenlijke kunstwerk
maakten zij silhouetten van zichzelf, met
behulp van een fotosessie die hieraan
vooraf ging. Zij gebruikten hiervoor plastic deeltjes in verschillende kleuren, die
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gemaakt waren van gerecycelde cameralenzen, patatvorkjes en zo meer. Deze
werden vervolgens samengesmolten in
een pers bij The Good Plastic Company in
Almere Buiten. Het bedrijf sponsorde ons
volledig met de materialen en het persen.
Het resultaat is een stevige, weatherproof
plaat van elk zelfportret. Deze heb ik als
47 zeilen op een drijvend ‘stuk aardkloot’
gezet, een silhouet van Almere Poort. De
kinderen delen dezelfde basis en gaan nu
uitvaren, de wereld in. De zeilen kunnen
draaien en kiezen hun eigen weg”.  a
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“Nu kan ik ook in de winter
Almeerders enthousiast maken
voor watersporten”

NK

et als tijdens alle schoolvakanties werd er vanuit De Schoor
ook in de voorjaarsvakantie
2021 een spectaculair programma aangeboden. Ditmaal werden clinics wingskaten en landsuppen aangeboden op
de dijk bij het Almeerderstrand. Jongeren
van 13 tot 17 jaar maakten volop gebruik
van deze kans om op het droge kennis te
maken met technieken uit de watersport.
De Schoor kon dit aanbieden dankzij
een financiële impuls van de Wintergames, aangevraagd door buurtsport-

coach Leonie Gleiser. De Wintergames
zijn een initiatief van de Cruijff Foundation, de Crajicek Foundation en Sociaal
Werk Nederland, met als doel sport
stimulering voor jongeren van 13 tot 17
jaar in coronatijd.
Het was leuk om te zien hoe de jongeren in korte tijd tot spectaculaire resultaten kwamen, met de vakkundige
instructies van Angela Slingerland, combinatiefunctionaris van De Schoor, en
Marco Boone, instructeur van Windfoilen
Nederland.
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Angela: “Landsuppen is een combinatie
van SUP op het water en longboarden.
Als combinatiefunctionaris watersport
wil ik ook in de winter Almeerders op een
leuke manier enthousiasmeren voor watersporten. Met deze nieuwe sporten kan
dat, zolang het maar niet regent, want
dat is slecht voor de lagers!”
Eén van de deelnemers over het wing
skaten: “Het was superleuk om te doen,
maar als je valt, mis je de grip op de
sneeuw, die je wel hebt bij snowboarden!” a
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Almere Bootcamp: “Elke zondag,
vaste prik, op het strand. Na de
workout het water in!”

BK

ij Almere Bootcamp wordt lekker
buiten gesport. Nadine de Ruiter:
“Je kunt met ons acht keer per
week sporten. Elke zondag om tien uur,
vaste prik, op het Almeerderstrand, en
de andere dagen in het Cascadepark. Eén
keer online en één keer een booty les. Na
de workout op het strand is er nog een
extra component – dan mag je mee het
water in, als je durft!”
Daarnaast zijn er drie keer per week
hardloop-lessen voor starters en gevor-

derden. “Dit jaar doen we mee aan diverse evenementen, zoals de Color Run,
Mudmasters, Ultimate Teambattle, Polderrun en nog veel meer”.
De online lessen zijn zo goed bevallen dat Nadine heeft besloten deze op
woensdagochtend te blijven geven. “Het
is vooral makkelijk als je aan huis bent
gebonden, bijvoorbeeld vanwege werk of
kleine kinderen. Bovendien heb je geen
reistijd én je kunt thuis meteen na de
training onder de douche stappen”.
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Nadine is de crisis relatief goed doorgekomen. “Ik heb het echt getroffen
met mijn enthousiaste deelnemers, die
zich flexibel hebben getoond. Dit geeft
mij nog meer energie om steeds nieuwe
workouts te bedenken en iedereen uit te
blijven dagen”.
Voor een supervoordelig kennismakingsaanbod van vijf proeflessen voor
10 Euro kun je je aanmelden via:
www.almerebootcamp.nl  a

Aan de noordkant van Almere
Poort ligt een prachtig bos: de
Pampushout. Ruisende hoge bo
men, uitbundige vogelzang, een
kikkerorkest. Een ware oase voor
mens en dier. En wie weet zie je
een ree of vos rondstruinen, of
zelfs een otter, bever of ringslang
door het water schieten!

foto: Jasper Pluim
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e eerste bomen voor de Pampushout
zijn zo’n 45 jaar geleden geplant,
in 1978, en dankzij de vruchtbare
grond inmiddels meer dan volwassen. In
totaal is de Pampushout bijna 500 hectare groot. Het is een afwisselend gebied
met gevarieerd loofbos, open plekken,
akkers, weiden en waterpartijen, met
slingerpaden, mooie lanen en zichtlijnen
richting de dijk. Ontdek zo’n zichtlijn met
de sculptuur Cityscape follows Manscape
aan het Fischerpad. Trek er vooral op uit!

Naast Nationaal Park Nieuw Land

Wonen in Almere Poort betekent ook
Europese topnatuur vlak om de hoek.
De Lepelaarplassen van Het Flevo-land
schap vormen samen met de Oostvaar
dersplassen, de Marker Wadden en het
Markermeer Nationaal Park Nieuw Land.
De Natura 2000-gebieden zijn onder
meer belangrijk voor trekvogels. Kijk

vooral ook eens omhoog: misschien zie
je een zeearend overzeilen. Ontdek de natuur en wat er te doen is via:
nationaalparknieuwland.nl.

Routes

Wil je met een route de natuur rond Almere verkennen? Wandel de Scheepswrakkenroute (3,5 km): ondergrondse
scheepswrakken, zichtbaar gemaakt door
kunstwerken. Of fiets het rondje Lepelaarplassen (12 km) of de Pampushout &
Lepelaarplassen (17 km). Je vindt de routes via: flevo-landschap.nl/pampushout.

Help mee

Regelmatig krijgt Het Flevo-landschap
hulp van vrijwilligers bij werkzaamheden. Zo helpen ze de oeverzwaluwwand
in de Pampushout onderhouden. Je kunt
ons ook als begunstiger helpen Flevoland
elke dag mooier te maken. We beheren
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Maarten Feenstra Fotografie

Ontdek de natuur dichtbij huis
met Het Flevo-landschap

Cityscape follows Manscape, Lieke Frielink, landart

hier ruim dertig natuurgebieden, van
bossen tot moerassen, landschapskunst
en erfgoed. Met jouw financiële bijdrage
kunnen wij de planten en dieren die hier
leven beschermen, en paden en andere
voorzieningen onderhouden. Begunstigers ontvangen bovendien drie keer per
jaar ons natuurmagazine vol informatie
en tips, een parkeerkaart van Natuurpark
Lelystad, korting op onze excursies en een
welkomstpakket. Zie:
flevo-landschap.nl/helpmee. a

Samenwerking, verbondenheid en bovenal plezier maken in de buiten
lucht. Dat is Scouting Novo Mundo ten voeten uit. Dé plek waar
kinderen niet alleen de wereld van scouting leren kennen en zichzelf
kunnen zijn, maar ook vaardigheden mee krijgen voor het leven.
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Scouting Novo Mundo een
bekend gezicht in Almere Poort
Actief in de buitenlucht

Scouting Novo Mundo is in haar 5-jarig
bestaan een bekend gezicht geworden
in Almere Poort. Deze actieve vereniging
voor jong en oud staat open voor grote
en kleine avonturen. Iedere zaterdag verzorgt de leiding een gevarieerd en uitdagend programma voor haar jeugdleden.
Het liefste zijn wij buiten. Je kunt ons zomaar tegenkomen in het Cascadepark, bij
het Klokhuis, bij buurtcentrum Amerika,
op de Kiem of op het strand.

Verbondenheid

Menig Poortenaar komt even een praatje
maken wanneer onze scouts lekker ravotten met elkaar. We krijgen de mooiste verhalen te horen van mensen die scouting
kennen van vroeger en herinneringen ophalen bij het zien van onze enthousiaste

jeugdleden. Naast deze wekelijkse activiteiten bieden we graag een helpende
hand bij verschillende activiteiten die Almere Poort haar bewoners biedt.

Meer weten?

De scouts streven ernaar om respectvol
om te gaan met de mensen en de natuur die hun pad kruisen. De oprichter
van scouting, Lord Robert Baden-Powell,
heeft dit ruim 100 jaar geleden verwoord
met de uitspraak: “Laat deze wereld een
beetje beter achter dan je deze gevonden
hebt”. Ben je enthousiast geworden en
wil je een keer onze sfeer proeven? Kom
gerust eens langs op zaterdag tussen 10
en 12 uur in het Cascadepark. Je herkent
ons aan de wapperende vlag op de container. Of neem een kijkje op onze Facebookpagina.  a
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In 2017 is Gooi&VechtinVR.nl gelanceerd, een innovatief project met

de grootste 360º luchtfoto ooit en op een schaal die in cultureel

en toeristisch Nederland nog nooit eerder vertoond was. In 2018

heeft Toerisme Gooi & Vecht de website uitgebreid met Virtual

Reality beelden van Naarden-Vesting, rivier de Vecht met haar vele
buitenplaatsen, en het Loosdrechts Plassengebied. Stuk voor stuk
fenomenale beelden die inspireren tot een werkelijk bezoek aan de
regio. Begin 2020 zal de laatste lichting beeldmateriaal live gaan.
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Naarden, de best bewaarde
vestingstad van Nederland
Op twaalf minuten rijden vanaf
Almere Poort ligt Naarden. Parke
ren is er gratis, en met mooi weer
is het ook een leuke fietstocht
van maar tien kilometer.

Hollandse Waterlinie

Naarden-Vesting kreeg in 1351 stadsrechten en is daarmee tot op de dag van vandaag de enige stad in het Gooi. Vanwege
de strategische ligging werd Naarden in
de 16e eeuw een militaire vesting en onderdeel van de Hollandse Waterlinie. In
de 17e eeuw kreeg het zijn kenmerkende
en prachtig bewaard gebleven stervormige plattegrond met dubbele omwalling,
poortgebouwen en bastions. Het hele
stadje ademt dit militaire verleden.

Gooi & Vecht audiotour-app

In de Gooi & Vecht Tour App is een route
van 3,3 kilometer door deze mooie vestingstad opgenomen. De app is eenvoudig
te downloaden op je mobiele telefoon (nu
nog alleen Android) en tijdens je wandeling hoor je bijzondere informatie over de
stad, de gebouwen en de omliggende natuur! Deze tour is zowel Nederlands- als
Engelstalig. Bij de VVV in de Utrechtse
Poort ontvang je alle informatie over
Naarden om er een heerlijk dagje uit van
te maken in deze prachtige stad.

Meer dan geschiedenis

Naarden is meer dan alleen de geschiedenis van de vesting. Ontdek deze gezellige,  
pittoreske stad! Je kunt er fijn winkelen,
heerlijk eten en genieten van cultuur bij
de galeries en musea. Breng vooral een
bezoek aan de gezellige wekelijkse markt
op zaterdag, het Weegschaalmuseum, het
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foto: Marlo Reeders

Vestingmuseum, het Bezoekerscentrum –
onder meer voor uitleg over de Hollandse
waterlinie – en de Grote Kerk. Parkeren
in Naarden-Vesting is gratis! Je kunt bijvoorbeeld terecht op de parkeerplaats
‘Nieuw Molen’.  a

Bezoekerscentrum
Naarden-Vesting
in de Utrechtse Poort, Ruijsdaelplein 6
035 - 694 26 73
www.vvvnaarden.nl

Beautique by Ann is in juni 2020
in het

Homeruskwartier van

start gegaan. Het is een mooie,
kleinschalige beautysalon waar
de klant centraal staat. Bij Beau
tique by Ann kom je niet alleen
voor een behandeling, je komt
ook voor de ervaring.

KK

waliteit en beleving staan bovenaan bij Beautique by Ann,
de smaakvol en doeltreffend
ingerichte salon in het Homeruskwartier.
Ann vertelt: “Het is om die reden dat ik de
beautysalon graag kleinschalig wil houden. Dat betekent dat ik één behandelruimte heb en dat ik alle behandelingen
zelf doe. Zo kan ik een goede band opbouwen met mijn klanten en inspelen op de
individuele behoeften.
Beauty is altijd mijn passie geweest. Na
jaren in de farmaceutische industrie te

@kasiagiska_photo
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Beautique by Ann: “Beauty
is altijd mijn passie geweest”
hebben gewerkt, besloot ik mijn passie te
gaan volgen. Ooit ben ik naast mijn vaste
baan begonnen met het aanbrengen van
wimper-extensions, maar dit gaf mij niet
de voldoening die ik zocht. Nu kan ik mij
volledig op beauty richten”.
Beautique by Ann biedt een diversiteit
aan behandelingen. Of het nu gaat om
een heerlijke lichaams- of gezichtsbehandeling, wimper-extensions of make-up  
voor een speciale gelegenheid, het kan allemaal. Alles volgens de laatste inzichten
en technieken.
“Een van de top behandelingen voor
het gezicht zijn Oxygeneo en TriPollar.
Op dit moment ben ik het enige gecertificeerde Oxygeneo center in Almere en
omgeving. Het Pollogen GeneO+ apparaat is een revolutie op het gebied van
gelaatsverzorging en huidverbetering.
Eén platform waarmee drie verschillen-

de high-tech behandelingen uitgevoerd
kunnen worden, die voor verbetering van
de textuur van de huid, huidversteviging
en een stralende, gezonde teint zorgen.  
Bij mij kun je terecht voor verschillende
vormen van huidverzorging of de aanpak
van specifieke huidproblemen. Samen
kijken we welk doel haalbaar is en welke
technologieën hiervoor het beste kunnen worden gebruikt. Dit alles gebeurt
na een uitgebreid intakegesprek. Behandelingen worden gecombineerd tot een
goed doordachte strategie, gericht op de
specifieke behoeften van de huid.
Ook voor lichaamsbehandelingen kun
je bij mij terecht. Combinaties van verschillende technieken – zoals SCULPTORrevolutie in body shaping, dermomassage, Arosha body wraps en nog meer
– bieden veel mogelijkheden om mooie
resultaten te behalen voor het verstevi53

gen en afslanken van jouw lichaam of het
verminderen van cellulitis of striae.
Ik nodig je graag uit op een plek waar
je kunt ontspannen na een dag hard
werken en jouw innerlijke schoonheid
kan ontdekken. Schoonheid zit in je! Tot
snel!”  a

Beautique by Ann

instagram: @beautique_by_ann

In haar smaakvolle en praktisch ingerichte salon aan
de Sufaxstraat in Homeruskwartier geeft Amanda van
Zen Company zowel beautybehandelingen alsook yogalessen, individueel en aan
groepen. Daarnaast verzorgt
Zen Company trainingen en
workshops, gespecialiseerd
in anti-aging en lifestyle.
Voorbeelden zijn de partner
yoga en het stress-relief programma.

Hatha yoga in India
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Zen Company: verzorging en
bewustzijn van binnen en buiten

A
N

manda startte ruim 20 jaar geleden haar eigen onderneming:
Zen Company. In de schoonheidssalon behandelt Amanda al jaren
vaste klanten met onder meer de bindweefselmassage van Hannah. “Hier ben
ik voornamelijk bezig de rimpels bij dames en ook heren uit te stellen”. Tussendoor geeft Amanda advies over lifestyle
met betrekking tot huid, yoga of andere
levenszaken.
Amanda geeft namelijk ook al even
lang yogales, zowel in groepsvorm als
een privéles op maat. Omdat zij alle
vormen van yoga beoefend heeft, weet
zij welke vorm toe te passen per cliënt.
“Eigenlijk geef ik les in lifestyle, yoga is
een lifestyle. Je bent wat je leest, wat je
eet, wat je denkt, wat je opsmeert, met
wie je omgaat... Het zijn niet alleen be-

wegingen die je uitvoert. Sterker nog, dat
is slechts een klein onderdeel van yoga.
Het gaat om lichaamshouding, ademhaling, ontspanning, concentratie, meditatie en bewustzijn.
Tijdens de crisis merkte ik dat er meer
behoefte was aan bewustwording, meditatie en ademhalingsoefeningen. Hiermee kun je stress en angst verminderen
en kom je dichter bij jezelf te staan. Ga
maar eens rechtop zitten en adem drie
keer diep naar je buik. Je voelt je direct beter. De adem heeft zoveel invloed op ons
zijn. Als je tevreden bent met jezelf, heb
je niets van buitenaf nodig. Iets dat veel
cliënten de afgelopen periode gemerkt
hebben. Dit neemt een grote onrust weg
en zorgt voor innerlijke vrede (shanti).
In mijn lessen zeg ik letterlijk wat ik bedoel. Ik zeg of benoem iets hoe het is. Ook
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geef ik kleine levenslessen tussendoor en
tune ik helemaal in op mijn groep of de
persoon in mijn les.
Ik wil graag doorgeven dat yoga 100%
a way of life is en dat het je leven zoveel
leuker en gelukkiger kan maken”. a

Zen Company Beauty & Yoga
Sufaxstraat 5
1363 RH Almere Poort
06-526 257 33
zencompany.nl

Zeven jaar geleden startte Felicity in Poort haar eigen salon aan huis en na drie jaar was ChiFame al toe
aan uitbreiding. Sindsdien vind je het Natural Beauty Center in een prachtig pand aan de Hongarijeplaats.
Samen met haar team richt Felicity zich op de zelfbewuste vrouw met een voorkeur voor pure schoonheidsen haarbehandelingen.
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ChiFame: “Wij willen alle vrouwen
op een natuurlijke en verantwoorde
manier laten stralen”

HH

et Beauty Center is prachtig wit
geschilderd. De groene planten,
de luxe, poederroze zitbank en
de warme ontvangst met smaakvolle
kruidenthee zorgen direct voor ontspanning en een gevoel van natuurlijke rust.
Niet alleen Poortenaren hebben deze
oase ontdekt, ChiFame heeft klanten van
Groningen tot België.
“Elke vrouw heeft een innerlijke en
een uiterlijke schoonheid en die willen
we naar buiten brengen”, vertelt Felicity.
“Wanneer mensen binnenstappen, voelen ze dat meteen. Je komt hier niet alleen om mooi te worden, maar evengoed
voor rust en ontspanning. Het leven is
al zo gehaast. Bovendien doen we onze
behandelingen, beauty én hair, vrijwel
allemaal op basis van biologische en na-

tuurlijke producten. Dit is niet alleen het
beste voor je huid en haar, maar ook voor
de natuur”.
Trots vertelt Felicity over de nieuwe
behandeling die ChiFame aanbiedt: de
head spa wellness treatment. “Met een
speciale camera kijken we naar de hoofdhuid voor een analyse. Immers, gezond
haar begint bij een gezonde hoofdhuid.
Vervolgens doet de Spa Mist machine
zijn werk. Deze machine creëert een mist
van   microscopisch kleine waterdeeltjes,
waardoor we de hoofdhuid en het haar
effectiever kunnen behandelen. Een ware
revolutie in ons vakgebied!”
Ook over de nieuwe productlijn die in
de salon gebruikt wordt, is Felicity erg
enthousiast: “Oway is een duurzaam en
luxe merk dat gebruik maakt van 100%
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biologisch-dynamische planten en essentiële oliën. Deze verzachtende ingrediënten zorgen voor voeding en bescherming
van het haar. Essentiële oliën zorgen
voor krachtige, gunstige effecten op het
lichaam en de geest. Wij noemen de behandeling een facial voor je haar”.
ChiFame is gespecialiseerd in krullend
haar. “Daarbij gebruiken we onder meer
de DevaCut-techniek”, vertelt Felicity.
“We knippen het haar krul voor krul, of
slag voor slag, totdat het op en top naar
wens zit”. Doordat het haar droog is tijdens het knippen, is de natuurlijke val van
het haar de basis voor de coupe en is veel
beter zichtbaar wat het effect is van de
behandeling. De RëzoCut is een tweede
droogkniptechniek, waarbij nog meer volume in krullen wordt gecreëerd. “Wij willen alle vrouwen op een verantwoorde en
natuurlijke manier laten stralen”.  a

ChiFame Bio Skin and Curls
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-524 63 52 / 06-133 225 73
www.chifame.nl
receptie@chifame.nl

Front Row

Hermesstraat 2, 1363 TP
06-152 521 68
kapsalons

La Belle – dames en kinderen

Balderstraat 19, 1363 WH
036-848 55 50, 06-426 103 54
labellehairstyling-visagiepoort.nl

Kapsalon Billy’s – barbershop

Neonweg 5, 1362 AG
kapsalonbillys.nl

ChiFame Bio Skin and Curls
Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-524 63 52 / 06-133 225 73
chifame.nl

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

Dogla’s Hairstudio

Europalaan 939, 1363 BM
06-872 450 31

Hairlines by Sandra

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

Hairstudio Downtown
Minervasingel 31, 1363 ZJ
06-144 294 82

Medely’s Haarmode

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

Mitta’s Place

Justitiahof 9, 1363 SB
06-475 709 77

Nahanni’s

nahannis-beautysalon.nl
06-817 857 21

Poort Barbershop

Oostenrijkstraat 48, 1363 CB
06-403 620 84
barberpoortalmere.com

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

manicure en pedicure

Before and After Beauty Bar

The Hairboutique Chris
Vulcanuspad 5, 1363 ZE
06-573 757 38
FB: TheHairboutique

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

Viable Hair & Skin

06-434 317 46
Achillesstraat 40, 1363 VM

CeraCura Beauty Care
Iskurstraat 4, 1363 RC
06-289 126 70
ceracurabeautycare.nl

La Dame Nails

nagelsalon en handzorgverlening
Gigantenstraat 6, 1363 TB
06-208 137 36, ladamenails.nl

Beneluxlaan 612, 1363 BJ
036-737 04 19
salonviable.nl

Just about Nails

V-Style

Nails Nails Nails

Engelandstraat 66, 1363 DE
06-178 487 07, justaboutnails.nl

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

Saturnussingel 317, 1363 RG
06-877 455 94
Insta: nails_nailss_nailssss

Yasmine

Poseidonsingel 39, 1363 TR
036-848 60 51 / 06-171 230 35
yasminekapsalon.nl
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Painted Nagelstudio

Vasco Da Gamapad 8, 1363 LD
06-483 378 03
painted.mytreatwell.nl

Pedi-kuur praktijk Rose
Poseidonsingel 38, 1363 TR

036-532 64 24
pedi-kuur-rose.nl

Rose Nails

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

Sanne Huid & Voet

• Duinstraat 13, 1361 BA
• Zeeduinweg 560A, 1361 BG
06-380 279 29
sanne-huidenvoet.nl

ThiThi Nails & Beauty

Priamusstraat 1, 1363 VD
schoonheidssalons

Beautique by Ann

Beauty | 81

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

Duinbeekstraat 25, 1361 BN
lashenbrowboutique.com

Schoonheidssalon Belle

Mvr wenkbrauw

ChiFame Bio Skin and Curls

Pearls ’n Stars

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

Hongarijeplaats 4, 1363 CA
036-524 63 52 / 06-133 225 73
chifame.nl

Instituut Huidtherapie Cora
Gigantenstraat 25, 1363 TB
036-525 11 11 / 06-471 925 12

Dembè Beauty Salon
Lokistraat 52, 1363 WG
06-573 618 38

Izanamistraat 24, 1363 RS
06-189 658 87
beautiquebyann.nl

Jivi Beauty

Beautiek by Uniek

Joya Beauty

Frankrijkkade 226, 1363 CJ
06-536 482 25
beautiekbyuniek.nl

Lash & Brow Boutique

Justitiahof 10, 1363 SB
jivibeauty.nl

Europalaan 816, 1363 BM
06-878 230 60, joyabeauty.nl

Europalaan 911, 1363 BM
mvrwenkbrauw.nl

Europalaan 919, 1363 BM
06-251 688 97

Rock ’n Gold

massage

Cascade Massagesalon

Dettifosstraat 290, 1363 BX
06-295 064 88
cascade-massagesalon.webnode.nl

Focus on Ki

Duinmeerstraat 16, 1361 BM
focusonki.nl, 06-134 067 77

Nathalie Jansen

Poseidonsingel 37, 1363 TR
06-824 830 66, rockngold.nl

Lokistraat 30, 1363 WG
06-133 986 70
praktijknathaliejansen@gmail.com

Sanne Huid & Voet

Ouranios

• Duinstraat 13, 1361 BA
• Zeeduinweg 560A, 1361 BG
06-380 279 29
sanne-huidenvoet.nl

Shay4Beauty

Eddastraat 2, 1363 WE
036-524 71 05, shay4beauty.nl

Zen Company

Sufaxstraat 5, 1363 RH
06-526 257 33
www.zencompany.nl

Duinbeekstraat 29, 1361 BN
06-247 487 57, ouranios.nl

Shiatsu Praktijk Poort
Herasingel 13, 1363 TH
06-108 871 81
shiatsupraktijkpoort.nl

Siam – royal thai massage

Oostenrijkstraat 45, 1363 CB
036-848 99 78, siam-almere.nl

Tien jaar geleden opende MediMere de deuren van de Poortkli
niek. Het ruime, lichte gebouw
bood alle ruimte voor uitbreiding.
De moderne huisartsenpraktijk
werd onlangs uitgekozen tot ‘De
praktijk van de toekomst’.

WW

at bijzonder is, dat je met een
aanzienlijke groei van het patiëntenbestand en het team
nog steeds persoonlijk gezien wordt. “Je
huisarts blijft het vaste gezicht. Natuurlijk is er bij spoed wel eens een vervanger,
maar de vaste huisarts pakt het altijd
weer op. Dit zorg voor continuïteit”, legt
Annabelle Wit, locatiehoofd Medi-Mere
Poort, uit. “Ons huisartsenteam is meertalig, naast Nederlands wordt er onder
meer Engels, Spaans en Russisch gesproken. Voor sommige patiënten is dit een
uitkomst. Ook is er veel begrip voor culturele achtergrond”.
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Bij ‘de praktijk van de toekomst’
word je nog steeds gezien
Het predikaat ‘De praktijk van de toekomst’ verdiende Medi-Mere doordat
56% van de patiëntenpopulatie op MijnGezondheid.net (MGN) is aangesloten,
tegenover het landelijke gemiddelde van
slechts 12%. Annabelle: “MGN biedt de
mogelijkheid tot e-mail-verkeer met je
huisarts, je eigen dossier inzien en afspraken maken. Ook kunnen er online consult
voorbereidende vragenlijsten worden
ingevuld, wat zorgt voor een efficiëntere
consultvoering.
Bij al onze huisartsen zijn telefonische
en video-consulten standaard. Elk van
hen is digitaal vaardig en kan je zelfs tijdens een verre reis bedienen. Ongeveer
40% van onze consulten vindt digitaal of
telefonisch plaats. Uiteraard zijn er veel
handelingen waarvoor je wel in de praktijk gezien moet worden, en hier ben je
dan ook van harte welkom.

Elke ochtend is er bij ons bloedafname,
waarvoor je dus niet naar het Flevoziekenhuis hoeft. Wij bieden echoscopie aan
bij buikklachten. Huisarts Sharda Das is
ook cosmetisch arts voor kleine ingrepen,
zoals het verwijderen van een moedervlekje. We gaan tevens vasectomie, sterilisatie van de man, aanbieden.
Onze huisartsen Svetlana Fedorina en
Tamara Haring zijn tevens vaste huisartsen voor het nieuwe Gastenhuis Almere
Duin, dat plaats biedt aan 22 mensen met
dementie. In de middag rijden de huisartsen ook nog visites, dus voor een deel is
het nog net als vroeger. De digitalisering
maakt de huisartsenzorg alleen veel efficiënter. Je ziet niet meer zo gauw volle
wachtkamers en consulten die uitlopen.
Alles wordt zorgvuldig voorbereid en
ingepland. De doktersassistenten zijn
daarbij echt de spin in het web. Zij voe61

ren niet alleen talloze handelingen zelf
uit – denk daarbij bijvoorbeeld aan urine
onderzoeken en bloeddruk meten, maar
geven ook voorlichting aan patiënten en
maken de planning voor het spreekuur
van de huisarts”.  a

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

Persoonlijke aandacht en vol
ledige verloskundige zorg staan
voorop bij de zes verloskundi
gen van De Eerste Stap. Sinds
vele jaren hebben ze een derde
praktijkruimte in Almere, aan de
Poseidonsingel in het Homerus
kwartier. Veel zwangere vrouwen
en hun partners hebben de weg
naar De Eerste Stap al gevonden.

“IH

k geloof dat alle verloskundigen
graag goed voor hun cliënten
willen zorgen”, verklaart Angela
Klaassen, één van de initiatiefnemers van
De Eerste Stap. “Waar wij ons in onderscheiden, is dat wij een zo compleet mogelijk pakket aanbieden en dat uitbreiden
als het nodig is. Daarnaast is een warme
relatie met de cliënten én de goede sfeer
binnen ons team heel belangrijk”.
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De Eerste Stap biedt persoonlijke
en complete verloskundige zorg
Mooie herinnering

Een kindje krijgen is een heel bijzondere
gebeurtenis. Bovendien is het een moment waar je bij iedere verjaardag aan
terug denkt. Dan is het belangrijk dat het
een mooie herinnering is. Daar willen de
verloskundigen van De Eerste Stap aan
bijdragen. “In de basis is het doel natuurlijk altijd: gezond zwanger, gezonde moeder en een gezond kind”, vertelt Marieke
Molendijk, één van de aan de praktijk verbonden verloskundigen. “Maar die goede
verstandhouding met de toekomstige ouders, het vertrouwen dat je opbouwt, het
op maat begeleiden, dat helpt enorm bij
het creëren van een mooie herinnering”.

Ook echo’s en anticonceptie

De Eerste Stap levert een compleet pakket. Je kunt in de praktijk in Almere Poort
namelijk ook je controle-echo’s laten ma-

ken. Ook voor pret-echo’s kun je bij De
Eerste Stap terecht. Alle echo’s worden
door je eigen verloskundige gemaakt. Een
vast en vertrouwd gezicht wordt door de
cliënten enorm gewaardeerd.
Daarnaast verzorgt De Eerste Stap
anticonceptie, ook voor vrouwen die
(nog) niet zwanger zijn geweest. Angela:
“Wij zullen altijd eerst goed je wensen in
kaart brengen. Vervolgens geven we je
advies over bij jou passende anticonceptie. Tot slot kunnen wij je een recept geven of een spiraaltje plaatsen”.

Mamacoaching en EMDR traumatherapie

Een bevalling, een miskraam, een huilbaby,   heftige momenten in je zwangerschap. Deze voorbeelden doen je misschien niet direct denken aan het woord
trauma. Toch kunnen gebeurtenissen
waarbij je veel emotionele lading voelt  
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je naderhand klachten geven. EMDR is
een techniek om de emotionele lading
van nare gebeurtenissen af te halen. De
plaatjes worden rustiger in je hoofd. Hierdoor neemt stress af.  De verloskundigen
van De Eerste Stap hebben een speciale opleiding gevolgd om je ook hierin te
kunnen begeleiden.

Compliment

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

Verloskundigenpraktijk
De Eerste Stap
Poseidonsingel 41
1363 TR Almere Poort
www.verloskundige-almere.nl

“Bij

leefstijlcoaching

denken

mensen vaak aan afvallen, maar
het traject is veel breder. Het gaat
om goed in je vel zitten, letterlijk
en figuurlijk. Gezond en fit ‘oud’
willen worden. Je realiseren dat
wanneer je nu niets verandert, al
lerlei welvaartsziekten op de loer
liggen. Het is geen dieet, geen
moeten, maar wíllen veranderen.

DD

enk aan onder meer hart- en vaatziekten, chronische stress, hoge bloedruk, diabetes type 2, en ja, ook overgewicht. En vergeet de overgang niet. Met
bepaalde aanpassingen in je leefstijl kun
je het jezelf veel aangenamer maken”.
In de gezellige nieuwe praktijkruimte
in haar huis aan het Homeruspark vertelt
Angela van Moorst hoe zij tot een heuse
carrièreswitch is gekomen.   
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Angela van Moorst: van
stappenteller naar leefstijlcoach
“Ik ben er eigenlijk ingerold, in deze
roeping. Ik heb leefstijlverandering op
mezelf toegepast zonder daar erg in te
hebben. Stap voor stap heb ik mijn gewoontes veranderd en juist daardoor
heb ik het volgehouden. Tot de zomer
van 2014 had ik een kantoorbaan. Ik zat
de hele dag, had stress, en at veel te veel
en ongezond. ’s Avonds plofte ik bekaf op
de bank voor de televisie, had totaal geen
energie. Toen stond ik bij een reorganisatie op straat – nog meer stress.
Er moest iets gebeuren, mijn knop
moest om. Ik gooide mijn M&M’s verslaving overboord, kocht een stappentellerarmbandje en ging aan de wandel. Door
mijn dagelijkse wandelingen in Poort
en de gezellige lessen in de sportschool
werd ik steeds fitter en ging mijn kleding
ruimer zitten. Ik moest steeds nieuwe
kleren kopen omdat ik zoveel afviel!

Uiteraard was ik ook anders gaan eten
en drinken – minder, regelmatiger en heel
veel groenten. Ik kreeg complimenten dat
ik er zo goed uit ging zien. In tweeënhalf
jaar tijd ben ik meer dan dertig kilo afgevallen, zonder dieet, maar door verandering van gewoontes.
Ondertussen was ik sporten zo leuk
gaan vinden dat ik de opleiding voor Spinninginstructeur ging doen. Trainingen
geven en met mensen werken was voor
mij zo inspirerend, dat ik doorleerde voor
medisch fitnessinstructeur en senioren
trainer. En ik was vroeger echt A-sportief.
Ik had je uitgelachen als je mij voorspeld
had dat ik in de sport zou gaan werken!
Maar ik geef nog steeds met superveel
plezier trainingen op diverse sportscholen in Almere en Weesp.
Ik had voor de lol al veel studieboeken
gelezen over voeding en gewicht. Maar
65

gewichtsconsulente was niet mijn roeping, en zo kwam ik uit bij de post hboopleiding voor Leefstijlcoach.
Als leefstijlcoach maak ik een inventarisatie van jouw huidige leefstijl. We kijken samen naar jouw doelstelling – wat
wil je bereiken? We gaan samen ontdekken wat jou motiveert en gaan stap voor
stap jouw automatische piloot updaten.
Kleine aanpassingen maken, die je wel
gaat volhouden, omdat ze bij jou passen.
Moet je eens kijken welke gezondheidswinst jij gaat behalen!
Het aantal coachgesprekken is per persoon verschillend. Dat is afhankelijk van
je doelstelling, je motivatie en je inzet.
Gewoontes blijvend veranderen is niet
makkelijk en heeft tijd nodig. Je gaat jezelf tegenkomen, maar ik ga je helpen je
motivatie te versterken”.  a

Leefstijlcoach Almere Poort
www.leefstijlcoachalmere.nl
06-401 557 13
angela@leefstijlcoachalmere.nl
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Het team van Tandzorg op Maat
denkt met je mee
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. Als team staan wij dagelijks voor jou klaar
om je de beste zorg te leveren. Luisteren naar de patiënt en persoonlijke
aandacht vinden wij vanzelfsprekend. Wij heten je van harte welkom.

DK

e tandartsen Jorieke Grooten en
Lona Ali maken deel uit van de jonge, moderne praktijk. Preventie, het
voorkomen van klachten, vinden zij het
aller belangrijkste.
Als team leveren wij alle zorg, zoveel
mogelijk onder één dak. Door de samenwerking met een implantoloog en een
orthodontist kun je rekenen op de juiste
zorg. Tandzorg Almere Poort werkt volgens de huidige richtlijnen en is bekend
met de laatste ontwikkelingen in de
tandheelkunde, zoals het sealen van ge-

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

Vertrouwen en begeleiding krijgen

Tandarts Lona Ali: “Als team is het belangrijk dat je een vertrouwensrelatie opbouwt 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
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bent. Elke tandarts bij ons doet zijn best
om je te begeleiden, ook al heb je angst
voor de tandarts. Door rustig te blijven
en uitleg te krijgen, blijken behandelingen uiteindelijk bijzonder mee te vallen
en kan de angst vaak na enkele bezoeken
verminderd worden. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd
meekomen naar de tandarts, om ze te laten 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 opgroeiende kinderen betreft. Kinderen zijn
soms gevoeliger voor het ontwikkelen van
gaatjes of hebben problemen met de stand
van hun tanden. Door dit tijdig te signaleren kunnen wij klachten voorkomen en je
voorzien van adviezen. Indien nodig kun
je een afspraak maken bij de preventieassistent voor ondersteuning. Vooral een
goede mondhygiëne en toepassing van de
juiste producten helpen je gebit gezond te
houden. Ons doel is om jouw gebit gezond
te houden, zodat je met zelfvertrouwen
kunt blijven lachen!”  a

Gezondheidscentrum
Vizier

Onze huisartsen en
apothekers staan
voor u klaar.
T 036-545 43 90
E gc.vizier@zorggroep-almere.nl
W gezondheidscentrumvizier.nl
gezondheidscentrum Vizier

gezondheid

Kop

huisartsen

tandartsen

Gezondheidscentrum Vizier

Allround Tandtechniek BV

huisartsen en apotheek
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 70, optie 5
zorggroep-almere.nl

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

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

Argonweg 37, 1362 AB
036-525 50 59
allroundtandtechniek.nl

Dentics

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

De MondzorgPoort

Dionysusstraat 36, 1363 TN
06-485 920 04
demondzorgpoort.nl

OrthoMere Orthodontisten

consultatiebureau

Trojestraat 60B, 1363 VL
036-303 30 30
orthomere.nl

Jeugdgezondheidszorg

Tandzorg Op Maat

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

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 3, 1363 BG
036-539 78 80
tandzorgopmaat.nl

fysiotherapeuten

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

Tandheelkundig
Centrum Poseidon

Poseidonsingel 45, 1363 TR
036-741 00 05
tcposeidon.nl

Tandartspraktijk Tandmere

Poortkliniek, Beneluxlaan 575
036-2222 333
tandmere.nl

Mondzorgpraktijk
Your Dental

Duitslandstraat 87, 1363 BG
036-841 96 75
yourdental.nl

FysioHaven Kinderfysiotherapie
Trojestraat 60A, 1363 VL
036-521 55 59, fysiohaven.com

Fysio in Motion

Odinstraat 7, 1363 WL
036-536 90 67
fysio-in-motion.com

Fysiotherapie Vizier

Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90
(voor afspraken) 036-545 41 11
fysiozorggroepalmere.nl

Fysiotherapie Medi-Mere

Poortkliniek, Beneluxlaan 575
036-532 11 22, fysiomere.nl

Massagetherapie Almere
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
Naam
massagealmere.eu

contact

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

overige
paramedici

Bon Art Optiek

oogzorg en optometrie
Duitslandstraat 85, 1363 BG
036-845 67 00
bonartoptiek.nl

Coevering.com

manuele therapie nek-/hoofdpijn
@ Fysio in Motion, Odinstraat 7
036-845 01 30
coevering.com

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

Kinderergotherapie Almere
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 98 81
kinderergotherapiealmere.nl

verloskundigen

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

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

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

Logopedie Flevoland

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

Inleiding

kraamverzorging

De Eerste Stap Verloskundigen

Karin Kraamt

Geboortecentrum Medi-Mere

thuiszorg

Poseidonsingel 41, 1363 TR
036-540 02 66
verloskundige-almere.nl

Poortkliniek, Beneluxlaan 573
06-228 692 60
geboortecentrummedi-mere.nl

BK

Verloskundigen Poort,
team Geel

tekst a

Huisartsenpraktijk Homerus
Trojestraat 60, 1363 VL
036-545 44 40
www.verloskundealmere.nl
zwangerschapscursus

Zwanger & Bevallen

Minervasingel 5, 1363 ZJ
06-364 562 80
zwangerschapscursusalmere.nl
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zelfstandig kraamverzorgster
06-571 293 11
karinkraamt.nl

Connected2Care

Transistorstraat 151, 1322 CN
connected2care.nl

Royalty Thuiszorg BV

Transistorstraat 151, 1322 CN
036-203 60 11
royaltyzorg.nl

• Poseidonsingel 41
• persoonlijke verloskundige zorg
• alle echo’s gemaakt door je eigen verloskundige 1363 TR Almere Poort
• informatie-avonden op de praktijk
• Bartokweg 161
1311 ZX Almere Muziekwijk
• mamacoaching en EMDR traumatherapie
• het verzorgen van anticonceptie
• Achterwerf 301 A
www.verloskundige-almere.nl

1357 DD Almere Haven

Onze openingstijden:
telefonisch bereikbaar
van 09:00 tot 18:00 uur
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

Onze praktijk
Mogelijkheid voor alle eerstelijns zorg (vaccinatie, castratie, sterilisatie,
bloedonderzoek, röntgenfoto’s) en tweedelijns zorg (tandheelkunde
en ook laparoscopische sterilisaties).
Trimsalon voor katten
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.

Europalaan 836 · 1363 BM Almere Poort · 036 - 536 9600
ook online afspraken via www.almere@anicura.nl
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gezondheid

Kop

psychotherapeuten

Bijzonder Jij – begeleiding
bij leer- of gedragsproblemen
Europalaan 844, 1363 BM
036-536 93 96
bijzonderjij.nl
Hoofdpersoon Psychologie

diëtisten

dierenartsen

Psychologenpraktijk
Almere Poort

Anne-Marie

AniCura Dierenartsen Almere

GC Vizier, Duitslandstraat 1
06-510 121 20, psymere.nl

GC Vizier, Duitslandstraat 1
06-203 890 55
annemariedietist.nl

coaches

Diëtistenpraktijk Simpl.Food

wijkteam

Odinstraat 1, 1363 WL
036-760 20 50
hoofdpersoon.nl

Jade Babycoaching

Jungiaans Atelier

JunieQ – kinder- en jongeren-

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

Loveworkx relatietherapie
en individuele therapie
Frankrijkkade 220, 1363 CJ
06 424 781 80
loveworkx.nl

James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

coaching & familie-mediation
Monacostraat 89, 1363 CG
06-225 706 13 / 036-526 07 54
junieq.nl

Leefstijlcoach Almere Poort
Nikestraat 4, 1363 ZV
06-401 557 13
leefstijlcoachalmere.nl

Poortkliniek, Beneluxlaan 577
0320-239 223
simplfood.nl

Diëtistenpraktijk Tamara
06-333 763 52
dietistenpraktijktamara.nl

Europalaan 836, 1363 BM
036-536 96 00
anicura.nl

Wijkteam Almere Poort
tel. 14036
info@almere.nl
FB: wijkteam.almere.poort

gewichtscoach

Esther Meulstee

voedings- & gewichtscoach
Beneluxlaan 634, 1363 BJ
06-242 568 02
esthermeulstee.com

Naam

Mentaal Beter – GZ psychologen

& psychotherapeuten
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
088-010 44 80

contact
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Bibliotheek Poort verbouwd tot
‘huiskamer van Almere Poort’

Kers op de taart

De afgelopen jaren is het aantal bezoekers en uitleningen in de bibliotheek
in Europakwartier flink toegenomen. Het was dus de hoogste tijd om de
oude bibliotheek te transformeren naar een bibliotheek die haar bezoekers
een meer huiskamerwaardig gevoel kon geven. En dat is gelukt!

A
A

nnerie Brenninkmeijer, directeur De Nieuwe Bibliotheek:
“Binnen de geplande termijn en met geringe kosten hebben we
de bibliotheek in Almere Poort van een
likje verf en een efficiëntere, gezelligere,
inrichting kunnen voorzien. Deze andere
inrichting heeft ervoor gezorgd dat de
bibliotheek nu een knusse koffiehoek
met kranten en tijdschriften heeft; leuk
om samen iets af te spreken of gewoon
lekker te genieten van de nieuwste
tijdschriften.

Alle doelgroepen blij

De jongeren maken we blij met een uitbreiding van hun collectie en dankzij
de nieuwe prentenboekbakken ziet de
jeugdafdeling er ook een stuk vrolijker
uit. Met een grotere collectie prentenboeken kunnen we ook de allerjongste
Poortenaren zo vroeg mogelijk met de
wonderlijke wereld van boeken kennis
laten maken. Door de verrijdbare prentenboekbakken bestaat ook de mogelijkheid om een fijne plek creëren voor leuke
activiteiten.
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Wist je trouwens dat de totale collectie
met wel 30% is uitgebreid? Ook de werkplekken hebben meer privacy gekregen
zodat je nu ook rustig kunt werken in de
bibliotheek. De kers op de taart is misschien wel de komst van een multi toepasbare touch-tafel. Deze tafel is vooral
bruikbaar voor kinderen bij het leren tellen en spellen maar heeft ook toepassingen als het gaat om taalondersteuning
of apps speciaal voor mensen met beginnende dementie.

Openingsfeestje uitgesteld

Het geplande openingsfeestje, op dinsdag 23 november 2021, kon helaas niet
doorgaan. Maar wat in het vat zit verzuurt niet! In het voorjaar organiseren
we een klein heropeningsfeestje. Met dat
feestje vieren we dan dat we, als bibliotheek, nu beter aan de vragen van het
groeiende aantal inwoners van Almere
Poort kunnen voldoen. En dat allemaal in
een bibliotheek met ‘huiskamer van Almere Poort’ allure”.  a

Parkeer de

eerste 2 uur gratis

in de Duinhal: pak je

uitrijkaartje bij de ingang
en laat het scannen
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bij de kassa!

shoppen

PLUS in Duinhal enthousiast
in gebruik genomen
Sinds de opening van de PLUS supermarkt in Duin op 13 november 2021
komt het idee van de Duinhal als ontmoetingsplek aan de boulevard
prachtig uit de verf. Samen met het to go concept en restaurant De
Duinkamer wordt in veel aspecten aan de vurige wens van veel buurt
bewoners tegemoetgekomen.

EE

igenaren Ed en Dennis Slooten staan
te stralen nu hun idee in de praktijk
meteen door de eerste bezoekers
omarmd wordt. Op een heel natuurlijke
wijze, alsof het nooit anders is geweest,
wordt de Duinhal in gebruik genomen
op de manier die zij voor ogen hadden.
Een supermarkt die niet alleen een plek
is voor de dagelijkse boodschappen, maar
ook voor de buurt. Naast de winkel is er
ook een restaurant en een afhaalbalie

voor bezoekers van Strandbad Duin. Door
de ramen boven De Duinkamer kun je
een glimp opvangen van de kook-bso van
KinderCentrumAlmere. In de supermarkt
zijn in eerste instantie zo’n 70 medewerkers aan de slag gegaan. Ed Slooten gaat
de supermarkt samen met zijn dochter
Naomi en zoon Kevin runnen. “We zijn
heel blij dat we dit stekje ontdekt hebben, want het is echt heel gaaf!” En wat
zeggen de klanten? Didi: “Fijne, overzich-
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telijke supermarkt, met uitgebreid en
mooi assortiment. Ook heerlijke verse
maaltijden en supervriendelijk personeel”. Mercedes: “Beautiful supermarket,
friendly staff, parking is amazing! Fresh
foods as well”.  a

PLUS Duin
Zeeduinweg 706, 1361 BG
036-203 30 13
facebook.com/PLUSDUIN
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Zaterdagmarkt dankt succes
aan enthousiaste ondernemers
Op de zaterdagmarkt in Almere Poort vind je alle boodschappen die
je op een markt kunt verwachten. De nieuwe opstelling achter de
Homerusmarkt maakt een bezoek nog leuker.

OD

ndernemers staken de koppen bij
elkaar en bedachten dat de marktbeleving beter zou zijn als de kramen allemaal bij elkaar geplaatst zouden
worden. Deze staan nu in twee rijen,
met de fruit- en groentekraam van Bas
Zijp aan de korte zijde. Je loopt nu als
het ware door een straat met links en
rechts kramen en kunt zo makkelijk een
ronde maken langs krakend verse waar.
Heerlijke versgebrande noten, kaas, vis,
brood, delicatessen, kip, bloemen en
groente & fruit. Meerdere gezellige zitjes
en statafels waar je direct een hapje van
de aanwezige foodtrailers kunt nuttigen,

maken het compleet. Veel buurtbewoners en ook mensen uit andere wijken
van Almere hebben de markt in hun hart
gesloten en als vaste routine in hun week
opgenomen.
De markt is tot een ontmoetingsplaats
geworden waar mensen elkaar tegen komen en even bijpraten voor ze hun weg
vervolgen. De ongedwongen sfeer maakt
het bijna magisch. Welke formule heeft
de markt in Poort tot een succes gemaakt? Volgens Martin van Benny’s Chicken ligt het aan de enthousiaste ondernemers. “De marktkooplui zijn stuk voor
stuk vrolijk en behulpzaam, het plezier in
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hun werk straalt er vanaf. Verder letten
we goed op branchering, dat wil zeggen
dat er geen twee kramen met dezelfde
waar op de markt staan. In principe zijn
we qua food nu compleet. Voor non-food
zijn er nog mogelijkheden. Maar ik ben
trots op wat we samen hebben neergezet. Tot slot versterken de markt en
het winkelaanbod er omheen elkaar. De
komst van de Plus heeft het geheel een
boost gegeven, maar ook de units in het
gebouw van de Homerusmarkt vullen
het heel mooi aan”.  a

PLUS Duin

food

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

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

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

Gall & Gall Almere Poort

Olivier van Noortstr. 94, 1363 LS
036 - 737 05 23
gall.nl

Zeeduinweg 706, 1361 BG
036-203 30 13
plus.nl

PLUS Homerus

Alseïdenstraat 11, 1363 SR
036-760 13 72
plus.nl

Toko Almere Poort

Europalaan 907, 1363 BM
036-525 03 24

mode

Biggymanskleding

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

Livas-Fashion

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

The Red Thread

Dierenwinkel Petable

atelier & showroom
Europalaan 804, 1363 BM
‘achterhuis’ Zeussingel 11, 1363 TM 036-844 15 78
06-486 080 28
www.petable.nl
FB: lisalotte / my favourite jeans

De Plint

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

diversen

Bon Art Optiek

Duitslandstraat 85, 1363 BG
036-845 67 00
bonartoptiek.nl

Poort’s Kledingreparatie

Gamma Almere Poort

Telefoon Wereld

George Kniest Boat Equipment

The Washlounge

Jeniffersbloemen

Wisse Sport & Lifestyle

Editiestraat 20, 1321 NG
036-536 66 55
gamma.nl

Marinaweg 20, 1361 AC
036-536 94 40
georgekniest.nl

Europalaan 818, 1363 BM
036-844 48 44
jeniffersbloemen.nl
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Poseidonsingel 42, 1363 TR
036-785 22 94

Europalaan 824, 1363 BM
036-785 09 30
telefoonwereldalmere.nl

Europalaan 915, 1363 BM
06-111 452 60
thewashlounge.nl

Europalaan 931, 1363 BM
036-536 94 01
janwissetweewielers.nl

WELKOM IN NAARDEN-VESTING
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homerusmarkt
adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Jenny’s Tabak & Gemak

tabak, PostNL,
de Nederlandse loterijen
036-524 79 30
vivantjennys@hotmail.com

contact zaterdagmarkt:
marktalmerepoort@kpnmail.nl

De Knipboetiek

Islamitische Slagerij 		
Ahmed Papa

Koffiepunt

groente, fruit en halal vlees,
kip en doksi, verhuur en
verzorgen van bbq
036-524 74 16 / 06-111 118 32
islamitischeslagerijahmedpapa.nl

Barba Papa

@BarberAlaKondre

Eleonara Zorg & Sion Zorg
zorgbureau
sionzorg.nl
eleonarazorg.nl

Fabchiq

fabchiq.com

barber met en zonder afspraak
06-200 628 57

06-517 641 35
Insta: koffiepunt.almere

La Modelo Boutique

verhuur en verkoop van damesen meisjes-galakleding
FB: La Modeloboutique

Nahanni’s

Saigon Food

Wan * Pipel

Spare Rib Express

Winny & Welzijn

036-785 79 13, saigonfood.nl

spareribexpress.com

Style Fashion & More

damesmode
06-244 660 19
06-116 070 74
FB: Stylefashionandmore

Suri Vracht

gratis ophaalservice
06-844 526 66
06-861 672 95

Suri * Yaki

036-303 30 50, suriyaki.nl

nahannis-beautysalon.nl
06-817 857 21

Syriana Döner

Notenbar Almere

The Poke Booster

speciaalzaak voor verse noten,
chocolade, zuidvruchten en meer
06-245 123 16
FB/Insta: Notenbar Almere

06-873 252 70

insta: thepokebooster.nl

Vle’s Keuken
vleskeuken.nl
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036-525 14 22

schoonheidsbehandelingen,
cupping en acupunctuur
06-108 131 34
winny-welzijn.nl

YesuCurls

knippen en verzorging
van krullen en afrohaar
yesucurls.com

viskramen

Bos Vishandel

dinsdag 10-18 uur
bij de Homerusmarkt
06-533 084 71
FB: Bos Vishandel
De Rode Mul visspeciaalzaak
woensdag t/m zaterdag
bij de Homerusmarkt
06-513 246 25
www.vishandelderodemul.nl

Kinderopvang
voor 0 - 12 jaar
De gezelligheid van een groep in een
kinderdagverblijf of de kleinschaligheid en
flexibiliteit van gastouderopvang? Na schooltijd
– onder begeleiding – met vriendjes spelen? Of
spelenderwijs voorbereiden op de basisschool?
Bij GO! kan het allemaal.
go-kinderopvang.nl

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE
BOUWMARKTMEDEWERKERS!
Blink jij uit in klantgerichtheid?
Word jij blij van verkopen?
Dan is een bijbaan
als bouwmarktmedewerker
een interessante optie voor jou!
Liever alleen vakkenvullen?
Ook dat kan!
GAMMA Almere Poort
Editiestraat 20
1321 NG Almere
036 536 6655

GAMMA ALMERE POORT

Bekijk onze vacatures.
Scan de QR-code of ga
naar werkenbijgamma.nl

