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Voorwoord
De onzekerheid in de horeca blijft maar voortschrijden en met man
en macht proberen de horecazaken zo goed mogelijk de RIVM
maatregelen op te volgen. De Coronacrisis raakt de horeca
bedrijven, clubs, discotheken en hun eigenaren en medewerkers
nog steeds keihard! Evenementen en festivals zijn tot nader bericht
geannuleerd. Ondanks dat hebben wij toch weer besloten deze
nieuwe editie voor alle horecaliefhebbers te maken.  

⦁ VIEW en Cablepark VIEW 
⦁ Café Men at Work
⦁ Café ’t Lievertje in ’t zonnetje na de verbouwing! 
⦁ Business-Borrel036 ‘De zakelijke netwerkborrel met een feestelijke twist!’ 
⦁ SunRunners Beach, Bar & Food! 
⦁ Abbraccio Italiano, delicatessenzaak van de ‘Knuffel Italiaan’ Ivan 

Dit keer in het GRATIS MAGAZINE van HORECA-EVENTS036 leuke
interviews en items van onder andere.:

Heel veel leesplezier en geniet zoveel mogelijk van elkaar! 
Blijf gezond en sterk. 

#Horeca036.com
#StayStrongHoreca 
#HartOnderDeRiemVoorDeHoreca Frans Brouwer

www.horeca036.com

Frans Brouwer
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Deze gerenommeerde ‘hotspot’ in Almere is in de ‘stille’ coronatijd volledig omgeturnd,
dus vonden wij het de hoogste tijd om het gesprek aan te gaan met Joey Pijl van VIEW
Almere en het Cablepark View. Lees hoe je vanuit een onverwachte (corona) situatie toch
in staat kan zijn het hoofd boven water te houden!

VIEW 2.0

View Almere

VIEW Almere is gelegen aan het Weerwater en heeft een adembenemend mooi uitzicht op de waterskibaan
en skyline van Almere. Reden te meer om deze toplocatie de plek op onze cover van dit magazine te
gunnen. VIEW Almere is de ideale locatie om lekker te lunchen, borrelen of te dineren. Maar buiten dat
biedt VIEW Almere veel meer. Maak gebruik van een aparte ruimte en denk bijvoorbeeld aan zakelijke
bijeenkomsten, events of een bruiloft. VIEW Almere is een officiële trouwlocatie. 

Nieuwe Bar | Nieuw Interieur | Nieuwe Kaart | Nieuw Concept

Lunchen | Borrelen | Dineren | Trouwen | Vergaderen
Mede eigenaar Joey Pijl

VIEW Almere beschikt over
voldoende gratis parkeerplaatsen
en ligt op slechts 500 meter van
het busstation ’t Oor. Bovendien is
het mogelijk om met de boot aan
te meren! 4



VIEW Almere is gelegen aan het aangrenzende waterskipark Cablepark VIEW en biedt
een totaal overzicht over de waterskibaan. De naam Cablepark VIEW zegt het al. Ook
deze locatie is in eigendom van Joey Pijl. Wat is er allemaal te doen Joey? “ Bij ons is het
mogelijk te waterskiën, wakeboarden, clinics te volgen en supboards te huren.
Inmiddels hebben wij het restaurant gedeelte volledig verbouwd, is er een nieuw
interieur, een nieuwe menukaart en een nieuw bar. Wij zijn klaar voor de toekomst!”
zegt de gedreven ondernemer. 

Unieke combinatie | VIEW & Cablepark VIEW

View Almere

Cablepark VIEW Almere is the place to be
Als het gaat om watersport en een dagje uit. Gezellig met je vrienden,
collega’s of familie. Geschikt voor beginners, gevorderden, individueel of met
een groep. Leer waterskiën of wakeboarden of ga lekker een dagje suppen.
Cablepark VIEW Almere is 1 van de grootste waterskibanen van Nederland
met obstakels en schansen waar je u tegen zegt en zoals je ze nergens in
Nederland vindt, en dat in Almere!

Het ‘startdock’ is in 2019 volledig vernieuwd, en er is een extra terrasgedeelte
gecreëerd waar de boarders en skiërs kunnen ‘chillen’, al het materiaal is
volledig vernieuwd waardoor je er helemaal top uitziet op de plank en).

Ben je klaar met waterskiën, wakeboarden of suppen? Plof dan neer op het
geweldige terras van VIEW Almere en geniet van de zonsondergang onder
het genot van de lekkerste hapjes en drankjes met een geweldig uitzicht op
de waterskibaan en de skyline van Almere.5



Voor aanvang van het diner heeft VIEW enkele plankjes samengesteld, hierbij te
denken aan heerlijke hammetjes of een vegetarische antipasti. De dinerkaart bestaat
uit een 18-tal kleine gerechtjes die je in willekeurige volgorde kunt bestellen. 3 tot 4
gerechtjes vervangen een voor/hoofdgerecht, je kunt de gerechtjes voor jezelf
bestellen of lekker delen met je tafelgenoten. Geniet van onze klassieke carpaccio, ga
voor  Mexicaanse taco’s met buttered schrimps of kies voor een heerlijke Poké bowl.
Naast deze 18 gerechten worden er diverse bijgerechten geboden om je diner
compleet te maken!

Wijn

Dinner to share or not to share!

View Almere

VIEW Almere
Bergsmapad 1

1324 ZK ALMERE
036-5304530 

info@viewalmere.nl

www.cableparkviewalmere.nl
036-5304530

www.viewalmere.nl 

In de coronaperiode heeft VIEW niet stilgezeten, de gehele benedenverdieping is
verbouwd, een nieuwe bar en een totaal nieuw interieur, helemaal van nu en sfeervol
ingericht om te borrelen, lunchen of dineren.

De menukaart en het concept zijn ook volledig vernieuwd, zo bied VIEW Almere een
zeer uitgebreide borrelkaart waar je kunt genieten van heerlijke cocktails en
tapasplanken. Bij de lunch is het mogelijk om zelf je broodje samen te stellen, je kiest
je broodsoort, je toppings en daarbij nog supplementen. De nieuwe invulling van het
diner maakt je helemaal gelukkig, geniet van diverse kleine hapjes!

Nieuwe Bar | Nieuw Interieur | Nieuwe Kaart |
Nieuw Concept

Na een uitgebreide rondleiding en een hartelijke
begroeting verlaten wij het VIEW park. Een ding is

zeker, dit is uniek in Almere en moet door
iedereen worden ontdekt. Joey bedankt! Wij

wensen jou en je team wensen veel succes!!! 
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https://www.facebook.com/viewalmere
https://www.instagram.com/viewalmere/
https://www.youtube.com/channel/UCU8ZQUXTtCaAnyeZAhFTFrA/
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www.viewalmere.nl 

EAT, DRINK, RELAX & ENJOY THE VIEW!
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ELKE DAG VOORDELIGE PRIJZEN  -  INHOUD 33 CL



DELTASTRAAT 76 ALMERE HAVEN

06-36363437

OOK ZONDER
AFSPRAAK MOGELIJK



     ns oog is gevallen op een onlangs geopende
Italiaanse delicatessenwinkel Abbraccio Italiano.
Hier kunnen klanten terecht voor de meest
bijzondere en heerlijke Italiaanse producten. De
zintuigen worden dan ook letterlijk gestreeld. De
geuren, kleuren en smaken komen je bij
binnenkomst meteen tegemoet.

Ondernemer Ivan wil met Abbraccio Italiano een beetje Italië naar Almere halen. Ivan is een echte Italiaanse verkoper
met stijl en gevoel voor mooie producten. Alleen al de manier van het verpakken van zijn producten is een lust voor
het oog. Met perfectie worden de producten verpakt. Hij verkoopt producten die moeilijk te vinden zijn in Nederland.
Daarnaast staat hij ook regelmatig zelf thuis in de keuken om gerechten te maken die hij in zijn winkel verkoopt. Dat
kan pasta, lasagne of funghi porcini, zijn maar ook zoete Italiaanse lekkernijen als tiramisu, cannelloni of koekjes. Op
de Facebookpagina van Abbraccio Italiano deelt hij wekelijks wat hij dat weekend gaat maken. 

ABBRACCIO ITALIANO ‘A Taste of Italy’

Het assortiment bestaat uit meer dan 25 verschillende worsten en hammen, evenzoveel verschillende kazen maar
ook uit de meest uiteenlopende pastasoorten, risotto, honing, sauzen, pesto's en meer. Bovendien is er keuze uit
meer dan 40 verschillende Italiaanse wijnen en diverse biersoorten en sapjes.

Assortiment

O
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ABBRACCIO ITALIANO

Zadelmakerstraat 14
1315 AP ALMERE

0625238901

Ivan: "Fans van onze Facebookpagina kunnen meteen al laten weten of ze een bestelling willen plaatsen. Maar ook klanten in de winkel
zelf nemen graag deze versgemaakte gerechten mee. Vaak is het al binnen no time uitverkocht. Gelukkig is er voor mensen die net
misgrijpen genoeg ander aanbod te vinden. Ik kijk er naar uit heel veel mensen enthousiast te maken met een zintuigelijke Italiaanse
knuffel!"

Volg ons op Facebook, klik op het icoontje

Abbraccio Italiano is gevestigd aan de Zadelmakerstraat 14 in de Passages in
Almere Centrum. Ivan is de enige echte ‘Knuffel Italiaan’ in Almere! Bezoek
zijn winkel, een echte aanrader. 

abbraccio.italiano.nl@gmail.com 

"Wij verzorgen ook op locatie. Denk aan lunch,
feesten- en partijen en proeverijen"
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https://www.facebook.com/Abbraccio-Italiano-101900728120783
mailto:abbraccio.italiano.nl@gmail.com


Ruim een jaar geleden namen Lydia en
Cockey hun intrek als eigenaren van
Eetcafé De Zaak aan de Videostraat 4
op het Industrieterrein De Gooise Kant
in Almere-Stad. Na een kleine maar
prachtige renovatie zijn zij enthousiast
van start gegaan. Het is in alle opzichten
een veelomvattend en spraakmakend
eetcafé met verrassende evenementen
en bruisende borrels. Tijd om eens een
gesprek aan te gaan met dit leuke
liefdes koppel die zeer recent opa en
oma werden. Maar de geest is nog niet
uit de fles en ze rocken doooorrrrrrrr.….   

 Eetcafé

"Nooit opgeven en gewoon
doorgaan, dat is ons motto, 
ook in deze rare tijden"

12



Eetcafé De Zaak is elke dag van de werkweek geopend vanaf
12.00 uur en een eindtijd is niet te voorspellen. Alles staat in
het teken van gastvrijheid, service en het de gasten naar
hun zin maken. Alles kan en mag. Behalve als Cockey
ingrijpt, dan is zijn wil wet! Maar o, o, o, wat is het een lieve
knuffel beer, die er alles aan doet, samen met Lyd, om de
zaak met de (gehakt) ballen van Cockey tot een ouderwetse
bruine kroeg met lunchroom kwalificaties te exploiteren. 

De Zaak | Lydia en Cockey  

Een zaak met ballen!

Elke woensdag is de daghap het avondeten en zit De
Zaak ramvol. Afhalen kan ook. Maar vaak blijven de
‘afhaal-gasten’ de daghap toch nuttigen op De Zaak.
Ook lekker makkelijk als je eens vertelt aan het
thuisfront over waar je uithangt…… “Ik ben nog op De
Zaak!’, en daar is niks aan gelogen.
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Kika | Bingooooooo | Live Muziek
Afgelopen zomer liep De Zaak, haar gasten, leveranciers en andere
betrokkenen een wandeltocht van ruim 10 kilometer langs drie (collega)
horecazaken in Almere, t.w. Café ’t Boemeltje, Café De Krullenbol en Eten
& Drinken op het Plein. Allemaal aan de wandel en geld inzamelen.
Opbrengst ruim 2.000 Euro voor Kika.

Spraakmakend zijn de bingoavonden met gevarieerd entertainment. Vaak
uitverkocht en verrassende mooie prijzen als er een goede bingo is komen
voort uit de door de gasten gekochte bingokaarten. Volg Facebook van
Eetcafé De Zaak om te zien wanneer er weer een bingo is. Regelmatig zijn
er live artiesten die veelal op vrijdagmiddag De Zaak op zijn kop zetten.
Momenteel uitsluitend als het kan en mag en altijd volgens de RIVM
maatregelen.

Videostraat 4
1322 AA Almere-Stad 

Gooise Kant
Tel: 036-536 1943www.eetcafedezaak.nl 

Elke dag mogen de gasten rekenen op
onverwachte dingen. De wisselende daghap
op woensdag, de (gehakt) ballen van Cockey
op maandag met een glas bier ook wel
genaamd ‘De Ballen van Cockey en bier!’, de
overheerlijke ciabatta met oude kaas en
uiteraard Hamburger De Zaak. Niet te doen,
wat een variatie. Eetcafé De Zaak is een
unieke plek om te eten, drinken, feesten,
rustig te werken en te sneuvelen………..

Aanraders!
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Vraag ons naar de mogelijkheden
Lydia en Cocky

036 - 536 1943

https://www.facebook.com/eetcafedezaakalmere/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/eetcafe_de_zaak_almere/
http://www.eetcafedezaak.nl/
http://www.eetcafedezaak.nl/


WWW.CAFETARIADEHAVENKOM.NL

http://www.cafetariadehavenkom.nl/


Het roer moest om en er volgde een nieuw concept, een nieuw terras, een buitenbar en
werd met dezelfde eigenaar als destijds van Steel Creek onder leiding van manager Marc
van Rossem SunRunners Beach Bar & Food geopend. Gelegen bij de Hollandse brug,
vlakbij HarborHouse en naast de catamaranzeilschool Sail-Today. Direct gelegen aan het
water en uitkijkend op Amsterdam en alles wat daar voor ligt. Aan de andere kant van de
Dijk liggen de wijken Almere Poort en Duin. Prachtige ligging en een echte ‘goodfeeling’
plek. Het is er casual en laagdrempelig en het voelt als een ‘dagje vakantie’. 

SunRunners | Beach, Bar & Food
SunRunners

Marc wil graag dat zijn gasten van binnenkomst tot dat zij weggaan
een geweldige beleving ervaren. Marc werkte op Aruba in de horeca
en heeft de ‘Aruba-Vibe’ meegenomen naar SunRunners. Door zijn
jarenlange horeca ervaring weet hij zijn team op alle facetten en tot in
detail de juiste richting te wijzen. “Old skool Horeca met een moderne
twist!” noemt Marc dat.  
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Dit unieke concept van SunRunners is een aparte buitenplek genaamd ‘Master your Pit’. Vertel Marc;
“Master your Pit is eigenlijk een aparte plek achter de buitenbar waar je tussen 15 en 50 personen alles ter
beschikking krijgt, behalve ons personeel. Maar wel een eigen BBQ, vleesgerechten en drank. Self service is
dan uiteraard het geval, maar je hebt met jouw eigen mensen een aparte en unieke plek om je eigen feestje
te vieren!” legt Marc enthousiast uit.

Lunchen | Borrelen | Dineren | Snacks
Bij SunRunners is het op woensdag t/m zondag van 11.00 uur tot 23.00 uur genieten van de lunch,
borrelen, dineren en snacks. Het eten is van een opmerkelijk hoog niveau hebben wij zelf mogen ervaren.
Op www.sunrunners.nl staat de menukaart. Thema-avonden zoals een Spaanse avond met Paella en live
muziek met sing & songwriters worden regelmatig georganiseerd. 

Het direct aan het water gelegen terras heeft 60 zitplaatsen en bovenaan bij het restaurant op de eerste
verdieping nog eens 24 zitplaatsen. Uiteraard is het ook mogelijk binnen te zitten en is SunRunners het
gehele jaar geopend. Aan de dijk is voldoende gratis parkeerruimte. Even door de slagboom, auto parkeren
en je vraagt na het afrekenen de gratis uitrijkaart. 

SunRunners

‘Master your Pit!’

Terras | Gratis parkeren

Ook dit schitterende horecabedrijf met een unieke ligging en prachtig
uitzicht bevelen wij aan. Ga gerust eens kijken en ontdek. Geniet!!! 

Marinaweg 161
Almere

info@sunrunners.nl
www.sunrunners.nlBeach, Bar & Food Klik hier

https://www.facebook.com/sunrunners.nl/
http://www.sunrunners.nl/
http://www.sunrunners.nl/
mailto:info@sunrunners.nl


SPORTCENTRUM
BEACTIVE

Kadegriend 17-25
1356 CA Almere

036 540 2340
info@sportcentrumbeactive.nl

www.sportcentrumbeactive.nlWil je bij ons een proefles reserveren? Klik hier!

SPORTCENTRUM
BEACTIVE

Fitness
Personal trainer
Groepslessen
Boks/fit les op zak
Extreme step
Fatburnmix
55+ Active
Yoga
Ultimate workout
Tumbao
Minion-club
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Bij ons is ieder lid belangrijk!

https://www.instagram.com/sportcentrum_be_active/?hl=nl
https://www.facebook.com/sportcentrum.beactive/
http://www.sportcentrumbeactive.nl/
https://www.sportcentrumbeactive.nl/proefles/
mailto:info@sportcentrumbeactive.nl


"Bij ons in Café The Sting heerst het gezellige huiskamergevoel. Genieten van een drankje aan
de bar of een potje darten, het kan allemaal bij ons. Live muziek is een passie van ons en
hebben daarom regelmatig een zanger of zangeres te gast. In de zomer hebben we een
heerlijk terras waar je kunt bijkomen van dagelijkse dingen en lekker kunt praten met vrienden
en gasten.Genieten van een goed glas bier, whisky, wijn of gewoon een lekker bakje koffie of
thee? Dan ben je bij Café The Sting aan het juiste adres!"

Café The Sting

Café The Sting

Een gezellig café met een knus                                            gevoel!

Café The Sting
Brink 8

1354 HJ Almere Haven
036 - 531 7931

info@cafethesting.nl
www.cafethestingalmere.nl

huiskamer

| Darten | Klaverjassen | Live Music | Bingo |  Vrijmibo |
7 dagen per week geopend
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https://www.facebook.com/Cafe-The-Sting-187461505156495/?ref=page_internal
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Beauty&Lifestyle Magazine036 is een
stadsmagazine die elke maand online uit
komt én 4 keer per jaar óók in hard copy

print pocketformaat A5. Makkelijk om
mee te nemen en altijd gratis. Onze

magazines staan vol met leuke redactie,
met maandthema's, lokale, regionale en

soms ook landelijke ondernemers die
hun bedrijf op een unieke manier

presenteren. Ook lees je tips over beauty
en mode, staa er heerlijke recepten in,
zie je advertenties, lees je interviews,

columns en lees je interieur tips. De
Winter Editie komt 1 december uit en ligt

bij alle adverteerders en op de leukste
hotspots van Almere.Mis vooral niet onze

super leuke maandelijkse win-acties!

Beauty&Lifestyle Magazine036

Klik hier om onze Zomer Editie te lezen!

www.beautyenlifestylemagazine.nl

Elke maand online en ééns per kwartaal óók in print!
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HET MARKETINGBUREAU VOOR HORECA & EVENTS

SOCIAL MEDIA | BRANDING | CONCEPTEN | MARKETING | DESIGN

WWW.HORECAXPLOSION.NL

199,

excl. BT
W

VERTEL DE HELE STAD
DAT JE OPEN BENT!

WIJ DESIGNEN EEN 
PROMOTIEPAKKET
IN JOUW HUISSTIJL
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SOCIAL MEDIA ADS

EN MEER ....

https://plosion.nl/


Column Margo Beentjes

Hey, wat leuk dat ik jou hier tref! Ik stel me graag even aan je
voor. Mijn naam is Margo Beentjes. Ik ben Lifecoach. Dat is
wat ik doe. Maar allereerst en bovenal ben ik mens. Dochter,
zus, vriendin en moeder van een zoon en een dochter. Ik ben
gek op de zee, een goed gesprek, fris gewassen beddengoed,
dansen, rommelen in de tuin, lachen en lekker gek doen. Ik
ben sportief, empathisch, gevoelig, een mensen-mens, maar
ook graag alleen. Sinds 2001 woon ik in Almere, in 1970
geboren en getogen in Amsterdam.

Even voorstellen...

Ik ben verre van perfect, heb een leven vol ups en downs zoals ieder
ander en ben gevormd door mijn verleden. Het overwinnen van een
jarenlange eetstoornis en het stuklopen van mijn relatie na zesentwintig
jaar, zijn onderdeel geweest van een enorme persoonlijke ontwikkeling. 

Het heeft ertoe geleid dat ik lifecoach ben geworden. Ik heb ervaren hoe
het is om vast te zitten in bepaalde patronen, om jezelf te verliezen en
hoe bevrijdend het is om jezelf weer terug te vinden. Om voor jezelf te
durven kiezen. En dat gun ik iedereen met heel mijn hart.

"Het is mijn passie
om mensen de regie

over hun eigen
leven (terug) te

geven. Als coach
loop ik een tijdje

met je mee tot je het
weer zelf kunt."
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Als life coach help ik mensen bewuster te leven. Meer in contact met zichzelf. We leven in een drukke maatschappij die
veel van ons vraagt. Onze agenda’s zijn overvol en we zijn constant aan het jongleren om alle ballen in de lucht te
houden. We vragen ons vaak niet af hoe we ons daarbij voelen. We zijn bezig met willen voldoen. Voldoen aan de eisen
die aan ons gesteld worden, maar ook aan de eisen die we aan onszelf stellen.

Als de boog te lang gespannen staat kunnen we last krijgen
van slapeloosheid of angst. Zijn we prikkelbaar, somber of
emotioneel en hebben we het gevoel niet lekker in ons vel te
zitten. Ergens knaagt er iets, maar dat drukken we weg, want
we moeten door. Met het risico op allerlei lichamelijke
klachten of zelfs een burn-out. 

Door Corona lopen er op dit moment meer mensen rond met
hulpvragen dan ooit tevoren. Een crisis zorgt ervoor dat
wordt alles uitvergroot. Het wordt moeilijker om weg te lopen
van jezelf of van situaties waarin je je niet prettig voelt.
Helaas heerst er bij veel mensen nog steeds een taboe op
psychische hulp. Ze zien het als een teken van zwakte.
Terwijl hulp vragen juist heel krachtig is en laat zien dat je
jezelf en de mensen om je heen serieus neemt. Want als jij
verandert heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen.

Column Margo Beentjes
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Het is goed om af en toe eens bij jezelf in te checken en je af te vragen
“Wie ben ik?” “Word ik blij van wat ik doe?” “Waarom doe ik de dingen die
ik doe?” en “Wat heb ik nodig?”  Het brengt je terug naar de essentie.  Als
je moeite hebt die vragen te beantwoorden, doelen hebt die je alleen niet
kunt verwezenlijken of problemen hebt die jou ervan weerhouden om een
leven te leiden waarin jij jezelf kunt zijn, dan kan coaching je helpen.

In mijn een-op-een gesprekken sta jij centraal. Ik luister, stel vragen en
oordeel niet. Ik houd je af en toe een spiegel voor en daag je uit over
jezelf na te denken en te voelen. Samen kijken we naar waar je vastloopt
en wat je nodig hebt om weer verder te kunnen. Visualisaties en andere
energetische technieken zet ik soms in om beter toegang te krijgen tot
jouw onderbewustzijn, waar veel informatie en antwoorden te vinden zijn.

Een coaching traject hoeft niet lang te zijn. Mijn doel is om jou handvatten
te geven waarmee je zelf verder kunt. Sterker, doelgerichter, met meer
liefde voor jezelf, balans en levensvreugde. Dus wil jij het beste uit jezelf
halen?  Neem dan contact met mij op voor een gratis, vrijblijvend intake
gesprek!

"De mooiste reis van je leven kan
vandaag al beginnen. De reis naar

de beste versie van jezelf."

margo@margobeentjes.nl

Column Margo Beentjes

Een warme groet, Margo
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www.brasseriejulia.nl

In de sfeervolle en gezellige Havenkom van Almere Haven is ons
restaurant Brasserie Julia gevestigd. Brasserie Julia heeft het

karakter van een Franse bistro met een gevarieerd aanbod van
heerlijke gerechten. Bij ons bent u altijd welkom voor

een lunch, diner of gewoon een lekker drankje. Uiteraard alles
volgens de laatste richtlijnen van het RIVM. Nieuwsgierig? 

Neem dan eens een kijkje in onze menukaart. 

Horeca-Events036 feliciteert Brasserie Julia met het behalen van de
fantastische prijs GOUD voor de provincie Flevoland, uitgereikt door Het

Award Festival van de Nederlandse Horeca Prijzen.

Het Award Festival van de Nederlandse Horeca Prijzen was een 
groot succes. Op 20 januari 2020 zijn de gemeente- en provinciewinnaars

feestelijk gehuldigd en de landelijke winnaars bekend gemaakt 
en werden zij onderscheiden.  

Sluiskade 16-20 
1357 NX 

Almere Haven
036 - 531 1557

BRASSERIE JULIA is het bedrijf van
John van Beem en zijn dochter Julia.
Schitterend gelegen in de havenkom

van Almere Haven

Elke woensdag Burger&Beer
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http://brasseriejulia.nl/index.html
https://www.instagram.com/brasseriejulia/
http://www.facebook.com/brasseriejulia
http://brasseriejulia.nl/menu.html
https://www.facebook.com/brasseriejulia/


Cafetaria De Evenaar 
| Snackbar Tussen de Vaarten | Jimmy van der Vliet |
De komende edities van ons magazine gaan wij aandacht besteden aan cafetaria's en
snackbars in Almere. Niemand minder dan ondernemer ‘pur sang’ en gemeenteraadslid van
de VVD bij de Gemeente Almere, Jimmy van der Vliet is de eerste in deze nieuwe reeks. Jimmy
woont allang (1986) in Almere, kent de stad, bewoners en de politiek! Bovendien is hij
behulpzaam voor collega ondernemers om hen vrijwillig te helpen bij bepaalde vraagstukken.
Wij bezoeken hem in zijn Cafetaria De Evenaar in Almere-Buiten.  

Crisis | HARDCORE SNACKBAR!

Jimmy begon in 1988 als part timer bij Bun Burger, en kwam daarna
bij Kwalitaria Stadhuisplein. In 1991 ging hij onder Hans Poeckling full
time aan de slag bij Happie snack Haven welke hij in 1996 van hem
overnamVan 2000 tot 2010 vervolgde hij zijn loopbaan als
ondernemer van de  lunchroom in Doe-Mere. Omdat hij door de toen
uitgebroken recessie eindelijk in positie was om panden te kopen
heeft hij vanaf 2008, samen met zijn compagnon Bram van Bochove,
in een periode van 4 jaar maar liefst 3 panden gekocht en daar
snackbars in gemaakt.

Jimmy van der Vliet 26



Waar er in de snackbar jarenlang weinig veranderde, verandert
er nu plots heel veel. Iedereen gaat mee in platforms, met
schijnbaar de beste bedoelingen maar die vooral zelf er heel
veel aan verdienen. En weinigen lijken zich af te vragen of je
daar ook uiteindelijk wel wijzer van wordt. Jimmy doelt hiermee
op ‘Thuisbezorgd’, ik heb sterk het gevoel dat sommige
ondernemers soms beleid voeren uit een zekere angst. Als ik
er niet aan mee doe en mijn buurman doet het wel, dan kost
het mij misschien wel omzet. Ik bedoel, serieus.. een bedrijf
biedt alleen zijn site aan, en krijgt (want ik noem dat echt
krijgen) daarvoor 13% van je omzet. Dan moet je ook nog
brommers aanschaffen en onderhouden, de bezorgers
betalen en zelfs een thuisbezorgd jas aantrekken.. ?!  Ik zie ook
wel dat de jeugd tegenwoordig alles digitaal wil doen, maar
heel simpel, als niemand met thuisbezorgd meedoet dat zullen
de mensen toch echt weer allemaal ouderwets (en het is toch
ook hartstikke leuk en gezellig) naar de snackbar moeten gaan.
Iedereen heeft weer gewoon de normale concurrentiepositie
en nog veel belangrijker, iedereen haalt zijn marges weer. Lijkt
mij een makkelijke keus, dus nee, wij bezorgen nog niet.  

In oktober 2019 is Snackbar De Banda verkocht , waarvan het
pand nog steeds wel eigendom is. Daardoor hebben ze nu nog
twee snacktenten, te weten Cafetaria De Evenaar en Snackbar
Tussen de Vaarten. Vanuit zijn bedrijf Foodstone Development
kocht hij dus, middenin de crisis van 2008, het pand waar nu
Cafetaria De Evenaar gevestigd is. “Het was een uitdaging om
in de crisis zo ons nek uit te steken maar we draaien prima en
gaan uit van onze eigen kracht. Wij zijn een ‘hardcore
snackbar!’ met een terras en 36 zitplaatsen binnen. 80% van
onze afzet is afhaal en daar hebben wij inmiddels een stevig
marktaandeel mee kunnen verwerven” vertelt de enthousiaste
ondernemer.

Cafetaria de Evenaar

Snackbar Tussen de Vaarten is de tweede zaak van Jimmy en
Bram. Compacter dan Cafetaria De Evenaar, maar deze staat
voor dezelfde kwaliteit.  

Snackbar Tussen de Vaarten

Heb vertrouwen in je onderneming
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Deze raadsperiode zit Jimmy namens de VVD in de Gemeenteraad, met de toebedeelde
portefeuilles; Almere City Marketing, recreatie en toerisme en Stadsvernieuwing. Doordat de vele
(her)ontwikkelingen in deze raadsperiode een reuze interessante maar ook veel uren kostende
opgave. Zo is Jimmy, in het kader van de ontwikkelingen in Centrum Haven en Centrum Buiten, bij
alle winkeliers in deze gebieden met een enquête langs geweest. Dit heeft me 2,5 maand al mijn
vrije uurtjes gekost, zegt Jimmy, maar ik vond het belangrijk alle input van de ondernemers zelf
hierin mee te nemen. De meeste ondernemers konden dit wel waarderen, ook omdat ik zelf
ondernemer ben want er was uiteraard ook wel wat scepsis onderweg. Ik merkte dat wanneer ik
aangaf zelf ook ondernemer te zijn de gesprekken vaak een stuk soepeler liepen. Daarnaast is er
ook een afvaardiging van de Gemeenteraadsleden die de vergaderingen voorzit dit doe ik hier
ook nog bij. 

Jimmy | Gemeenteraadslid VVD

Cafetaria De Evenaar 
Sumatraweg 9

1335 JM Almere-Buiten
Tel: 036-8419522

 
Openingstijden:

Maandag gesloten
Di/Wo/Do/Za/Zondag van 15.00 tot 21.00 uur

Vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur

Snackbar Tussen de Vaarten
Chagallweg 18

1328 LE Almere Tussen de Vaarten
Tel: 036-8489621

 
Openingstijden: 

Maandag gesloten
Di. t/m vrijdag 14.30 tot 21.00 uur

Za. en Zondag 15.00 tot 21.00 uur
Ik merk zelf heus wel dat ik niet de prijs voor beste politicus ga krijgen
maar vind het wel heel waardevol dat ondernemers toch
vertegenwoordigd zijn in de Gemeenteraad. Vele ondernemers hebben
mij al kunnen vinden en voor velen heb ik daadwerkelijk al iets kunnen
betekenen. Ook al heb ik uiteraard ook geen toverstafje waarmee alles
lukt. Dus ondernemers meld je beslist ook aan voor de Gemeenteraad
want het zou enorm jammer voor Almere zijn als er de volgende
raadsperiode geen ondernemers in de Raad zouden zitten.

Als wij Jimmy bedanken voor het aangename gesprek weten wij een ding zeker; deze gedreven
en ervaren ondernemer draagt zijn steentje bij aan de Almeerse economie en verliest zijn
collega ondernemers niet uit het oog. Bedankt Jimmy voor het gesprek en veel succes!!!

Cafetaria de Evenaar

28

https://www.youtube.com/watch?v=6kjQnWqAeOU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2OCL7yL6xbliybX-Ut1660c09ZAQu0S0au0lqT5PyVareyk1lpCM-uNjY
https://www.facebook.com/cafetariadeevenaar


VERASSEND ONLINE KIJKPLEZIER

FLORIADE TV - DEBBY OP DINSDAG. 
Debby Toorenaar neemt je mee op haar toeganke-
lijke en enthousiaste manier in de wereld van Flo-
riade. Wat wordt er gebouwd, voor wie is Floriade 
en wat kun je straks zien?

GRILLVRIENDEN - OUTDOOR COOKING. 
Outdoor Cooking wordt steeds populairder! Al-
meerse Hobbykok Bas van Teylingen, Marcel Koetze 
en Almeerse Chef-kok Frank Trommelen presen-
teren in een wekelijkse serie hoe makkelijk en leuk 
het is om buiten te koken!

BAKER BOYZ - WINNAAR VAN THE PIONEER AWARD. 
Baker Boyz gaat over 2 beste vrienden die van 
hun hobby hun werk hebben gemaakt. Ze bakken 
‘custom made’ taarten met een speciale inhoud, 
wat hen in de problemen brengt met de wereld van 
illegale drugs.

ONDERBEDS - KINDERFILM. 
Als de 9 jarige Noa terug komt van een avontuur 
met haar bedmonsters komt ze erachter dat haar 
kinderbed verdwenen is. Ze moet nu zorgen dat 
haar monsters terug kunnen naar hun eigen we-
reld.

CAPO DI FAMIGLIA. 
Capo di Famiglia is een film die speelt met verraad, 
jaloezie, familie, liefde, geluk en dood. De vader 
van de familie passeert zijn oudste zoon en be-
noemt zijn jongste zoon tot hoofd van de familie, 



"IN JULI BRACHTEN WIJ MEER DAN 719.000 KEER
ONS ALMEERDERS OP DE HOOGTE VAN ALLES

WAT SPEELT BINNEN ONS ALMERE"

Help jij mee het nieuws van 
Ons Almere te schrijven?

Bij Ons Almere heb 
je alle vrijheid om je 
eigen ideeën uit te 
werken tot mooie, 
grappige, opvallende 
of ontroerende ver-
halen. Zij gaan geen 
onderwerp uit de 
weg, dus pak vooral 
je podium!

Als je voor Ons Almere 
schrijft dan kun je columns, 
interviews, raportages, be-
togen en nog vele andere 
zaken behandelen. De be-

langrijkste eigenschap die 
bij jou past zou moeten zijn 
dat je je verwondert over 
de dingen die om je heen 
gebeuren. Of je nou op 
school, kantoor, thuis, bui-
ten of waar dan ook bent; 
jouw voelsprieten voor een 
goed verhaal staan altijd 
aan. Het is aan jou om dat 
verhaal goed over te bren-
gen in tekst!

Mensen zeggen dat jij vaak 
nét even anders tegen 
dingen aankijkt. Je durft 

eerlijk te zijn en zowel de 
leuke als de minder leuke 
kanten te beschrijven. Als 
je ook nog weet wanneer je 
werkwoorden met een d of 
t schrijft dan worden ze he-
lemaal blij (zo niet, dan re-
digeren ze je tekst voor je). 

Meld je aan als meeschrij-
ver en help ze om het 
nieuws van Ons Almere te 
brengen! Zij wachten met 
smart op jouw aanmelding!

http://www.pixelthis.nl/
https://beautyenlifestylemagazine.nl/
https://www.decomputerdienst.nl/
http://dinerclubnederland.nl/
https://kelderhoveniers.nl/
https://www.skyhighescaperoom.nl/
https://www.flevomakelaars.nl/
https://www.zwsincasso.nl/
https://www.dokterandrebeautyworld.nl/
https://onsalmere.nl/
http://happy-dealz.nl/
http://horeca-events036.nl/
https://theclasscompany.com/


Wij zoeken zelfstandige Media Accountmanagers
regio Almere en Lelystad

Als Media Accountmanager 
(wij noemen dat Ons Media 
Adviseur) is je belangrijk-
ste doel om de adverten-
tieomzet van de aan jou 
toegewezen titels van Ons 
Almere en Ons Lelystad 
te laten groeien, zowel in 
print als op de bijbehoren-
de online platforms en in 
digitale nieuwsbrieven.

Jij wordt verantwoordelijk 
voor jouw eigen nieuwe 
klanten. Je bent dan ook in 
staat om leuke en originele 
sales activiteiten te initië-
ren.

Herken jij je in dit profiel?
 - Minimaal HBO werk- en 
denkniveau;

 - Minstens 3 jaar ervaring 
met crossmediale ad-
vertentieverkoop (print, 
online en social media) 

is een must, evenals een 
relevant commercieel re-
latienetwerk in de regio;

 - Je voert onderhande-
lingen, pleegt (koude) 
acquisitie en genereert 
salesleads;

 - Commerciële en presta-
tiegerichte instelling met 
een flinke drive;

 - Je bent zelfstandig, 
assertief, meedenkend, 
contactueel sterk en 
overtuigend;

 - Je hebt je eigen on-
derneming waaruit jij 
jouw vergoedingen kunt 
factureren.

Wat kun je van ons 
verwachten?
 - Een gezellige werkomge-
ving in een sterk groeien-
de organisatie. Er wordt 
hard gewerkt, maar ook 
hard gelachen. Je hebt 

leuke collega’s die ook 
echt geïnteresseerd in je 
zijn;

 - Je krijgt veel vrijheid en 
eigen verantwoordelijk-
heid;

 - Je mag deel uitmaken 
van een team met gren-
zeloze ambities, alleen 
dit jaar worden er een 
krant en twee online 
nieuwsplatformen gelan-
ceerd in Nederland;

 - Een functie met veel ei-
gen verantwoordelijk-
heid en de ruimte om 
mee te denken en nieuwe 
zaken te initiëren;

 - Een goede vergoeding en 
een zeer aantrekkelijke 
bonusregeling afhanke-
lijk van de behaalde tar-
gets. De bonus wordt per 
maand uitbetaald.

Herken jij je in deze vacature?    
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie en 
CV met pasfoto. Deze kun je sturen naar 
info@onsalmere.nl. Vermeld in de motiva-
tie wat jou persoonlijk aantrekt aan deze 
vacature. Hier zijn wij erg benieuwd naar!

mailto:info@onsalmere.nl


Brenda en Marco wonen sinds 20 januari in Almere-Poort en vanaf
september in hun nieuwe woning in Almere-Duin. Nieuwe
inwoners dus in Almere en bovendien nieuwe ondernemers! Zij
zijn de eigenaren van Dolgelato, ambachtelijke ijsbereiders en
leveren aan horeca bedrijven. In Almere-Buiten is hun
bedrijfsruimte, productie en uitgebreide vriescel gevestigd. 

De basis werd gelegd in de Amsterdamse Jordaan, waar Freddy Cornell, de
zingende ijscoman, begon met het maken van 5 smaken ijs. Inmiddels zijn dat
wel meer dan 50 smaken geworden. De hele historie van deze bekende familie is
op www.dolgelato.nl te lezen. Een leuk en interessant verhaal hoor. De moeite
waard om te lezen

DOLGELATO| Brenda en Marco | Ambachtelijke IJsbereiders

De Jordaan | Zingende IJscoman 

Groothandel | Productie in Almere
Vanuit de groothandel in Almere worden de klanten in heel Nederland voorzien
van de beste soorten ambachtelijk ijs. Het ijs wordt bereidt met verse producten,
ingrediënten van de hoogste kwaliteit en gemaakt volgens familierecept. De
productieafdeling van Dolgelato is gecertificeerd en focust zich vol passie op het
innoveren van ijssmaken die aansluiten bij de trends op de markt. 

Sorbetijs
Roomijs
Exotische smaken
Vegan ijs

https://www.dolgelato.nl/


Dolgelato

Brenda en Marco willen van Dolgelato een merk maken waar
niemand meer omheen kan. Grootse plannen liggen in het
verschiet met als motto “De Sky is the Limit” en zoveel mogelijk
ambachtelijk ijs leveren aan horeca en ijssalons. 

DOLGELATO VOF
Bakkenzuigerstraat 80

1333 HA Almere-Buiten
Tel: 036-7370081

E-mail: info@dolgelato.nl

www.dolgelato.nl

Sky is the Limit | Horeca & IJssalons

Members Business-Borrel036
Deze gepassioneerde ondernemers zijn een verrijking in het
Almeerse ondernemerslandschap en wij gaan nog veel van ze
horen. Inmiddels zijn zij ‘members’ geworden van de Business-
Borrel036 waar zij hun netwerk gaan zien uit te breiden.
Interesse in de Business-Borrel036? www.business-borrel036.nl  

"Bij Dolgelato helpen we jou, als ondernemer, graag bij het
openen van een nieuwe ijssalon. Vanuit ons kun je dus

onder andere advies verwachten over een ideale locatie.
Daarnaast zijn ook zaken als apparatuur en werkprocessen

ontzettend belangrijk."

"Start vandaag nog je samenwerking met Dolgelato
en begin aan jouw succesvolle ijssalon. Dankzij

onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander
hoe je een succesvolle ijssalon op kunt zetten."

Ambachtelijke ijsbereiders
SINDS 1957
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https://www.facebook.com/ladolgelato/
https://www.instagram.com/la_dolgelato/
http://www.dolgelato.nl/
http://www.business-borrel036.nl/
http://www.business-borrel036.nl/
mailto:info@dolgelato.nl


MA T/M ZA: 09:00 - 17:00 UUR

Hopperzuigerstraat 51
1333 HM Almere
036 536 6086

OOK 
HEERLIJKE 
WIJNEN

VERKRIJGBAAR

OOK 
HEERLIJKE 
WIJNEN

VERKRIJGBAAR



SPORTCENTRUM
BEACTIVE

Kadegriend 17-25
1356 CA Almere

036 540 2340
info@sportcentrumbeactive.nl

www.sportcentrumbeactive.nl

Wil je bij ons een proefles
reserveren? Ga dan naar onze

website en schrijf je in! 

SPORTCENTRUM
BEACTIVE
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Bij ons is ieder lid belangrijk!

Klik hier!

Fitness
Personal trainer
Groepslessen
Boks/fit les op zak
Extreme step
Fatburnmix
55+ Active
Yoga
Ultimate workout
Tumbao
Minion-club

https://www.instagram.com/sportcentrum_be_active/?hl=nl
https://www.facebook.com/sportcentrum.beactive/
http://www.sportcentrumbeactive.nl/
http://www.sportcentrumbeactive.nl/proefles/
mailto:info@sportcentrumbeactive.nl


28 april 2011 namen zij, na het ondertekenen van een lening bij de bank
–op de verjaardag van Robin 21 april-, de kroeg over. Nu staat er een
zaak met ‘standing’. Het bovenste deel van de zaak met 16 zitplaatsen
heeft een Grand café uitstraling, beneden de vertrouwde toog, voorzien
van een nieuwe laklaag en er ligt een compleet nieuwe vloer. Het straalt
warmte en klasse uit. Het concept is ook aangepast, want de menukaart
verraad dat er heerlijk eten wordt geserveerd. Café ’t Lievertje serveert
broodjes carpaccio, zalm, hete kip, gezond, gehakt bal, kroket en
daarnaast spareribs, saté en mini hamburgers. Je kunt er terecht voor
koffie, lunch, diner en uiteraard de vertrouwde borrel. 

Ooit was het een sneuvelkroeg. Nu is het van een feest

café verbouwd naar een sjieke zaak gelegen in de

Almeerse Havenkom en kunnen we na negen jaar wel

spreken van een begrip. Hoogste tijd om Café ’t Lievertje

en de eigenaren Robin en Suzanne eens in het zonnetje te

zetten. Lees het verhaal over de verbouwing en bekijk de

foto’s van deze schitterende horecazaak!   

Café ‘t Lievertje| Robin en Suzanne

Café ‘t Lievertje

Feest café
Groot terras
Heerlijke kaart
Vrijmibo
Loungen
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Café ‘t Lievertje

Het café van weleer ademt nu meer gezelligheid uit, het is er sfeervoller door de
andere kleuren op de muren, de zwart/wit schilderijen aan de wanden en een
intiemere sfeerverlichting. Robin en Suzanne zorgen samen met hun medewerkers
voor een bepaalde sfeer die je niet zo snel in andere cafés voelt. Het is de combinatie
tussen grand café, een bruine kroeg gecombineerd met eten, het verwarmde terras
en de mooie plek in de Havenkom. Aan de waterkant 
staan 8 loungesets waar je heerlijk 
van de zon kunt genieten. 

Café ’t Lievertje
Sluiskade 12-14

1357 NX Almere-Haven
Tel: 036-5313119

info@lievertje.nl

Dorps | Gezelliger en sfeervoller 

Wil je nou meer weten bezoek dan de Facebook
pagina of ga er gezellig heen en ervaar het zelf in

Café ’t Lievertje!
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https://www.facebook.com/cafelievertje
mailto:info@lievertje.nl


GEOPEND VOOR AFHAAL
MAANDAG T/M VRIJDAG
12:00 UUR  18:00 UUR

VIDEOSTRAAT 4 ALMERE GOOISEKANT                        0655922559 

WWW.EETCAFEDEZAAK.NL

BROODJES•SNACKS•PLATES•PIZZA’S

https://www.eetcafedezaak.nl/




Eindelijk mochten veel horecazaken weer open onder strikte
regels. Nu zou het allemaal weer goed komen dacht ik. Helaas
komt er volgens de media weer een nieuwe golf aan, de
tweede golf. Hoe moet het nu verder. Hoe kan de horeca
daarop inspelen. De toekomstige festivals in Almere zoals: het
Terrassenfestival, het Havenfestival en het Wereldfestival gaan
niet door. Niet gehinderd door enige medische kennis begon
ik na te denken over oplossingen voor horecaondernemingen.

Zoals Johan Cruijff eens zei; elk nadeel heb zijn voordeel. Zo geldt dat ook voor de horeca. Deze coronaramp is ook
een mogelijkheid voor nieuwe initiatieven. Of het evenement nu wel doorgaat of niet, zou voor een slimme horeca
ondernemer toch niets uit hoeven maken? Mensen zijn immers in de zomer niet snel geneigd om thuis te blijven
zitten. Elke activiteit die een horecazaak onderneemt of organiseert kan daardoor op veel animo rekenen in de
zomer. De kunst is om dit zo goed te organiseren dat het niet schadelijk is voor de gezondheid van mensen.

Door: Tommy Ingenbleek

Elk nadeel heb zijn voordeel

Denken in mogelijkheden

HorecaXplosion

"Deze coronaramp is ook een mogelijkheid
voor nieuwe initiatieven."
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Door de coronacrisis ontkom je niet aan het feit dat evenementen kleinschalige moeten zijn. Zelfs met deze beperkende maatregel zijn
er echter oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld de doorloopsnelheid verhogen zonder mensen weg te jagen van bijvoorbeeld je terras.
Veel mensen die allemaal een drankje doen of komen eten en daarna weer doorgaan zodat nieuwe mensen kunnen bestellen, is even
goed voor de omzet als een propvolle zaak. Als zo'n activiteit samen met andere horecaondernemers georganiseerd kan worden
kunnen massa's mensen vermaakt worden bij de horeca in Almere en profiteert iedereen daarvan. Een voorbeeld kan zijn een lunch of
lunchlezing of een goed georganiseerde terrassentocht langs vele horecaondernemingen. Hierdoor komt er slechts een gecontroleerd
aantal mensen tegelijk in de zaak en profiteert toch iedereen van de klandizie op een zomerse dag. Zo'n evenement kan net dat ene
duwtje in derug zijn waardoor mensen komen en de omzet weer stijgt.

De oplossing is volgens mij samenwerken. Samenwerken met bijvoorbeeld: culturele evenementen en instellingen, Delicatessen uit de
regio (kortom bedrijfsleven en specialiteiten producenten), en horecaondernemingen onderling. Maar waarom zou je samenwerken met
je grootste concurrenten? Omdat je alleen tegen het coronavirus geen kans maakt, maar alle horeca ondernemingen in Almere samen
kunnen grote groepen tegelijk, verdeeld in kleine groepjes, makkelijk aan.

Samenwerken

HorecaXplosion

Zoals Cruijff zei over voetbal dat je moet scoren om te winnen moet je
in de horeca klanten hebben om te kunnen overleven. Zo simpel is het
dus. Als je niet probeert om klanten te trekken kan je ook niet winnen.

Als je wilt winnen moet je scoren

Tommy Ingenbleek
Eigenaar HorecaXplosion
www.horecaxplosion.nl

"Onze prioriteit als marketingbureau is het op de kaart zetten van jouw
bedrijf of evenement. Waar kunnen wij jou mee helpen?"
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https://www.facebook.com/horecaxplosion/
https://www.facebook.com/horecaxplosion
https://www.instagram.com/horecaxplosion/
https://twitter.com/horecaX
https://www.linkedin.com/company/horecaxplosion/
https://horecaxplosion.nl/


Café Men at Work is een begrip in Almere! Dat Gerry en zijn
vrouw Adrienne de eigenaren zijn is al vele jaren zo en
daarom gaan we dit keer ook meer in op de zaak 
Men at Work in plaats van een verhaal over Gerry 
en Adrienne te schrijven. Bovendien stond Gerry 
onlangs nog met een openhartig en persoonlijk 
interview in de huis-aan-huis krant van ONS ALMERE. 
Online terug te lezen op www.onsalmere.nl 

Men at Work | Café met ster allures 

Gooise Schipper

                                                    is verbouwd en heeft samen met de uitvoerende Almeerse bedrijven
About Projects en Maxim Functional Communication en met uitstekende medewerking van de Gemeente
Almere een ware metamorfose ondergaan. De buitengevel is vernieuwd en grote letters CAFE MEN AT
WORK sieren de luxe vormgegeven pui. Het overdekte terras heeft 52 zitplaatsen en is open voor lunch,
borrelen en diner. Vanaf 11.00 uur is het genieten op het verwarmde terras met een 5 sterren uitstraling!
De gerechten komen vanuit de keuken van collega horecazaak Soof en zorgt voor constante kwaliteit en
dagverse bereidingen. Zelfs het glaswerk is nieuw en de medewerkers zijn stijlvol gekleed in een zwarte
nette broek, wit overhemd en zwarte bretels. Alles ademt klasse! Het is oprecht een Café met sterallures.  

Café Men at Work
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Van Flugel bar tot Champagne

Toekomst | Men@Work rondvaarten

www.cafemenatwork.nl

Café Men at Work
Grote Markt 141-145

1315 JD Almere-Stad
info@cafemenatwork.nl

Alles omvattend is het een upgrade qua kwaliteit, vloeit de champagne rijkelijk, zo’n
340 liter per jaar en verkoopt Gerry service en gezelligheid. De beleving van een
bezoek aan Café Men at Work is in positieve zin toegenomen en aan te raden om
zeker eens een borrel te gaan drinken of te genieten van het uitstekende eten

De beoogde opvolger van Gerry en Adrienne is zoon Sammy. Hij werkt momenteel
bij de Harbor Club en doet daar ervaring op om in de toekomst leiding te kunnen
geven aan Men at Work. Het Café is door de verbouwing en het nieuwe concept
met eten en drinken, lunchen, dineren klaar voor de toekomst!!! 

Leuk om te weten is zeker ook dat Men at Work een eigen sloep heeft voor
rondvaarten. Deze is te huur. Voor meer informatie: info@cafemenatwork.nl 
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Wie kent ze niet! De vriendelijke mensen van Brava Casa! Met hun
authentieke Italiaanse gerechten, hun pasta's en de oven-heerlijke pizza's.
Zeker de Havenaren komen er minstens ėėn keer per week. Binnen in de
sfeervol ingerichte serre, of heerlijk op het terras.
Ook kun je bij Brava Casa kun je al jouw favoriete gerechten afhalen, of je laat het bezorgen! Geniet nu
ook thuis van de Italiaanse keuken! Brava Casa is open voor bezorgen en afhalen op dinsdag tot en met
zondag van 16.00 uur tot 21.00 uur. Bestel rechtstreeks bij Brava Casa 036-5349477 of
via www.Thuisbezorgd.nl , www.Deliveroo.nl of www.UberEats.com

Brava Casa

Brava Casa, met hun populaire gerechten, vegetarische gerechten, soepen, borrelhapjes, carpaccio, 
pastagerechten, pizza's, vleesgerechten, visgerechten, bravacasa combi menu,

desserts, dranken en vele extra's!

Afhaal & Bezorgen

Door de redactie

Sluis 8-10
1357 PA Almere

365349477
info@bravacasa.nl

Klik hier voor de kaart

www.bravacasa.nl

44

https://www.facebook.com/bravacasa/
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WWW.DEBRONSCHOONMAAK.NL  

DeeJay’s Clean Store, vernoemd naar zoontje DeeJay, 
is een winning match met het schoonmaakbedrijf. 

Via DeeJay’s leveren zij schoonmaakartikelen aan bestaande 
klanten. Van tankstations, restaurants tot tattooshops. 
Het is mogelijk de producten op te halen in het magazijn 
aan de Antennestraat 14 of het te laten bezorgen. 

De winning mDe winning match zit in het feit dat de producten die 
schoonmaakbedrijf De Bron zelf gebruikt 

ook verkrijgbaar zijn bij DeeJay’s Clean Store.

https://www.debronschonmak.nl/


Business-Borrel 036
Zakelijk netwerken met een feestelijke twist!
Elk kwartaal een kwalitatief hoogwaardige ‘aangeklede’ borrel, maaltijd vervangende
hapjes, interessante ‘captains of industry’ ontmoeten op mooie locaties in Almere.
Denk bijvoorbeeld aan locaties zoals het nieuwe REGUS concept, BRASSERIE
BAKBOORD, GROTE SLOEP, HAPPY ITALY, BOWLING ALMERE of WATERFRONT BAR in
het Van der VALK Hotel. Membership 2020 kost € 195,00 excl. BTW voor 4 keer 

Business-Borrel036

BUSINESS-BORREL036. Zakelijke factuur volgt na aanmelding
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Tommy Ingenbleek en Frans Brouwer zijn de initiatiefnemers, organisatoren en eigenaren
van Business-Borrel036. Tommy is een ervaren marketeer voor horecabedrijven en heeft
vele Almeerse horecabedrijven als klant bij zijn bedrijf HorecaXplosion.

Frans bedacht ruim vijf jaar geleden de Horeca036 App en brengt onder
andere het online en gedrukte magazine Horeca-Events036 uit. Daar naast is
hij eigenaar van het concept Bottle036. Na vele gezamenlijke projecten zoals
‘Lock me Up, Free a Girl’ in 2017 en 2019 te hebben georganiseerd en ‘Das
Mega Horeca Winterfest’ in Winterberg (D) 2018, 2019 en 2020, is het nu tijd
om het Almeerse bedrijfsleven een unieke Business-Borrel036 aan te bieden.

Over ons

ONS ALMERE Business Borrel036
Donderdag 5 maart j.l. was de ‘ONS ALMERE Business Borrel’ in de business
club van de Almeerse profvoetbalclub ALMERE CITY FC. De ‘members’,  

Business-Borrel036

De volgende zakelijke netwerkborrel is genaamd de FLEVO MAKELAARS Business Borrel036 en zal op een nader te bepalen datum
en locatie plaats vinden. Wij hopen jullie daar te zien!

www.business-borrel036.nl

sponsors en genodigden genoten van de live muziek van Mitch & Del Prado, de voortreffelijke catering verzorgt door Mark’s
Catering en de loterij van ONS ALMERE.

Tommy & Frans
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http://www.thuis.nl/


WWW.GOOISESCHIPPER.NL

GELEGEN IN DE 

JACHTHAVEN VAN ALM
ERE HAVEN

BORREL•DINER•BILJARTEN•DARTEN•LIVE VOETBAL•FORMULE1•SPELLETJES

SLUISKADE 11 | 1353 BT | ALMERE HAVEN | 036-5258603 
GEOPEND DINSDAG T/M ZONDAG VANAF 15:00 UUR

NAAST ONZE REGULIERE MENUKAART
OOK EEN SPECIALE WINTERKAART
MET O.A. WISSELENDE STAMPOTTEN 

RESERVEREN GEWENST

https://www.gooiseschipper.nl/
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Jeanine en Sander Fokkens (zus en broer) zijn sinds 19 april 2019 met Camping
Waterhout op deze unieke en nieuwe locatie de campingbeheerders. Het is gelegen
midden in de Noorderplassen op het prachtige Schateiland omringd door water,
natuur en volop rust. De gezellige familie camping ligt vlakbij het stadshart van Almere
en is de poort naar Nationaal park Nieuwland. U kunt heerlijk fietsen of wandelen door
de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen. 

Zwemmen, varen, fietsen, spelen, wandelen en vissen kunt
u hier naar hartenlust. De kampeerplaatsen zijn ruim
opgezet (110 m2) voorzien van water, elektra en afvoer.
Een lekkere warme douche neemt u in het nieuwe
verwarmde sanitairgebouw. Brasserie 'Tien' heeft een
sfeervolle uitstraling. Het gebouw is gemaakt van licht hout
en heeft een groot zonnig terras aan het water. U kunt hier
heerlijk genieten van een drankje en een hapje in een
ongedwongen sfeer. Voor kinderen is er  een leuke
speeltuin en een dierenweide. Waterhout is een geweldige
camping, waar jong en oud een heerlijke vakantie kunnen
doorbrengen om nooit te vergeten.

Camping Waterhout,

Jeanine en Sander Fokkens bij de opening 52



Genieten aan de Waterkant 
Brasserie Tien

Camping Waterhout

Brasserie Tien is ook buiten het camping seizoen open voor feesten en trouwerijen. Met
60 zitplaatsen binnen en op het terras nog een keer hetzelfde aantal zitplaatsen is het
een brasserie  van voormaat! Er is een ‘plate service’ van biefstuk, saté, schnitzels van
Chef Stella. Interesse in Barsserie Tien? Stuur een e-mail naar info@waterhout.nl 

Safari in Almere 
Op het terrein van Camping Waterhout staan twee uiterst modern ingerichte Glamping
‘Safari’ tenten. Direct gelegen aan het water met een prachtig vrij uitzicht. Met recht
‘Safari in Almere’. De combinatie van de vrije ligging van Camping Waterhout, Brasserie
Tien en de geweldige natuur maakt dit een unieke plek in Almere. Zeer de moeite waard.!
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Samen sterk tegen Corona! Blijf
thuis als u zich ziek voelt, schud
geen handen, houd 1,5 meter
afstand, was uw handen, nies in w
elleboog. Bezoekers van onze
gasten zijn verplicht zich te melden
en hun contact gegevens achter te
laten. Bezoekers van onze Brasserie
Tien zijn verplicht hun contact
gegevens achter te laten. Wees wijs,
wees lief, dank voor uw
medewerking!

Pizza, snacks, ijs en koffie to go. Op
vrijdag, zaterdag en zondag is onze
take away geopend. Tussen 17:00u
en 20:00u kunt u uw pizza bestellen
(036 - 5470632) en afhalen. Vanaf
12:00u is onze snackbar open voor
take away. U kunt ook lekker
aanmeren, wat drinken en/of wat
eten op ons terras. Graag tot ziens!

Wanneer u in onze Brasserie wilt
komen eten, maak dan een
reservering: 036 - 5470632. Voor
lunch en diner is de keuken open
op vrijdag, zaterdag en zonda g van
12:00u t/m 20:00u. Voor koffie, een
drankje, taartjes of tosti  zijn wij
dagelijks open vanaf 09:00u. Graag
tot ziens!

www.waterhout.nl

Camping Waterhout
Trekvogelweg 10
1316 AM Almere

036-5470632
info@waterhout.nl

Corona Virus Take Away

Volg ons!

Horeca Open
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https://www.facebook.com/CampingWaterhout
https://www.instagram.com/campingwaterhout/
https://twitter.com/Waterhout
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mailto:info@waterhout.nl


www.dinerclubnederland.nl

http://www.dinerclubnederland.nl/


Als vertegenwoordiger en wijnadviseur van de kasteelhoeve
kom ik graag een keer bij u langs voor een uitgebreide
wijnproeverij. In ongeveer 1,5 á 2 uur tijd proeven we 12
verschillende wijnen. In een gezellige en ongedwongen
sfeer genieten van mooie diverse wijnen uit diverse
streken. Leuk om te boeken, of om te geven! 

Uiteraard kunt u van te voren uw voorkeuren aangeven, maar laat u zich vooral
verrassen. Ter plaatse laat ik u kennismaken met de diversiteit aan smaken en geef ik een
korte toelichting en achtergrond informatie betreft de wijn. Leuke anekdotes en een
stukje geschiedenis hoort daar natuurlijk ook bij. Vanzelfsprekend vertel ik ook welke wijn
bij welk gerecht past en starten wij met een heerlijk aperitief. Een wijnproeverij kunt u al
boeken vanaf 2 personen!

Bent u als bedrijf toe aan een nieuwe wijnkaart? Aan de horeca leveren wij ook. Tevens
hebben wij een mooi assortiment aan relatiegeschenken.

Even voorstellen: Joël Sedney

Mijn naam is Joël Sedney,
24 jaar oud en geboren in

Almere. Ik heb mijn studies
afgerond op het ROC & bij
het wijninstituut WSET en

heb voor sterrenzaken
gewerkt als; Amstel Hotel,
De Kersentuin & Daalder.

Op dit moment ben ik
wijnadviseur van de

kasteelhoeve waar ik met
veel plezier mijn passie

mag uitvoeren.

Heeft u vragen of wilt u vooraf eerst wat meer informatie? Bel of app dan naar  
06-29398100 of stuur een email naar joelsedney@kasteelhoeve.nl

Volg mij op Facebook en Instagram blijf op de hoogte
                   Klik hier

Joël Sedney
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https://www.facebook.com/JoelSedney_Wine-103635891405303
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Lekker
Makkelijk
Vers
en gratis thuisbezorgd

Thuiswerk Lunchpakket 

Slechts €10,-

Luxe belegd naar keuze!

Bel: 036  -  844 41 00
Of ga naar www.saporito-broodjes.nl

of op kantoor

https://www.saporito-broodjes.nl/
https://www.facebook.com/saporitobroodjes/
https://www.saporito-broodjes.nl/?fbclid=IwAR3uq0mSiDdPvbRtUh0o9tytqDJcbID0GQQxVSmhwjhCjbP8dthlq2-Z5eY


By Maggie
Cinemadreef 70
1325 EN Almere

036 - 524 77 09

Zeg By Maggie en iedereen weet over wie je het hebt. De leuke dameskleding-winkel aan de
Cinamadreef in Almere Stad gerund door Maggie. Met elke week nieuwe items in haar shop,
voor de modebewuste vrouw,  de zakelijke en sportieve vrouw met style. Ook size plus. Haar
items zijn uniek en betaalbaar betaalbaar. Nu de herfst voor de deur staat hangt haar winkel vol
met najaarsmode. Dat alleen al is een feestje om te zien. Maar wist je dat Maggie ook dealer is
van het sierradenmerk IXXXI? Vanaf nu verkrijgbaar de IXXXI ROYAL GLAM collectie! In Almere
exclusief By Maggie te verkrijgen! Voor dames en voor heren!

By Maggie styling advies

Mooie collectie voor de mode bewuste vrouw

Stap uit je comfortzone

Van super jeans tot een zakelijk pak ...

Voor alle maten ook voor de curvy vrouw.

Service en we luisteren naar de klant 

Happie By Maggie jouw gezellige Date begint hier.

Fashion-app voor vragen: 06 - 82 34 71 76

Gratis parkeren voor de deur.

www.bymaggie.nl
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https://www.facebook.com/bijmaggie/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/bymaggie/
https://www.bymaggie.shop/


Café ’t Lievertje
Sluiskade 12-14

1357 NX Almere-Haven
Tel: 036-5313119

info@lievertje.nl
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https://www.facebook.com/cafelievertje
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WWW.WAAREETALMERE.NL

Hét online platform voor de horeca
HORECAZAAK?
AANMELDEN VIA

INFO@WAAREETALMERE.NL

https://www.waretalmere.nl/
mailto:INFO@waaretalmere.nl


7 DAGEN PER WEEK OPEN

DE GEZELLIGSTE KARAOKE VAN ALMERE 10 SHOTS VOOR MAAR 10 EURO

DAGJE EERDER WEEKEND: GIRLS NIGHT OUT WEEKENDVIBES: GRATIS ENTREE



Registreer nu en krijg €5 euro
tegoed gratis, klik hier 

Neem contact op met één
van onze consulenten

0909-0775 € 0,80 p.m.

https://www.facebook.com/astroplazacom/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/astroplazacom/?hl=nl
https://twitter.com/astroplaza
https://www.astroplaza.com/nl/?fbclid=IwAR0hGvkfMwcYtwcAeYoadqhYpMo0sAnYH9OcVwfwvjkxylnqsnpaiK8lrFs




www.horeca036.com

Wil jij ook de 
nieuwe edities van het
magazine ontvangen?

Like us on
Facebook

Stuur dan een email naar:

sales@horeca036.com

Binnenkort
geheel

vernieuwde APP
beschikbaar!

sales@horeca036.com

http://www.horeca036.nl/
mailto:sales@horeca036.com
mailto:sales@horeca036.com

