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Ontmoeten en spelen in Nobelhorst. In de nieuwe speel-
tuin en op het pleintje de brink kan dat voortaan volop! 
De inrichting van de avontuurlijke speeltuin en de brink 
is een samenwerking geweest tussen bewoners via het 
Buurtschap Midden en de gemeente. 

Vrijmarkt en aardappelrace
Op zaterdag 8 juli vindt de feestelijke opening plaats van 
de speeltuin en de brink. 
Met vanaf 10.00 uur een vrijmarkt met dj Martin voor 
bewoners, jong en oud. 
Om 11.30 uur is de echte opening, met de start van een 
aardappelrace voor kinderen, vanaf 4 tot 11 jaar. Ook vindt 
de wekelijkse markt plaats bij de buurtschuur. Genoeg 
reden om te komen kijken hoe mooi het is geworden in 
Nobelhorst.
Locatie: Sterrenschool ‘het Universum’, Nobelhorst.

Bewonersavond Nobelhorst
Op woensdag 5 juli vindt van 20.00 tot 21.30 uur de half-
jaarlijkse bewonersavond plaats. 
Bewoners kunnen zich laten informeren over plannen, 
bouwontwikkelingen, beheer van openbare ruimte, en vele 
andere thema’s die spelen in Nobelhorst. 
Locatie: Sterreschool Nobelhorst 

Opening de brink en 
speeltuin Nobelhorst

Ben je nieuwsgierig van wat er allemaal te beleven valt in Almere? Heb je 
zin om een frisse neus te halen? En heb je altijd al een leuke fietsroute 
willen rijden? Fiets dan mee tijdens het gratis fiets event Dwars door 
Almere van Stichting Art Culture in opdracht van gemeente Almere. 
Met behulp van een fietsroute- en stempelkaart fiets je 
langs diverse lokale ondernemers en initiatiefnemers. Bij 
elke locatie valt iets te beleven. Bij een volle kaart krijg je 
een medaille.

Zaterdag 17 juni is de eerste editie van Dwars door Almere 
met als thema ‘Rondje Weerwater’. Je komt onder andere 
langs de Bierfabriek, de Drijfveer, een pop-up store, KAF 
Almere en het kunstwerk ‘Voortvarend’. Op de route zijn 
verassingslocaties waar je bijvoorbeeld op de foto kunt gaan of een 
giveaway krijgt. Tevens wordt je geïnformeerd over activiteiten en 
programmering rondom het Weerwater, want het Weerwater is een 
onmisbaar onderdeel van de stad!

Hoe fiets je mee tijdens Dwars door Almere – Rondje Weerwater op 
zaterdag 17 juni? Meld je vooraf aan door een privébericht te sturen 
via de Facebookpagina DwarsDoorAlmere of stuur een e-mail naar info@startculture.
com. Je ontvangt dan van Stichting Art Culture meer informatie. Let op: De eerste tweehonderd aanmeldingen hebben 
recht op de stempelkaart, wees er dus snel bij!

Wil je op 17 juni op de bonnefooi van start gaan? Start dan bij Drijfveer (Sturmeyweg 15) of bij De nieuwe bibliotheek 
Almere (Stadhuisplein 101). Daar ontvang je dan meer informatie.

Wil je meer fietsen? Er komt ook een Dwars door Almere in Poort (1 juli), in Haven (15 juli) en Buiten (29 juli). Meer info 
hierover lees je op startculture.com en facebook.com/dwarsdooralmere.

Fiets zaterdag 17 juni Rondje 
Weerwater met Dwars door Almere

Stichting Verenigde Buurtcommissies Stedenwijk (SVBS) 
viert op 21 juni 2017 de langste dag van het jaar het 
Midzomernachtfestival. De feestelijkheden vinden plaats op 
en rond het Arnhemplein in Stedenwijk Midden.
Programma; vanaf 13.00 uur diverse activiteiten voor kin-
deren van 4 tot 10 jaar, om 15.30 uur zal een Brassband 
bezoekers muzikaal en ritmisch uitnodigen vooral naar het 
plein te komen. Vanaf 16.00 uur kunnen jongeren van 10 tot 
18 jaar deelnemen aan touwtrekken, spijkerbroek hangen 
en een stormbaan beklimmen. Een dj zorgt voor muziek en 
er is volop ruimte om elkaar te leren kennen en te spreken.

Opening Midzomernachtfestival 
Arnhemplein op 21 juni 2017

Ook dit jaar zijn er weer vele 
enthousiaste bewoners gevonden 
die de rommelroute organiseren! 
En er zijn ook al verschillende 
bewoners die zich via rommelrou-
tealmere.nl hebben aangemeld als deelnemer. Aanmelden 
en meedoen is gratis!

Bij een rommelroute kunnen bewoners van een wijk hun 
tweedehands spullen vanuit hun tuin, huis of garage verkopen. 
Bewoners kunnen zich aanmelden als verkoper. Hoe meer 
mensen er meedoen als verkoper, hoe groter de route door 
de wijk wordt. Bewoners kunnen buurten bij de buren, snuf-
felen naar leuke spulletjes, maar ook de buren en de buurt 
meer leren kennen. Uiteraard zijn ook mensen van buiten 

de wijk welkom om door de buurt te lopen.
Dit jaar zijn er ook ‘pleintjes’ in de wijk waar bewoners bij 
elkaar kunnen zitten en spullen kunnen verkopen. Deze 
pleintjes worden vermeld bij het inschrijfformulier.

In Almere Haven doen de 
volgende wijken mee:
• 17 juni:  Meenten & Grienden
• 1 juli:  Lindengouw, Peppengouw, Hoekwierde 

& Oldewierde
• 10 september:  Sportmark, Hofmark & Zuidmark
• 1 oktober:  De Werven

De rommelroute is in alle wijken van 10.00 tot 15.00 uur.

Rommelroutes Almere Haven


