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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

In de gracht van Almere Haven staan sinds zaterdag 8 juli 
drie nieuwe kunstwerken, onthuld door wethouder Tjeerd 
Herrema. De kunstwerken blijven vijf jaar in de gracht 
staan. Daarna krijgen andere kunstenaars uit Haven de 
kans om hun werk te laten zien. 
Alle Havense kunstenaars waren uitgenodigd om te komen 
met een idee voor een kunstwerk in de gracht. Een aantal 
van hen heeft een voorstel ingeleverd. De jury, bestaande 
uit de wethouder, een winkelier en een bewoner, koos 
drie kunstwerken. Ieder kunstwerk krijgt een RVS-tegel 
van 30x30 cm met de naam van het kunstwerk, die van de 
kunstenaar en het jaartal van plaatsing.

Kunst in de gracht

Vier weken lang lekker 
bewegen in het Sportpark
Kwintes organiseert samen met verenigingen op het 
Sportpark Fanny Blankers Koen activiteiten in de zomer-
vakantie. Je kunt schilderen, voetballen en meedoen aan 
apenkooien en skaten. Het evenement is gratis, met een 
lekkere lunch. Neem sportkleren mee, een tussendoortje 
en een flesje water. En vergeet je zonnebrandcrème niet! 
Wanneer: 24 juli - 18 augustus, maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 09.00 – 16.00 uur.
Wat? Zomeractiviteiten voor kinderen
Waar? Sportpark Fanny Blankers Koen
Meer weten? Bel met Kwintes: Hilleke Linthorst 06-5469 
8878, Valery Fajardo 06-1554 5160 of Jamie Lee v/d Berg 
06-5431 2243. 

Na succesvolle eerdere edities fietsen we op zaterdag 29 
juli dwars door Almere Buiten. De fietstocht start om 13.00 
uur bij Het Buitenhuis op het Baltimoreplein en eindigt 
hier om ongeveer 17.00 uur. Het thema van de fietstocht 
is LET OP! Met een stempel- en fietsroutekaart gaat u 
op weg. Op de route zijn verrassingslocaties waar u een 
rondleiding kunt krijgen, een timmerijsje kunt eten en/of 
knalroze wijn kunt proeven. De fietsroute voert langs vele 
ondernemers in de buurt.
Na afloop reikt Tante Samantha de echte roze trui van Dwars 
door Almere uit aan diegene die met alle vier medailles 
op zak de beste anekdote heeft van de vier fietstochten. 
 
Meefietsen?
Deelname is gratis. Meld u aan via een privébericht op de 
Facebookpagina DwarsDoorAlmere of mail naar info@start-
culture.com. Na aanmelding ontvangt u meer informatie. De 
eerste 200 aanmelders hebben recht op de stempelkaart; 
wees er snel bij! Op de bonnefooi meefietsen kan ook. 
Dwars door Almere is een initiatief van Stichting Art Culture 
in samenwerking met de gemeente Almere en Growing Green.

  startculture.com

De derde editie van de Wegwijzer Almere Buiten is uit. Het 
is inmiddels een begrip voor vele bewoners en ondernemers 
in Almere Buiten. In de Wegwijzer leest u wat Buiten te 
bieden heeft op het gebied van uitgaan, winkelen, recre-
atie, archeologie, natuur en architectuur en is er ruimte 
voor praktische informatie, zoals belangrijke adressen en 
telefoonnummers.

In de Wegwijzer Almere Buiten staan onder meer het 
ANWB-fietsroutenetwerk, een plattegrond van het win-
kelcentrum en woonexperience Doemere, een routekaart 
langs architectonische hoogstandjes in Buiten en een 
overzicht van belangrijke evenementen. 
De Wegwijzer is gratis en verkrijgbaar bij vele ondernemers 
in Almere Buiten, bij het gebiedskantoor van de gemeente, 
de VVV en hotels.

  wegwijzeralmere.nl/almere-buiten

Gratis voor kinderen 
met energie!

Wegwijzer Almere 
Buiten vernieuwd

Fietstocht Dwars 
door Almere Buiten 

Survivalparcours 
In de zomervakantie hoeven kinderen in Almere zich niet 
te vervelen. Zo staat er op 19 juli en 9 augustus een sur-
vivalparcours op de Esplanade in Almere Centrum. Met 
onder andere een bungeerun en een waterglijbaan.
Wanneer? Woensdag 19 juli en 9 augustus, tussen 13.00 
en 16.00 uur.
Wat? Hindernissenbaan voor kinderen van 6 - 12 jaar.
Waar? Esplanade. 

Radarbootjes en spelletjes 
Op het Weerwater kun je 
varen in een radarbootje, 
die je zelf in beweging 
zet. Er is toezicht, maar 
kinderen moeten wel een 
zwemdiploma hebben. Voor 
wie liever aan wal blijft, zijn 
er op de Esplanade beken-
de oud-Hollandse spellen 
zoals blikgooien, ezeltje prik, zaklopen en steltlopen. 
Wanneer? Woensdag 26 juli, van 13.00 – 16.00 uur.
Wat? Radarbootje varen en spelletjes voor kinderen van 
6 - 12 jaar.
Waar? Weerwater en Esplanade.

  almerecentrum.nl/events

Nog meer gratis 
voor kinderen!

Een zomermarkt, de opening van de speeltuin en de brink, 
de nieuwe dorpsroute en een aardappelrace. Het was feest 
in Nobelhorst op zaterdag 8 juli. Met vrolijke mensen en 
muziek.  Wethouder Froukje de Jonge vond het zichtbaar 
geweldig hoe bewoners zich samen inzetten voor hun 
buurt. Zij gaf het startsein aan de kinderen voor de aard-
appelrace. De kinderen zijn blij met de speeltuin en het 
nieuwe dorpspleintje, er werd volop gespeeld!

Feest in Nobelhorst 
Foto’s: Mariska Pot

Jazzformatie MaZZeltje 
speelt heerlijke jazz op 
zondag 23 juli tussen 13.00 
en 15.00 uur op het Belfort. 
Restaurants aan het plein 
bieden voor die dag een spe-
ciaal brunchmenu. Probeer 
dan maar eens stil te blijven 
zitten!

Jazz Brunch

Foto’s: Geert fotografeert.


