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In de Filmwijk was er zaterdag 20 mei volop beweging op 
een wijkfeest. Het doel was elkaar ontmoeten en kennis-

maken. Zo was er een tour door de wijk met bewoners 
in de opvallende bus van Stad en Natuur. De bus stopte 

op diverse plekken in de wijk, waar een trotse Filmwijker 
van alles over de bijzondere plekken vertelde.

Filmwijk in beweging

Voor spinners organiseert de Almeerse Wolunie een Open 
Spindag op 1e Pinksterdag 4 juni in de Schaapskooi. Neem 
je spinnewiel mee en kom spinnen! Er worden die dag 
activiteiten georganiseerd, zoals een bezoekje aan de 
verfplanten-demo tuin, een rondleiding langs de Wolfabriek 
en een workshop garen verven in een pakketje. Ook is de 
wolwinkel open. 

Locatie: Schaapkooi - Muiderweg 8
Datum: zondag 4 juni 2017
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur

Spinners opgelet!
De eerste WoonExpeditie van dit jaar vindt zaterdag 10 
juni plaats in Almere Poort. Er is gekozen voor een ver-
nieuwde aanpak die beter aansluit bij de behoefte van 
woningzoekenden, zelfbouwers én de marktpartijen. Zo 
wordt er een Almeerse Woonmarkt georganiseerd, waar 
woningzoekenden meer informatie kunnen krijgen over 
het aanbod nieuwbouwprojecten en zelfbouwkavels in de 
stad. Tijdens de komende WoonExpedtie van 10 juni staat 
Almere Poort centraal.
 
Ga op pad en ontdek (opnieuw) hoe verrassend u kunt wonen 
in Almere Poort. Zo kunt u de nieuwbouwlocaties Zandpoort 
en Duin bekijken en de woonmarkt bezoeken, met het aan-
bod van nieuwbouwprojecten in de stad en bijvoorbeeld de 
mogelijkheden voor tiny housing in Almere. We praten u graag 
bij over de toekomstige ontwikkelingen in de verschillende 
woongebieden in Almere.

De WoonExpeditie Almere vindt plaats op zaterdag 10 juni 
van 11.00 tot 16.00 uur.

Locatie woonmarkt: Olympiakwartier West, Demetrius 
Vikelaslaan, bij station Almere Poort (parkeren 
Zomerspelenstraat). 
Het programma van de WoonExpeditie Almere Poort is te 
vinden op hetkaninalmere.nl/woonexpeditie

Kom 10 juni naar de WoonExpeditie Almere Poort

Kinderboerderij de Beestenbende bestond zondag 21 mei 25 jaar. Het jubileum 
werd gevierd op de boerderij zelf in het Polderpark met verschillende activi-
teiten. Naast veel buurtbewoners was ook de directeur van Stad en Natuur, 
Liesbeth Bronkhorst, aanwezig. 

Ook Mylan Derkink, gebiedsmanager van Almere Buiten, was namens de gemeente 
vertegenwoordigd. De dames openden samen officieel de feestelijke middag met 
een openingswoord en het aansnijden van de prachtige taart. 

De hele middag 
konden kinderen 
spelletjes doen, 
met dieren knuffe-
len en kijken hoe de 
schapen geschoren 
werden. Ook was er een roofvogelshow en kon iedereen mee-
rijden op de huifkar. De Beestenbende kreeg ter ere van het 
jubileum een vleermuiskast cadeau. Hopelijk wordt dit een 
fijn nieuw thuis voor deze beschermde diersoort. 

Kinderboerderij De Beestenbende 
viert 25-jarig bestaan

Op zondag 2 juli is het weer zover, de dag waar veel kleine en grote 
inwoners van Almere naar uit hebben gekeken: de Modderrun in de 
Kemphaan! De dag waarop iedereen zo vies mogelijk mag worden. 
Stad & Natuur en Staatsbosbeheer organiseren dit modderfeestje 
alweer voor het vierde jaar op stadslandgoed de Kemphaan.

Het parcours staat er een week. Er zijn verschillende routes en 
mogelijkheden om mee te doen. Nasst gezinnen zijn ook bedrijven 
en volwassenen welkom. 

Meedoen 
Wilt u meedoen? Kijk op modderrun.nl voor meer informatie en 
om u in te schrijven.

Lekker vies worden 
in de modder

The BATTLE 
over 

Money

Donderdag 8 juni  

van 16.00 uur tot 18.00 uur

Burgerzaal van het stadhuis

16.00 uur: Burgerzaal open

16.15 uur: Brassband the Orginals 

opent het jongerendebat spectaculair!

Daarna battlen de teams van 

jongerencentra Trapnotov, Multi-club

 en PLace2B over geld. 

Een jury bepaalt welk team wint.

Support een team, kom kijken!


