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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

Zaterdag 8 juli is de feestelijke opening van De Brink en 
de speeltuin in Nobelhorst. Vanaf 10.00 uur start de vrij-
markt voor bewoners, jong en oud. DJ Martin zorgt voor 
feestelijke muziek. Om 11.30 uur is de officiële opening, 
met de start van een aardappelrace voor kinderen van 4 
tot 11 jaar. Ook de betrokken bewoners van het Buurtschap 
Nobelhorst Midden en wethouder Froukje de Jonge zijn 
daarbij aanwezig. In de Buurtschuur wordt de wekelijkse 
markt gehouden. Genoeg reden om te komen kijken hoe 
mooi het is geworden in Nobelhorst!

Zomervrijmarkt 
Nobelhorst 

In Sporthal Waterwijk krijgt u op 7 juli alle kans om kennis 
te maken met bijzondere sporten. Doe mee met Bootcamp, 
Martial Arts, Zumba, hardlopen, yoga, wandelen, een oos-
terse vechtsport, kaatsbal, klimmen of een van de andere 
sporten. Ervaar zelf hoe leuk sporten kan zijn! Sciandri, 
De Schoor en de Gemeente Almere organiseren het event. 
Deelnemers worden beloond met een gratis drankje.

Wanneer? Vrijdag 7 juli van 10.00 tot 13.00 uur
Waar? Sporthal Waterwijk, IJsselmeerweg 48
Voor wie? Alle Almeerders van 18 tot 98 jaar 

Zó leuk kan sporten 
zijn!

Een nieuwe fietseditie in Almere op zaterdag 15 juli gaat 
ditmaal Dwars door Almere Haven. De fietstocht begint 
om 11.00 uur bij The Green Story, Kerkgracht 41 en duurt 
tot ongeveer 17.00 uur. 

De fietstocht leidt langs opmerkelijke locaties, zoals het 
kantoortje van de sluiswachters, het atelier A93 van Franny 
Thonhauser en de Wolunie van Stad & Natuur. Onderweg 
kunt u meebouwen aan een kunstwerk van kunstenaar 
Maze de Boer in samenwerking met Corrosia. Of deelne-
men aan een doorlopende mini-training van Hart-Lopen.
nl. Langs de route vindt u ondernemers die actief zijn op 
het gebied van bewegen en gezondheid.

Meefietsen?
Deelname is gratis. Meld u vooraf aan via een privébe-
richt op de Facebookpagina DwarsDoorAlmere of stuur 
een e-mail naar info@startculture.com. Na aanmelding 
ontvangt u meer informatie. De eerste 200 aanmeldingen 
hebben recht op de stempelkaart; wees er snel bij! Op de 
bonnefooi meefietsen kan ook. Het startpunt is bij The 
Green Story, Kerkgracht 41. 
Dwars door Almere is een initiatief van Stichting Art 
Culture in samenwerking met de gemeente Almere en 
Growing Green. 

 startculture.com en facebook.com/dwarsdooralmere

Almere Centrum als één grote stadstuin! In het weekend 
van 8 en 9 juli tussen 12.00 en 17.00 uur komen theater, 
lifestyle en groenbeleving samen in het nieuwe evenement 
Stadstuinenfestival. 

 Het volledige programma vindt u op stadstuinenfestival.nl 

Fiets mee met Dwars 
door Almere Haven 

Stadstuinenfestival 

De feestelijke opening van het Meridiaanpad in Almere 
Buiten op 21 juni was een groot succes. De prijs voor 
mooist versierde voertuig ging naar Ym de Roos met 
haar mooi versierde fiets. 

Het Meridiaanpad leidt langs opvallende blijvende elemen-
ten, speciaal bedacht door bewoners van Almere Buiten. 
Zo heeft het prieeltje ter hoogte van Buitenhaeghe een 
liefdevolle betekenis gekregen, met ruimte voor liefdes- en 
herinneringsslotjes ter nagedachtenis aan een dierbare. 
In het bos staat een totempaal, die tijdens een djembé-
sessie voor de kinderen werd opgebouwd. De toegang is 
rolstoelvriendelijk.

Opening Meridiaanpad 
groot succes

Het begin van een ‘tiny buurtje’ in het centrum van 
Homeruskwartier in Almere Poort is gemaakt. Het 
Wikkelhouse en de KODA zijn goede voorbeelden van hoe 
je zelf een mooi en leefbaar klein huisje kunt bouwen. 
De komende maanden worden meer huisjes gebouwd 
of geplaatst. 

Een Tiny House is een betaalbaar en compact huis(je) met 
een woonoppervlak dat doorgaans kleiner is dan 50 m2. Tot 
19 augustus is het Tiny Team iedere woensdag en vrijdag 
aanwezig tussen 14.00 en 17.00 uur in het Gebiedskantoor 
Almere Poort (Najadenstraat 3). Tijdens deze inloop geven 
zij meer informatie over de huisjes die er op dat moment 
staan. Houd er rekening mee dat de huisjes niet altijd 
open zijn voor bezoek. 

 bouwexpo-tinyhousing.nl 

Eerste Tiny Houses 
op BouwEXPO
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