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Met de zomervakantie voor de deur zijn er veel kinderacti-
viteten in Almere. Zo kunnen kinderen op zaterdag 15 juli 
in de Foodpassage deelnemen aan een kinderworkshop 
om kindercocktails te leren maken. Best handig met dit 
zomerse weer! Een gezonde en lekkere cocktail ook om 
thuis te maken voor papa en mama in de tuin. 
Wat? workshop cocktails maken voor kinderen. 
Waar? Foodpassage 
Wanneer? zaterdag 15 juli, tussen 10 en 15 uur.

De allerkleinsten krijgen op zondag 16 juli de  kans om 
de allerliefste hondjes, Woezel en Pip te ontmoeten.  Om 
14.00 uur start op  Het Forum een vrolijke minishow voor 
en met de kinderen. Na afloop is er een meet & greet met 
de hondjes.  Almere Centrum Klantenkaarthouders kunnen 
op vertoon van hun kaart het podium op voor een foto met 
Woezel en Pip. Nog geen klantenkaart? Een klantenkaart 
kunt u direct op locatie gratis aanvragen of bij VVV Almere 
aan De Diagonaal 199. 
Wat? minishow Woezel en Pip. 
Waar? Het Forum. 
Wanneer? zondag 15 juli tussen 10 en 15 uur.

Kindercocktails en 
Woezel en Pip in 
Almere Centrum 

Gratis blotevoetenfestival 
Gestrand ontstond nadat een groep jonge mensen die bij 
elkaar kwamen om samen te genieten van muziek, water, 
strand een BBQ en een kampvuur. Ondertussen is Gestrand 
een jaarlijks terugkerend strandfestival. Met een mix aan 
muziek, theater en beeldende kunst. Toegang is gratis. 

 gestrand.org

Leven met elkaar en voor elkaar, dat was het motto van 
het grote buurtfeest op zaterdag 17 juni op in Poort. 
Georganiseerd door enkele maatschappelijke instellingen, 
samen met het wijkteam en buurtondernemers. Dankzij 
een bijdrage uit het wijkbudget en de inzet van vele vrijwil-
ligers werd dit mooie evenement voor en door Poortenaren 
weer mogelijk gemaakt.

Ook dit jaar was er weer een gezellige braderie met maat-
schappelijke instellingen zoals de Zorggroep, Medi-Mere, 
Reedewaard, Politie Flevoland, Stad & Natuur, bewoners, 
winkeliers, het wijkteam van de gemeente en vele anderen.  
Van Foodplein tot dansdemonstraties, van  Amy’s dansstudio 
en United Dans Almere tot de koren Talentenpalet en Col 
Canto. Van de band Soullution en het optreden van Willem 
Wolda tot een eigen gecomponeerd muziekstuk van nieuwe 
Poortenaar, Mark Kirkenier en vele leuke workshops voor 
de kinderen op de Kidsground. 

Heeft u ook een leuk idee voor de buurt? 
Maak gebruik van het wijkbudget!
Kijk op almere.nl/wijkbudget of u in aanmerking komt 
voor een bijdrage uit het wijkbudget.

Met 35 kinderen werd het Multi Event bij ‘t Karwij in 
Kruidenwijk zaterdag 24 juni een hele gezellige middag. 
De DJ’s ‘rapten’ de middag aan elkaar en er werd fanatiek 
gestreden om de hoofdprijs tijdens het voetbaltoernooi. In 
de loop van de middag liep élk kind vrolijk rond met een 
mooi geschminkt gezicht. Het springkussen en de popcorn-
machine maakten de middag tot een waar MULTI feest! 

  Een event met je buurt organiseren? Kijk voor meer 
informatie op almere.nl/wijkbudget 

Gestrand op het 
Almeerderzand!

Wijkbudget maakt 
Festival Poort 
Sociaal mogelijk

Multi-gezellig  
kinderfeest

Inmiddels is het een begrip voor vele bewoners en onder-
nemers in Almere Haven: de Wegwijzer. 
Alle informatie over Almere Haven in een notendop. 
Onlangs is de achtste editie verschenen. In de Wegwijzer 
kunt u lezen wat Haven te bieden heeft op het gebied 
van uitgaan, winkelen, recreatie en cultuur. Maar er is 
ook ruimte voor praktische informatie zoals belangrijke 
adressen en telefoonnummers.
In de Wegwijzer Almere Haven staan onder meer het ANWB-
fietsroutenetwerk, een plattegrond met de Historische 
Wandelroute, een overzicht van de muurschilderkunst 
in Haven en een overzicht van vele belangrijke Almeerse 
evenementen. 
De Wegwijzer is gratis en verkrijgbaar bij de meeste onder-
nemers in Almere Haven, de infocentra van de gemeente, 
de VVV, via de havenmeesters (voor bezoekers die met 
de boot de havenboulevard aandoen), de jachthavens 
Haddock watersport en Watersport Vereniging Almere, 
hotels en camping.

  De wegwijzer is ook te downloaden op 
wegwijzeralmere.nl/almere-haven.

Wegwijzer Almere 
Haven vernieuwd!

Foto: Ahmed Shawkat

De halfjaarlijkse bewonersupdate Nobelhorst van 5 juli 
is goed bezocht. Met inmiddels 700 inwoners is er meer 
aandacht voor beheer van de wijk. Dat was de focus van het 
programma. Naast gemeente waren ook de buurtschappen 
aanwezig, het nieuwe wijkteam, de wijkagent en Ymere. 
Er zijn vele vragen gesteld en suggesties gedaan. Daar 
komen nog reacties op. Voor wie er niet bij kon zijn, op  
nobelhorst.nl staat op de startpagina de veelgestelde 
vragenlijst met actuele informatie over Nobelhorst. 

Aandacht voor beheer 
en ontwikkelingen in 
Nobelhorst

De jongste bewoner, geboren in Nobelhorst.


