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Aanstaande zaterdag 1 juli wordt het 
fietsevent ‘Dwars door Poort’ geor-
ganiseerd door Stichting Art Culture 
en gemeente Almere. Twee weken 
geleden werd dit fietsevent ook geor-
ganiseerd rond het Weerwater en de 
komende weken wordt er ook dwars 
door Haven (15 juli) en Buiten (29 juli) 
gefietst.

Tijdens Dwars door Poort kom je onder 
andere langs het Klokhuis, Marina 
Muiderzand, Golden Girls Creative 
Studio en Hart for her. Op de route zijn 
verassingslocaties waar je bijvoorbeeld 
mee kunt doen aan een doorlopende 
mini-training van Hart-Lopen.nl.

Wil je meefietsen? Dat kan! Meld 
je vooraf aan door een privébericht 
te sturen via de Facebookpagina 
DwarsDoorAlmere of stuur een e-mail 
naar info@startculture.com. Let op: De 

eerste 200 aanmeldingen hebben recht 
op de stempelkaart, wees er dus snel 
bij! Wil je op 1 juli op de bonnefooi van 

start gaan? Start dan bij Hart for her 
(Freyjaplantsoen 1). Daar ontvang je 
dan meer informatie.

Fiets mee Dwars door Poort

Afgelopen week werd Almere Haven opgevrolijkt met 
110 hanging baskets. Ze komen vanaf de Brink tot en 
met de Havenkom te hangen. De hanging baskets zijn dit 
jaar mogelijk gemaakt door bijdragen van ondernemers, 
bewoners, vastgoedeigenaren en de gemeente Almere. 

Veel kinderen weten dat ze eigenlijk prins of prinses zijn. 
Op zondag 25 juni kunnen al deze kinderen met hun ouders 
terecht op het Forum in Almere Centrum. Een speciaal 
schminkteam verzorgt deze dag de basis voor een vorstelijk 
uiterlijk. Kinderen die ook hun outfit een royale make-over 
willen geven kunnen terecht in de verkleedtent waar zij 
zich kunnen verkleden als een echte prins of prinses. Om 
het winkelende volk, dat graag een glimp opvangt van het 
hoge bezoek, toe te kunnen wuiven rijdt er de hele mid-
dag een echte Assepoesterkoets door Almere Centrum. 
Uiteraard lopen alle prinsen en prinsessen over een rode 
loper naar de koets toe. 

Kortom; alle prinsen en prinsessen die zich even een dag 
willen wanen in het leven dat ze eigenlijk hadden moeten 
leiden, zijn op 25 juni in Almere Centrum aan het juiste 
adres.
Het schminkteam, de verkleedtent en de rode loper voor 
de koninklijke koets staan van 13:00 tot 17:00 uur op het 
Forum. Toegang tot prinsen en prinsessendag is gratis. 
Een rit in de koninklijke koets is uitsluitend op vertoon 
van de Almere Centrum Klantenkaart. Heeft u nog geen 
klantenkaart? Vraag hem dan direct aan via  http://citymall-
almere.nl/klantenkaart of loop binnen bij VVV Almere aan 
De Diagonaal 199.

Prinsen en 
Prinsessendag 

In maart hadden we in Haven onze eigen Buurtsoap De 
Wasserette Draait Door. Hierin volgden we het wel en wee 
van Koos en Yfon, twee Amsterdammers die in Almere 
Haven een wasserette draaiende proberen te houden. En 
nu komt de Wasserette terug met De Musical. Op zondag 
25 juni op de Markt in Almere Haven van 15.00 – 16.30 uur 
gaan we kijken of de dromen van Koos en Yfon zijn uitge-
komen. Hoe het is met hun wasserette met Airbnb. Komt 
het zien en maak het mee tijdens het gratis spektakel met 
het voltallige Almeers Jeugd Symfonie Orkest, het koor 
TOP-Almere en gasten uit De Wasserette.

Tip: Wil je zeker zijn van een zitplaats, neem 
dan je eigen stoel mee! Meer informatie op:  
www.cultureelcentrumcorrosia.nl.

Musical De Wasserette 
Draait Door!

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in sep-
tember. In 2017 vieren we Burendag op 23 september. 
Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij 
veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. 
Vanaf 13 juni 2017 kunnen de nieuwe activiteiten weer 
worden aangemeld en kan er financiële bijdrage voor 
een activiteit worden aangevraagd.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert 
zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Daarom 
is het mogelijk als buurt een aanvraag tot € 400,= in te 
dienen bij het Oranje Fonds om een Burendagplan te kunnen 
uitvoeren. U kunt uw activiteit vanaf half juni aanmelden. 
Iedereen die voor 1 september een activiteit aanmeldt, 
ontvangt een Burendag feestpakket.

Ga voor tips, informatie, initiatieven in de buurt, of het 
aanmelden van een initiatief naar www.burendag.nl 

Burendag


