
Buurtkrant Almere Haven

Almere heeft prachtige parken waar, vooral zodra de eerste 
zonnestralen om de hoek komen kijken, veel inwoners en 
bezoekers van Almere graag wandelen of verblijven. 

De vereniging Buitenstad heeft met haar vrijwilligers met 
behulp van drones mooie beelden gemaakt en heel veel 
informatie verzameld over de verschillende soorten groen 
in de parken. Op de website parkeninalmere.nl proberen 
ze de kwaliteit en de belevingswaarde van het groen en de 
parken voor bewoners te versterken.

Dag van het Park
Op de site staan ook de verschillende activiteiten vermeld 
die er in de seizoenen plaatsvinden, bijvoorbeeld De Dag 
van het Park. Kom je dit jaar ook? Op 28 mei aanstaande is 

de eerstvolgende! De verschillende bewonersverenigingen 
die de parken mee beheren, vieren de Dag van het Park 
natuurlijk ook met verschillende activiteiten. 

 parkeninalmere.nl 
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Almeerse initiatieven gezocht 
voor crowdfunding challenge
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Initiatieven die Almere mooier, leuker, 
socialer of veiliger maken kunnen mee-
doen aan de crowdfunding challenge. 
Hierbij starten tien initiatieven in de 
periode juni tot september een cam-
pagne om geld, hulp en materiaal in te 
zamelen om zo hun project te realiseren. 

De Gemeente Almere organiseert deze 
challenge in samenwerking met het 
platform Voor je Buurt. Deelnemers 
die geselecteerd worden, volgen samen 
een workshop crowdfunding en krijgen 
intensieve individuele begeleiding bij 
het opzetten van hun crowdfunding 

campagne. Ook maken zij kans op een 
bijdrage van maximaal duizend euro 
van de gemeente aan hun campagne. 
Doe jij ook mee? 

 voorjebuurt.nl/Almere

In Almere Haven bestaat sinds vorig jaar de Buurtkrant 
Almere Haven. Uit een onderzoek onder de inwoners van 
de binnenring van Almere Haven bleek dat een fysieke 
krant werd gemist. Vorig jaar werd deze opgestart. Deze 
krant wordt gemaakt voor en door bewoners samen met 
partijen die werkzaam zijn in de buurt. Dit jaar gaan wij deze 
krant doorontwikkelen voor heel Almere Haven. Afgelopen 
week vond de kick-off plaats van deze doorontwikkeling 
met een nog grotere buurtredactie. Heeft u interesse om 
ook mee te werken aan onze buurtkrant, mail dan naar  
buurtkrantalmerehaven@gmail.com. 

Parken in Almere

Het is lente. De tijd dat de vogels hun eieren gaan leg-
gen en de tijd van de voorjaarsschoonmaak. Bij bus-
halte ‘de Grienden’ staat het kunstwerk Vogelhuisje 

Wilgengriend er weer netjes bij. De vlakken zijn opnieuw 
ingeschilderd en de rest is goed schoongemaakt.

Vogelhuisjes

Kom op 27 mei heerlijk struinen op de jaarmarkt 
in De Passages (Zadelmakerstraat, Zoetelaar- en 
Bottelaarpassage). Ontdek tussen 11.00 en 17.00 uur de 
leukste winkeltjes, kramen met originele producten, oud-
hollandse spelletjes en oude ambachten. Er is van alles 
te zien, te doen en te koop. En natuurlijk wordt de markt 
opgevrolijkt met gezellige livemuziek door verschillende 
artiesten en een authentiek draaiorgel. Kom lekker pof-
fertjes eten of scoor een andere lekkernij. Kids kunnen 
zich uitleven op een springkussen of tegeltjes kleuren. 
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Passagedag

Stadspark Lumierepark in Almere Stad

Spelend op avontuur!
In Nobelhorst kan sinds begin mei volop gespeeld worden. 
Hoewel de inrichting nog niet helemaal af is, zijn de speel-
toestellen inmiddels geplaatst. De komende weken wordt 
nog gewerkt aan de waterpomp, de verlichting en het plaat-
sen van bankjes.  De feestelijke opening van de speeltuin 
volgt iets later. Maar er kan nu al volop gespeeld worden. 

De speeltuincommissie van het Buurtschap Midden en de 
gemeente bedachten het plan voor spelen op en rond de 
Brink. Speeltoestellen rond de hoger gelegen archeologische 
vindplaats vormen samen een avontuurlijke route door het 
landschap met een spannend klimparcours, een schip bij 
het water, een uitkijkhut, een wiebelbrug en waterpomp met 
gootjes. De ontmoetingsroute waarop geskate en gespeeld 
kan worden, ligt pal langs de Brink en de speeltoestellen 
en loopt verder de wijk in.


