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Op zaterdag 8 juli 2017 organiseert Stichting “The Way 
Of Life” voor de derde keer het Multicultureel festival 
SuriMakandra2.0. Het festival wordt gehouden op evene-
mententerrein Brasiliaplaats in Almere Buiten. Het festival 
begint om 12.00 uur en is omstreeks 22.00 uur afgelopen.
 
Thema van dit jaar is ‘Look-A-Like & Twins’ 
Neem je Look-A-Like mee of wees creatief! Lijk je op 
jouw buurman, buurvrouw, familie, vriend, vriendin, een 
tv-persoonlijkheid of ben je een tweeling? Meld je samen 
bij de kraam van de stichting, ga op de foto en ontvang 
een prijs!

SuriMakandra2.0
Het is een multicultureel festival voor alle bewoners 
van Almere en iedereen daarbuiten die van een gezellig 
dagje uit houdt. Met dit festival wil de stichting de diverse 
culturen in Almere samenbrengen om te proeven van en 
te snuffelen in elkanders cultuur. Er zijn diverse food- en 
non-foodkramen, sport en spel, een talentenpodium en 
nog veel meer. 
www.surimakandra2punt0.nl

3e keer multicultureel 
festival SuriMakandra 2.0

Op zaterdag 9 september 2017 breiden wij de Walk of Fame 
uit met de 43ste tegel. Brassband Almere zal deze tegel 
sieren, want verreweg de meeste bewoners en bezoekers 
van Almere hebben het 35-jarig jubileum van de band 
verkozen tot het moment van 2016. 

De afgelopen weken kon u samen met andere Almeerders 
stemmen op drie door een commissie geselecteerde kan-
didaten voor de Walk of Fame tegel van 2016: 
•	 25	jaar	Flevoziekenhuis;	
•	 	Almere	bereikt	de	mijlpaal	van	het	40-jarig	bestaan	en	

de 200.000ste inwoner en het 
•	 35-jarig	jubileum	van	Brassband	Almere.

Bijna 2000 stemmen zijn uitgebracht, waarbij een ruime 
meerderheid heeft gekozen voor de Brassband. Dat de 
leden van de Brassband blij zijn met de overwinning bleek 
overduidelijk uit de eerste reactie van coördinator Mariska 
Wijmans op de uitslag: “Wat supergaaf om straks op de 
tegel van de Walk of Fame te staan” Op zaterdag 9 sep-
tember aanstaande is het echt zover. Dan wordt de tegel 
officieel onthuld op het Forum.

Prijswinnaars stem-actie
Onder alle stemmers verloten we prachtige prijzen. 
Volgende week krijgen de 12 prijswinnaars - 10x twee 
kaarten voor de voorstelling  ‘Mare’ van Vis à Vis en 2x 
een diner voor 2 personen –  persoonlijk bericht.

De Walk of Fame
De Walk of Fame is een cadeau van Rabobank Almere 
aan de gemeente Almere. Het is een kunstwerk dat de 
geschiedenis van Almere vertelt.

43ste tegel Almeerse Walk of 
Fame voor Brassband Almere

Bewoners in de Saliestraat en Tuinkersstraat hadden de 
wens hun buurt mooier te maken en hebben eind 2016 
een plan ingediend om 200 hortensia’s te plaatsen langs 
de waterkant. 
De initiatiefnemers zijn alle deuren langsgegaan en buren 
hebben verklaard het plan te steunen én te willen helpen 
bij de verzorging van de planten. Ook heeft men zich inge-
zet voor het werven van extra middelen, zodat men niet 
volledig afhankelijk was van wijkbudget. De gemeente is 
erg blij met dit soort initiatieven, want zij helpen mee de 
wijken mooi en leefbaar te houden. Inmiddels zijn er 300 
(!) hortensia’s de grond in gegaan. Dit mooie resultaat was 
een buurtfeestje waard!

Met Stadstuinen Poort maakt Almere het stadsdeel Almere 
Poort af, op een bijzondere manier! Dit oostelijke deel van 
Poort biedt ruimte voor 3600 woningen. In de 4 nieuwe 
wijken staat het stadslandschap centraal en wordt groen en 
gezond wonen de standaard. Hier motiveert de gemeente 
haar inwoners, ondernemers maar ook marktpartijen een 
stap extra te zetten om bewuster te leven, te ondernemen 
en te bouwen. Het is ook het gebied waar de gemeente in de 
openbare ruimte natuurlijk zelf het goede voorbeeld geeft.  
Samen wordt de basis gelegd voor een gezonde woon- en 
werkomgeving met bos, strand, duinen en sportfaciliteiten 
om de hoek. De gemeente Almere is samen met partners, 
inmiddels gestart aan het nieuwbouwproject Zandpoort in 
Olympiakwartier West (www.zandpoort.nl).

Meer informatie over Stadstuinen Poort op  poort.almere.nl

Terugblik: Hortensia’s 
kleuren de buurt

Wat staat er te gebeuren in 
Stadstuinen, Almere Poort?

Op donderdag 6 juli 2017 organiseert de gemeente een 
Gebiedstafel over de Buitenvaart. De Gebiedstafel staat 
in het teken van de groene en duurzame initiatieven en 
wat dit betekent voor de toekomststrategie voor dit unieke 
kassengebied in Almere Buiten.
De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 12.00 uur en wordt 
gehouden in Bowling Almere, Trekweg 31. Op de 
Gebiedstafel zijn alle raadsleden, tuinders en kaseigenaren 
van harte welkom. Wilt u aanwezig zijn als publiek? Dat kan! 
In verband met de logistiek stellen wij het op prijs wanneer 
u zich aanmeldt voor maandag 3 juli bij gebiedssecretaris 
Hennie Brandenburg via hbrandenburg@almere.nl.

Gebiedstafel Buitenvaart

Op vrijdag 25 augustus kan iedereen weer komen kijken 
naar de openluchtfilm op de Markt in Almere Haven. Ook 
dit jaar slaan Corrosia Theater, Expo & Film en de nieuwe 
bibliotheek de handen weer ineen om een openluchtfilm 
te organiseren. Het plein zal, net als de film die vertoont 
gaat worden, helemaal in het teken staan van muziek. 
Daarnaast volop popcorn, lekkere drankjes en hopelijk 
een zwoele zomeravond.

De keuze is aan u!
En het leuke is, u mag kiezen welke film er op deze avond 
gedraaid gaat worden. Tot 15 juli kunt u via een online 
poll op www.cultureelcentrumcorrosia.nl stemmen op 
Almost Famous, La La Land, Marley of Ray. De meeste 
stemmen gelden. Alle films worden in het Nederlands 
ondertiteld en de toegang is gratis. Mocht het slecht weer 
zijn, dan verhuizen we naar de theaterzaal in Corrosia. 
De openluchtfilm is een samenwerking tussen Corrosia 
Theater, Expo & Film en de nieuwe bibliotheek en wordt 
mede mogelijk gemaakt door Gemeente Almere (wijkteam 
Almere Haven).

Openluchtfilm in Haven
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