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De schapen van Waterwijk zijn op 27 mei verlost van hun 
dreadlocks! Casper Moseman is vrijwillig schapenhouder 
en trots op zijn dierenliefhebberij. Hij woont in Waterwijk 
en heeft daar een grote kudde schapen, wat geiten en twee 
stiertjes. Deze dierenweide is gewoon elke dag bewonderen. 
Ze staan aan de Steurstraat nabij de Hogering. 

De schaapscheerder, die meer dan duizend schapen per 
jaar scheert, toonde het ambacht vol bedrevenheid.
“Voor Hollandse begrippen was het een échte zomerse dag. 
De schapen waren dolblij dat ze nu net als het publiek in 
hun zomertenue konden rondlopen”, aldus Casper.

Van dreadlocks naar 
zomertenue

Regelmatig zitten bewoners en leden van het gebiedsteam 
van Almere Haven met elkaar om tafel. Afgelopen week 
gingen bewoners uit De Werven, Hoven en centrum van 
Almere Haven met het gebiedsteam in gesprek. Hierin 
werken ze nauw samen met Woningcorporatie Alliantie en 
Ymere. De bewoners deelden hun zorgen en samen hebben 
ze het gehad over de kansen en het trotse Haven gevoel.

Overleg bewoners 
en gebiedsteam

Fiets mee tijdens het gratis fiets event Dwars door Almere van Stichting Art 
Culture in opdracht van gemeente Almere. Met behulp van een fietsroute- 
en stempelkaart fiets je langs diverse lokale ondernemers en initiatief-
nemers. Bij elke locatie valt iets te beleven. Bij een volle kaart 
krijg je een medaille.

Zaterdag 17 juni is de eerste editie van Dwars door Almere met als 
thema ‘Rondje Weerwater’. Je komt onder andere langs de Bierfabriek, 
de Drijfveer, een pop-up store, KAF Almere en het kunstwerk 
‘Voortvarend’. 

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 17 juni op de bonnefooi van start gaan? Start dan bij Drijfveer 
(Sturmeyweg 15) of bij De nieuwe bibliotheek Almere (Stadhuisplein 101). 
Daar ontvang je dan meer informatie.

Wil je meer fietsen? Er komt ook een Dwars door Almere in Poort (1 juli), in Haven (15 juli) en Buiten (29 juli). 
Meer info hierover lees je op startculture.com en facebook.com/dwarsdooralmere.

Fiets zaterdag 17 juni Rondje 
Weerwater met Dwars door Almere

Studenten hebben op 29 mei een mooie roze lijst geverfd 
om alle tegels van de Walk of Fame in Almere Centrum. 

De Walk of Fame Almere is een route van tot nu toe 42 tegels 
in het centrum van Almere die het verhaal van Almere vertelt. 
Elke tegel belicht per jaar een betekenisvolle gebeurtenis, 
ontwikkeling of een belangrijk persoon. Via de QR-code op 

de tegel is de achtergrondinformatie te zien over de historie 
van onze jonge stad.

Uit een onderzoek van de studenten over het gebruik van 
de Walk of Fame blijkt dat vrijwel niemand de tegels ziet, 
omdat ze niet genoeg opvallen. Door de tegels te voorzien 
van een roze kader, de kleur van Almere Centrum,  brengen 
de studenten daar nu verandering in aan. 

Stem op de tegel voor 2016
U kunt nog tot 15 juni stemmen op het belangrijkste moment 
van Almere in 2016. Doet u dat, dan maakt u kans op een 
van de vijf sets vrijkaarten voor de voorstelling “Mare” van 
Vis à Vis. 
Ga naar walkoffamealmere.nl en kies uit:

•	 25-jarig		bestaan	Flevoziekenhuis
•	 35-jarig	jubileum	Brassband	Almere	of
•	 	Almere	bereikt	de	mijlpaal	van	het	40-jarig	bestaan	en	

de 200.000ste inwoner

Tegels Walk of Fame krijgen roze lijst

De Meridiaan wordt aangepakt en opgeknapt. Onderdeel 
van de Meridiaan is het Meridiaanpad dat van noord naar 
zuid loopt. Deze route is nu klaar. Om dit te vieren openen 
we op woensdag 21 juni het Meridiaanpad. In een lange 
optocht leggen we met elkaar onder begeleiding van  een 
brassband een groot deel van het pad af. Tijdens de optocht 
komen we langs verschillende verrassende elementen die 
speciaal voor deze feestelijke opening zijn bedacht door 
bewoners van Almere Buiten.  Van sport en spel tot bijzon-
dere demonstraties; het wordt genieten van iedere minuut! 
Deelnemers mogen verkleed komen en kunnen met diverse 
voertuigen (geen brommers) meedoen. Het mooist versierde 
voertuig (ook zijnde de voetganger) wint een prijs! Wees 
erbij!	De	optocht	start	om	14.30	uur	bij	de	vissteiger	aan	de	
Albaststraat. Rond 17.00 uur sluiten we de optocht af met 

een hapje en een drankje. Tot dan! 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Mail dan met 
Hennie Brandenburg, gebiedssecretaris van Almere Buiten, 
hbrandenburg@almere.nl.

Feestelijke opening Meridiaanpad

Wijkbudget
Heeft u een idee waardoor buurtbewoners elkaar beter 
leren kennen, uw wijk veiliger wordt of de leefomgeving 
verbetert? Dat soort ideeën komen in aanmerking voor 
een bijdrage uit het wijkbudget. Kijk voor meer informatie 
op almere.nl/over-almere/wijkbudgetten.


