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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

De Burendag van Belangenvereni-
ging Almere Hout was ‘super’! 

“Het zit wel goed in Vogelhorst” 

Burendag in Almere

Groene Route in Almere Poort
In het Voedselbos Park Uithof in Almere 
Haven werden de eerste fruitbomen ge-
plant. Samen met de gemeente wordt in 
dit park een Voedselbos aangelegd. Onder 
het genot van een zonnetje ging de eerste 
schop de grond in. Het werd een gezellige 
ochtend; misschien kan er volgend jaar al 
gesnoept worden van de eerste bomen.

Vijf groene bewonersprojecten in Almere 
Poort hebben de handen ineen geslagen 

en een Groene (wandel)Route opgezet. Met 
stralend mooi weer werd bij het Klokhuis 
door Stad en Natuur informatie gegeven 
over de plannen voor een appelboomgaard, 
in het Labyrint van de Schone Poort was 
soep en kon je verse kruiden plukken, bij 
de Fruittuin ontwierpen de buren samen de 
nieuwe fruittuin. In de vla-tuin bij de Home-
rusmarkt was een jamproeverij, werden 
bloemen en groenten geoogst. Een gezelli-
ge roezige dag waar de bewoners van Poort 
kennismaakten met de groene projecten en 
met elkaar.  

Zaterdag 23 september was het nationale Burendag. In heel Almere werden vele activi-
teiten voor en door bewoners georganiseerd. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest 
dat je samen viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. Het is 
een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor 
elkaar en de buurt. In 2018 vieren we Burendag op 22 september. Hiervoor kun je nu al 
wijkbudget aanvragen!

De bewoners van het appartementencom-
plex The Angle op restaurantplein Belfort 
vierden hun buurtfeestje op de zondag-
namiddag. Diverse bewoners hadden de 
lekkerste hapjes uit allerlei windstreken 
klaargemaakt. Er was wijn, bier en fris 
ingekocht en ook aan de kleintjes was ge-
dacht. Het werd een heel gezellig en ge-
animeerd samenzijn. De bewoners waren 
dan ook enthousiast over het genomen 
initiatief. Je ziet elkaar eigenlijk maar heel 
af en toe, in de lift of in het voorbijgaan op 
de galerij. Nu was het leuk om elkaar eens 

écht te spreken en ieders eigen verhalen te 
horen - van jong en oud, van starters en ge-
pensioneerden, van rasechte Almeerders 
en van expats, zelfs van de kinderen! 
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Burendag in en rond het Huis van de Waterwijk. Een bewoner bouwt zelf draaiorgels en 
legt uit aan de jongste generatie hoe dat allemaal werkt.

Bewoners van de flats aan de Watercipresstraat in Parkwijk besloten dat het hoog tijd 
werd om nader kennis te maken met elkaar. Met muziek, lekker eten en drinken werd het 
een heel gezellige middag.

Buren vieren samen dat het speelveld aan de J. ter Horststraat is opgeknapt door buurt-
bewoners.

Bij buurtcentrum Kardoes in Staatslie-
denwijk was het een gezellige drukte waar 
buurtbewoners van diverse culturen el-
kaar ontmoetten en werden vermaakt met 
sport en spelactiviteiten.

Goede ideeën en actieve bewoners willen we graag ondersteunen. Heb jij een goed idee 
waardoor buren elkaar beter leren kennen? Of wil je samen met buurtbewoners iets doen 
om de wijk leuker of veiliger te maken? Kijk op almere.nl/wijkbudget om aan te vragen, 
de voorwaarden te zien en meer informatie te vinden over het wijkbudget.
Bewoners kunnen vanaf juni 2018 ook budget aanvragen bij het Oranjefonds.

Wijkbudget en Burendag 2018

Ook de senioren uit de I.B. Bakkerhof in 
Literatuurwijk weten zich tijdens Buren-
dag uitstekend te vermaken met diverse 
activiteiten en natuurlijk de nodige kopjes 
(Douwe Egberts) koffie!

Buren uit de Saliestraat financieren met 
behulp van het Oranjefonds een planten-
vak met boerenhortensia’s langs de wa-
terkant. Een mooi bewonersinitiatief dat 
aansluit bij de Floriade gedachte van een 
groene stad.

Hoe passend om tijdens Burendag ken-
nis te maken met nieuwe bewoners uit de 
Brikzeil in Noorderplassen West. Behalve 
goede gesprekken, spelletjes en een taar-
tenwedstrijd, werd er ook swingend ge-
danst. Goed bezig daar in de Brikzeil!

In de Hoven stond de burendag in het teken van sport, spel en muziek. Voor de buurtkin-
deren werd een voetbaltoernooi georganiseerd. De uitreiking van de prijzen was bij het 
Hovenhonk (buurtkamer) en daar was er ook een gezellige borrel en een optreden door 
een bewoner uit de buurt die in een band zit: Tres Hombres. Zij hebben een gratis optre-
den gegeven. Voor de kleine kinderen was er een knutseltafel en springkussen

In de Eilandenbuurt was voor de tweede 
keer het Eilandenfestival, georganiseerd 
door actieve bewoners en medewerkers 
van maatschappelijke organisaties. Het 
was erg gezellig naast OBS de Archipel, 
met talloze kinderactiviteiten, informa-
tiekraampjes, de ‘vuile was’ van tante Sa-
mantha en een rad van fortuin waarmee 
bewoners een fruitboom konden winnen. 

Ook in de Landgoederenbuurt werd  
Burendag gevierd. Kleinschalig, maar niet 
minder gezellig! De kinderen uit de straat 
mochten een bankje versieren met hun 
handafdruk en er waren speeltoestellen en 
een springkussen. 

Dit jaar organiseerde bewoners uit 
de buurt voor het eerst het Regen-
boogfestival. Er was van alles te doen: 
rommelmarkt, spelletjes voor kin-
deren, muziek, een springkussen en  
een sportdemonstratie.
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