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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

Tulpen voor elke wijk Streetart Festival 
groter dan ooit

Nieuwe Opleidingswinkel 
bij St. Weet Hoe Je Leeft

Herdenkingsevenement 
Namen Blijven

Zaterdag 21 oktober 
2017: Fietstocht Dwars 
door Noorderplassen 
West en Beatrixpark 

De gemeente Almere en Flevolandse tulpenkwekers bieden 
iedere Almeerse woonwijk tulpenbollen aan afkomstig 
uit de Flevopolder. In elke wijk worden de bloembollen in 
perken van 30 à 40 m2 geplant met een machine; in drie 
wijken gaan kinderen dat doen volgens een eigen ontwerp. 
In iedere wijk is gekozen voor een plek waar veel bewoners 
langs komen en er van kunnen genieten. In het voorjaar 
van 2018 staan alle tulpen in volle bloei. Op deze manier 
zetten we Almere in bloei en brengen de Floriade in de wijk! 
Op woensdag 11 oktober plantte wethouder Tjeerd Herrema 
de eerste bollen in het Cascadepark in Almere Poort samen 
met de kinderen van de Columbusschool. Gebiedsmanager 
Mylan Derkink deed dat in Almere Buiten met de kinderen 
van basisschool Bommelstein. Wethouder Frits Huis gaf de 
aftrap op de Brugmark in Almere Haven met de kinderen 
van De Loofhut.

Fotografie: Suzan Breedveld Poortnieuws

Op 21 en 22 oktober vindt in Almere Centrum het zesde 
Streetartfestival plaats. Dit jaar is het festival groter dan 
ooit! Ruim 20 streetpainters uit binnen-en buitenland 
zorgen voor bijzondere 3D paintings in de stad. De 3D 
streetpainters komen dit jaar uit onder andere Italië, 
Duitsland, Bulgarije, Ukraïne, Nederland en zelfs Bahrein!

Voor de kunstzinnige Almeerders (16+) die zélf aan echt 
echt 3D werk willen werken wordt er op 22 oktober een 
workshop georganiseerd, je kunt dan zélf aan de slag 
op het festival, onder begeleiding van een professionele 
streetpainter.

Locatie: Almere Centrum
Datum: 21 en 22 oktober
Tijd: 12.00 – 17.00 uur

Meer informatie: www.streetfestival.nl of 
www.facebook.com/streetartfestivalholland/

Op vrijdag 27 oktober vindt weer het jaarlijkse evene-
ment Namen Blijven plaats. U wordt uitgenodigd om op 
deze avond uw overleden dierbare(n) te herinneren en 
te herdenken. In het sfeervol verlichte bos achter Het 
Eksternest, Muiderweg 10, 1351 GJ Almere (Haven) kunt u 
een wandeling maken en of deelnemen aan een kort herin-
neringsritueel. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom.

Fiets zaterdag 21 oktober 2017 dwars door Almere 
Noorderplassen West en Beatrixpark met behulp van een 
fietsroutekaart en een stempelkaart. De route loopt langs 
diverse lokale ondernemers en initiatiefnemers. Bij elke 
ondernemer valt iets te beleven en krijg je een stempel op 
je stempelkaart. Bij een volle kaart krijg je een medaille. 
Daarnaast ontvang je bij veel ondernemers nog iets extra’s.
Je kunt op de dag zelf starten om 11.00 vanaf De Kaptein, 
Boelijn 70.

Ontdek Almere op de fiets | startculture.com

Vrijdag 6 oktober is onder grote belangstelling de nieuwe 
opleidingswinkel – social supermarket - bij de St. Weet 
Hoe Je Leeft (WHJL) geopend. Stichting Weet Hoe Je Leeft 
is een leer-/werkbedrijf voor mensen met een beperking. 
Naast WHJL-deelnemers en hun familieleden waren veel 
Almeerders op de opening afgekomen. De winkel werd op 
feestelijke wijze geopend, deelnemers verzorgden sfeer-
volle muziek en onder het genot van drankje en hapjes 
amuseerden de genodigden zich uitstekend. Wethouder 
Froukje de Jonge was zichtbaar trots op het resultaat en 
vindt de opleidingswinkel een sprekend voorbeeld van 
het gezamenlijk de handen ineen slaan om iets moois 
mogelijk te maken.

De opleidingswin-
kel is ingericht om 
WHJL-deelnemers 
ervaring op te laten 
doen met het werken 
in een supermarkt. 
Het uiteindelijke doel 
is dat deelnemers 
ook echt aan het werk kunnen in een reguliere supermarkt. 
De producten die in de winkel worden verkocht, worden 
ook geteeld in de kassen van WHJL of komen uit de kas-
sen van de Buitenvaart. 

Vanaf maandag 16 oktober gaan we weer blad- en snoei-
afvalkorven in alle wijken van Almere neerzetten. U kunt 
dan weer bladeren van de straat en snoeiafval uit de tuin 
kwijt in de korven. Ook zo houden we samen de straten in 
Almere schoon en veilig. De korven mogen alleen gebruikt 
worden voor los groen tuinafval en zijn niet bedoeld voor 
ander (tuin-)afval, zoals stenen en volle vuilniszakken. De 
korven worden regelmatig geleegd en alle inwoners mogen 
er gebruik van maken. De korven staan tot halverwege 
december op de locaties. Het snoeiafval dat u na deze 
periode nog heeft, kunt naar één van de recyclingperrons 
brengen. Meer informatie op: almere.nl/bladkorven.

Los tuinafval kan 
weer in de korf!


