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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

Halloween

Fietstocht dwars door 
Almere: Noorderplassen 
/Beatrixpark 

Stripheldenpark 
geopend! 

Crowdfunding voor 
VINDplaats Okerhof 

Ze troffen het niet echt op afgelopen zaterdag 21 oktober, 
het zesde fietsevent ‘Dwars door Almere’. Het was die dag 
regenachtig en koud met af en toe een bleek zonnetje. 
Maar, weer of geen weer, de fietsers die besloten het er 
tóch op te wagen hebben erg genoten van de tocht door 
Noorderplassen West / Beatrixpark. Op de foto een paar 
van die enthousiastelingen. Vol goede moed en met een 
brede lach staan ze voor de deur van Huis van Vrede aan 
de Amsterdamweg 1b, die natuurlijk ook in de route was 
opgenomen. Ook een keer deze route fietsen? 

 www.almere.nl/noorderplassen

Bewoners uit de Stripheldenbuurt waren niet tevreden over 
de status van de groenstrook naast de Oostvaarderskliniek. 
Ze wilden het groen een meer parkachtige uitstraling 
geven. Aan de hand van een eigen ontwerp hebben ze in 
overleg met de gemeente een prachtig plan bedacht dat 
inmiddels ook is uitgevoerd. 

Het Stripheldenpark werd zaterdag 14 oktober officieel 
geopend door wethouder Peeters. Hij onthulde een van 
de houten stripfiguren die in het park staan: Katrien Duck!

Stichting VINDplaats Okerhof wil samen met bewoners 
een echte ontmoetingsplek maken om het buurtgevoel 
te verhogen. Een heel lange en grote boompicknicktafel 
voor groot en klein waaraan mensen met elkaar kunnen 
zitten, praten, eten en activiteiten kunnen doen, staat hoog 
op het verlanglijstje. Om dit te realiseren is de stichting 
een crowdfunding gestart. Wat zou het fijn zijn als jij daar 
je steentje aan wilt bijdragen.

Archeologische VINDplaats Okerhof is een bijzondere plek 
in Almere Poort! Almere Poort is het nieuwste stadsdeel 
van Almere maar zo nieuw is Poort niet! 7000 jaar gele-
den leefden er al mensen op de plek waar wij nu wonen, 
werken, eten koken, spelen, gamen, tv kijken en slapen. 
Mensen uit de Midden Steentijd gekleed in dierenhuiden 
en met speren......grappig idee toch?!

 voorjebuurt.nl/nl/projects/picnickboomtafelpoort  

Bewoners in Stedenwijk Almere Stad organiseren voor de 
6e keer een thema-activiteit rondom Halloween. Dit jaar is 
het thema Sneeuwwitje en de 7 dwergen voor de kleintjes 
en Welkom to hell voor de oudere jeugd. 

De activiteiten vinden plaats op zaterdag 11 november a.s. in 
de Edestraat ter hoogte van de huisnummers 33, 34, 35 en 
37 en zijn bedoeld voor jong en oud, om de buurtbewoners 
en kinderen samen te brengen. Kinderen en volwassenen 
zijn van harte welkom om zich tussen 18.00 en 21.00 uur 
te vermaken en voor wie dat durft, lekker te griezelen!

FlevoLANDschapskunst 

In de polders van Flevoland zijn de afgelopen veertig jaar 
zeven grote landschapskunstwerken gemaakt door bekende 
internationale kunstenaars. En dat is meer landschapskunst 
bij elkaar dan waar ook ter wereld. 

Zeven nieuwe kunstenaars hebben hier een reactie op 
gemaakt: ‘Once more, with feeling’! Een ode aan het mooie 
maar soms ook bizarre Flevoland en tegelijkertijd een uit-
nodiging om zelf iets tofs te doen bij de Land Art locaties. 
De tentoonstelling is tot en met 7 januari te zien in KAF.
Wil je zelf de landschapskunst bezoeken? Kijk op onze 
website met route-informatie en maak je eigen tour met 
behulp van Google Maps.

 kaf.nl 

Sinterklaas zoekt 
Almeers talent voor 
de intocht 
Sinterklaas is op zoek naar Almeers talent dat mee wil 
doen aan de intocht op zaterdag 18 november in Almere 
Haven. Kun jij mooi zingen? Kun je een kunstje of een 
dansje? Geef je dan op voor de auditie op 5 november en 
loop mee tijdens de intocht in Almere Haven! 

Kom jij ons helpen tijdens de intocht? 
Dit is een mooie gelegenheid om Almeers talent te laten 
zien aan het publiek. Heb jij iets bijzonders te bieden? 
Geef je dan op voor de auditie op 5 november via pedro@
corrosia.nl  Meld je aan vóór 1 november aanstaande. Jong 
en oud mag zich hiervoor aanmelden en je krijgt dan een 
tijdstip voor de auditie. 
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