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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

Uitnodiging Havenbreed

Bijzondere kunstwerken 
en trotse kinderen

Tijdelijke woningen 
voor acute woonnood

In een bomvolle Glasbak in Muziekwijk waren vrijdag 3 
november een groot aantal ouders en kinderen aanwezig 
voor de verschillende eindpresentaties van de ArtLabs 
Muziekwijk en Kruidenwijk van KLEURinCULTUUR. 

Expositie SPEL
Gerard Kok, gebiedsmanager van Almere Stad West, 
opende officieel de nieuwe expositie ’SPEL’ in de gang 
van de Glasbak, met schilderijen van kinderen en vol-
wassenen van Artlab Muziekwijk en Kruidenwijk. Zij zijn 
onder leiding van kunstenares Sigrid Poldervaart aan de 
slag gegaan met het thema SPEL en hebben dit prach-
tig vertaald in veel kleurrijke grote schilderijen. ‘Er zijn 
hele mooie schilderijen gemaakt. Het gaat er vooral om 
dat jullie talent hebben. Jullie kunnen het gewoon heel 
goed! Ik ga mijn best doen dat jullie schilderijen ook in 
het Stadhuis komen te hangen”, aldus Gerard Kok tijdens 
zijn openingstoespraak. 

Fashion Lab 
Op de rode loper showden de kinderen van het FashionLab 
uit Kruidenwijk hun zelf gemaakte creaties. In 6 weken 
tijd hebben zij onder leiding van Sigrid Poldervaart en Mia 
Stik leren werken met de naaimachine en hippe tassen 
gemaakt. Het bijzondere is dat daarvoor geen nieuwe 
stoffen zijn gebruikt, maar afgedankte kleding en lappen 
van het Leger des Heils. 

 kleurincultuur.com 

Gemeente Almere en wooncorporatie Dudok Wonen uit 
Hilversum hebben afspraken gemaakt over het bouwen van 
betaalbare woningen in Almere. Dudok Wonen ontwikkelt 
een woonconcept ’In between places’ voor mensen met 
een acute woonvraag die tijdelijk - maximaal 1 jaar - een 
huurwoning nodig hebben. 

Bijvoorbeeld omdat zij net gescheiden zijn, door een 
gedwongen verkoop van de woning, of door het overlijden 
van ouders. Er zijn tal van persoonlijke omstandigheden 
waardoor iemand dringend tijdelijke woonruimte nodig 
heeft. 

In between places in Almere Poort
Momenteel zoekt Dudok Wonen samen met de gemeente 
naar een geschikte locatie in Almere Poort. Daar bekijken 
zij samen met de omwonenden welke vorm het gebouw 
kan krijgen en hoe de doelgroep voor deze locatie kan 
worden omschreven.

 Poort.almere.nl 

Op woensdagavond 22 november nodigen wij u uit voor 
onze Havenbreed bijeenkomst. Onder het genot van een 
kopje koffie/thee en iets lekkers praten wij u bij over 
onderwerpen die nu in Almere Haven spelen. 

U bent vanaf 19.15 uur welkom. Om 19.30 uur starten wij 
met het onderstaand programma:
• Opening door gebiedsmanager Olaf de Koning;
•  Presentatie de Havenaar en Almere Haven TV door Toon 

Naus en Ton Schoelitsz;
•  Presentatie over het project ‘Als ik later groot ben’ door 

Sofia Rapsaniotis van Overnieuw;
•  Maak kennis met onze winkelstraatmanager Eva Koster, 

wat heeft zij tot nu toe voor het centrum van Almere 
Haven betekend;

•  Maak kennis met onze Syrische bewoners Ammar en 
Iman en Yousef en Nour en hoor wat zij ons te vertellen 
hebben;

•  Wandel mee met... 5000 stappen.nl in Almere, Tanya 
Egberts vertelt;

•  Presentatie van het boek ‘Beelden van Almere’ door 
stadsgids Marie-Jose Roselaers.

Wilt u bij Havenbreed aanwezig zijn, meldt u dan aan via 
aamato@almere.nl en wij sturen u meer informatie toe. 

Informatie over Hout

Woont u in Almere Hout en bent u op zoek naar informatie 
uit uw buurt? Op hout.almere.nl vindt u nieuws en prakti-
sche informatie wat voor u als bewoner van Almere Hout 
interessant kan zijn. Nobelhorst bewoners vinden vanaf nu 
onder het kopje ‘buurten in Nobelhorst’ de inrichtingsplan-
nen en participatiekaart van hun buurt terug. De uitnodiging 
voor een volgende bewoners participatiebijeenkomst komt 
daar ook te staan. Houd de website regelmatig in de gaten 
voor het laatste nieuws uit uw stadsdeel!

 hout.almere.nl

Spreekuur 
contactwethouder

Vorige woensdag heeft contactwethouder Tjeerd Herrema 
open spreekuur gehouden in Albert Heijn Markenpoort in 
Almere Haven. In dit stadsdeel was dit het eerste spreek-
uur op deze manier. Een aantal Havenaren ging op deze 
uitnodiging in en konden in een goed gesprek hun verhaal, 
zorg en ideeën delen met de wethouder.

Sinterklaasintocht 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Het is 
alweer bijna zo ver. Sinterklaas komt naar ons land! Ook 
dit jaar brengt hij weer een bezoek aan Almere Buiten. Op 
zaterdag 25 november komt hij aan met zijn pieten en dat 
wordt een groot feest! 

 buiten.almere.nl/agenda 
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