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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

Kerstboom Haven

Kerst-Wandel-Theater

Nieuwjaarsontmoeting 
Almere Buiten

Start bouw GoedHuur 
woningen Zandpoort

Wethouder Tjeerd 
Herrema ontstak de 
lichtjes van de kerstboom 
op de Markt. Hij deed 
dit samen met Vincent 
Troost en Johan van Onna 
van Staatsbosbeheer, de 
schenkers van de boom 
aan Haven. Bewoners 
besloten spontaan de 
boom ook wat te versie-
ren. Bij het lichtjesmo-
ment zong een gelegen-
heidskerstkoor Christmas 
Carrols. Het koor, onder leiding van Heleen van der Heul 
(Hartenmuziek), is onderdeel van ‘Zing Voor Je Leven 
Almere’. De koorleden hebben allemaal, direct of indirect, 
met kanker te maken.

Wethouder Tjeerd Herrema ontstak dinsdag 12 december 
de lichtjes van de grote kerstboom op de Markt. Het is 
kerst in het centrum van Haven!

Beleef het kerstverhaal tijdens het Kerst-Wandel-Theater 
op vrijdagavond 22 december in Almere Haven. De wan-
deling is voor jong en oud. U loopt de route onder leiding 
van een verteller/gids, die u meeneemt naar bijzondere 
ontmoetingen. Vuurkorven markeren de plaatsen waar 
delen van het kerstverhaal worden uitgebeeld. De tocht 
begint bij Jongerencentrum Youth Port en eindigt in de 
Hoven, waar kinderen en ouders ontvangen worden met 
warme chocolademelk. Aanmelden van tevoren is verplicht. 
Dit kan op hartvoorhaven.nl.

Kidsactiviteiten 
Esplanade

Schaatsen in Stad 

Bewoners van Tussen de Vaarten en de Verzetswijk kun-
nen de ijzers weer onderbinden. In december is er in de 
wijken een schaatsdag op een kunstijsbaan. Toegang is 
gratis en u kunt schaatsen lenen.
 
Tussen de Vaarten
Voor de derde editie van TdV-on ICE komt er 23 december 
de El Grecostraat/Juan Grisstraat een ijsbaan en een 
springkussen voor kinderen. Dit jaar is er ook een buurt-
borrel na afloop. De schaatsbaan is van 10.00-19.00 uur 
open. De buurtborrel is van 19.00-21.00 uur. 

Verzetswijk
Op woensdag 27 december is het Schaatsfestijn Verzetswijk 
aan de Kapitein de Langestraat (ter hoogte van nummer 
28). U kunt van 9.00 tot 21.00 uur naar hartenlust schaatsen 
en er is een DJ die lekkere plaatjes draait. 
09.00-10.00 vrij schaatsen
10.00-11.00 schaatsles
11.00-18.00 vrij schaatsen
18.00-20.00 discoschaatsen

In een grote tent op de Esplanade zijn van 27 tot en met 
30 december diverse gratis kidsactiviteiten. Schilder je 
eigen chocolademelkmok of knutsel een echte Eskimo. 
Leer hoe je moet goochelen tijdens de workshop of bouw 
mee aan het grootste 
LEGO-winterdorp van 
Almere. De activitei-
ten zijn elke dag van 
13.00-16.00 uur, voor 
kinderen van 4 tot 12 
jaar. Doe jij ook mee? 

 almerecentrum.nl

We gaan richting het einde van het jaar. Een jaar waarin 
we veel Buitenaren hebben mogen ontmoeten en mooie 
samenwerkingen hebben plaatsgevonden. In het nieuwe 
jaar zetten we deze lijn graag voort. Daarom hopen we 
u weer te ontmoeten op onze jaarlijkse nieuwjaarsont-
moeting. 
De Nieuwjaarsontmoeting is op dinsdag 16 januari 2018 en 
wordt gehouden in het Buitenhout College, Ambonstraat 2. 
De inloop is vanaf 19.15 uur, met om 19.45 uur de officiële 
opening door wethouder René Peeters.. Zet de datum 
alvast in uw agenda. Meer informatie volgt!

 buiten.almere.nl/agenda
De bouw van 58 GoedHuurwoningen in Zandpoort in Almere 
Poort is op een hele bijzondere manier gestart. Wethouder 
Tjeerd Herrema vulde en begroef op 12 december samen 
met Eddo Rats, directeur van woningcorporatie de Alliantie, 
en Antje de Groot, directeur van Trebbe, een tijdcapsule 
met hun persoonlijke wensen voor deze nieuwe wijk. 

De GoedHuurwoningen met een maximale kale huur van 
550 euro én zo laag mogelijke energielasten, komen in 
Zandpoort in Olympiakwartier West, de nieuwste uitbrei-
dingswijk van Almere. Hier is bewust omgaan met energie 
de standaard. Zandpoort is een wijk waar iedereen kan 
wonen. Van huur tot koop of zelfbouw en van rijwoning 
en twee-onder-één-kap tot appartement.

 almere.nl/goedhuurwoning

Gratis schaatsclinics 
Schipperplein

Doe mee met de laatste gratis schaatsclinics van dit jaar! 
De clinics zijn op woensdagmiddag 20 december van 14.00-
15.00 uur en vrijdag 22 december van 15.30–16.30 uur op 
de ijsbaan op het Schipperplein (naast het PiT museum).
Ben je tussen de 6 en 12 jaar, hou je van schaatsen of wil 
je het graag (beter) leren? Kijk dan voor meer informatie 
op: asv-almere.nl/sportiefalmere 
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