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Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

Save the date: 
Valentijnswandeling

Een blind date met het centrum van Almere Buiten! Het 
kan op Valentijnsdag. Net als ieder jaar organiseren we ook 
dit jaar weer de Valentijnswandeling. Op woensdagmiddag 
14 februari kunt u van 15.30 tot 17.30 uur meelopen door 
Almere Buiten Centrum. Zet de datum alvast in uw agenda, 
want deze leuke, interessante en interactieve wandeling 
wilt u niet missen!

Meer informatie over de route volgt binnenkort. Houd de 
website en Facebook in de gaten. 

  buiten.almere.nl/agenda en facebook.com/ 
gebiedsteambuiten

Corrosia is nu alweer een jaar lang heropend in de nieuwe 
vorm. Reden voor een feestje! Daarom zet Corrosia zaterdag 
11 februari haar deuren wijd open. De bewoners van het 
verzamelpand - de nieuwe bibliotheek, Corrosia Theater, 
Expo & Film, De Schoor Welzijnswerk Almere, het gebieds-
kantoor Almere Haven en Café ROEST - heten u van harte 
welkom. De open dag staat in het teken van Valentijnsdag. 
Dus volop ruimte voor balkonscènes door spelers van CKV 
Almere en KAF Academie, liefdesliedjes van troubadour 
Daniel van der Zee, een liefdesbingo en nog véél meer! 
Bekijk het volledige programma op corrosia.nl.

Hapje mee-eten?
Café ROEST verzorgt een liefdesbuffet tussen 17.30 en 
20.00 uur voor slechts 7,50 euro p.p. Voor het buffet is 
het noodzakelijk om te reserveren in verband met een 
beperkte capaciteit. Dit kan door een e-mail te sturen 
naar reserveren@corrosia.nl.

Kom en vier feest op 11 februari! 

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Gemeente 
Almere en Staatsbosbeheer ruilen het eigendom van 
het Kromslootpark en het Almeerderstrand bij Almere. 
Hiervan profiteren zowel de bezoekers als de natuur. 
Almere versterkt de recreatieve mogelijkheden van het 
Almeerderstrand en Staatsbosbeheer investeert de 
komende jaren in de natuurontwikkeling en belevings-
mogelijkheden van het Kromslootpark. 

  poort.almere.nl

We gaan graag in gesprek met Havenaren over het aantrek-
kelijker maken van het (winkel)centrum. Op maandag 5 
februari kunt u in gesprek met andere bewoners uit Haven, 
ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Almere. 
Wat kunnen we gezamenlijk doen om van het centrum van 
Haven weer een aantrekkelijk winkelgebied te maken? Het 
gesprek wordt begeleid door een gespreksleider. Tijdens 
de avond krijgt u ook meer informatie over de al ingezette 
acties in het centrum.

Graag van tevoren aanmelden bij Mirella Amato, via  
maamato@almere.nl. Dit kan tot 1 februari. 

Datum/tijd: 5 februari
Locatie: Kerkcentrum De Goede Rede

Het nieuwe jaar is vrolijk ingeluid door Filmwijkers in het 
Buurtlokaal. Platform Filmwijk organiseerde een nieuw-
jaarsbijeenkomst. Het Buurtlokaal zit in basisschool de 
Polygoon en is elke dinsdagochtend tussen 10.00-12.00 
uur en donderdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur geopend.

  filmwijkalmere.nl/buurtlokaal

Open huis Corrosia

Kromslootpark en 
Almeerderstrand 
geruild

Neem deel  
aan gesprek  
centrum Haven!

Gezellige nieuwjaars-
bijeenkomst 
Buurtlokaal Filmwijk

Senioren eten met 
wethouder Pol
In buurtcentrum de Wijkhoek kunnen senioren uit 
Stedenwijk elke maandagavond genieten van een geza-
menlijke, gezonde maaltijd. Maandag 22 januari at wet-
houder Mark Pol ook een hapje mee. Hij had een cadeau 
meegenomen: een grote koekenpan. Die kunnen ze bij de 
Wijkhoek goed gebruiken. 

De eetavond is gestart om eenzaamheid in de wijk te 
bestrijden. Er wonen veel alleenstaande senioren. Het is 
een groot succes gebleken: elke maandag schuiven er zo’n 
dertig bewoners aan. Mensen die niet kunnen komen of 
ziek zijn, krijgen de maaltijd thuis bezorgd. Het initiatief is 
in 2015 begonnen met steun vanuit het wijkbudget, maar 
kan inmiddels volledig zelfstandig draaien. Joke Rebel, 
beheerder van de Wijkhoek, en een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers koken en bezorgen de maaltijden. Bezoekers 
betalen een kleine bijdrage van 3,50 euro. 

  Stedenwijknoord.eu/wijkhoek


