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Stem op 41ste tegel Almeerse Walk of Fame
De Walk of Fame is een kunstwerk dat de geschiedenis van Almere vertelt. Het werk bestaat tot nu toe uit 
40 tegels, één voor elk jaar dat de stad bestaat. De tegels liggen als een lint door het centrum van Almere. 
Elke tegel verbeeldt een gebeurtenis, een ontwikkeling of persoon die betekenisvol is geweest voor dat jaar.  
De Walk of Fame is een cadeau van Rabobank Almere aan de gemeente Almere.

Op zaterdag 12 september breiden 
we de Walk of Fame uit met de 41ste 
tegel. Bewoners en bezoekers van 
Almere konden in februari onder-
werpen inbrengen voor de tegel die 
ons meer vertelt over het Almere 
van 2014. Uit de ingezonden ideeën 

heeft de commissie twee onder-
werpen uitgekozen: ‘de opening 
van de interactieve veiligheidsexpo 
PIT tijdens de Veiligheidsdag’ en 
‘Bob Friedländer 50 jaar werkzaam 
als zelfstandig fotograaf’. Op de 
41ste tegel is slechts plek voor 

één onderwerp. De keuze is aan 
u. Welk onderwerp moet volgens 
u vastgelegd worden in het straat-
beeld? Breng uw stem voor 4 juli 
uit op walkoffamealmere.nl. Het 
winnende onderwerp onthullen 
we op 12 september op het Forum.

In mei en juni hoeft u Almere niet uit. In Almere Centrum is genoeg te 
beleven! We hebben de leukste evenementen voor u op een rijtje gezet: 

Pinksterkermis
Van woensdag 20 tot en met maandag 25 mei is er kermis op de Espla-
nade. Bezoekers kunnen hun hart ophalen met een achtbaan, doolhof, 
spookhuis, de Breakdance, de Heart breaker en nog veel meer leuke 
attracties! 

Luilak Bloemenmarkt
Het Stadhuisplein wordt weer omgetoverd tot één grote bloemenzee 
tijdens de traditionele Luilak Bloemenmarkt op vrijdag 22 mei. Van vaste 
planten en kruiden tot perkplanten en tuinbeelden. Voor een spotprijsje 
schaft u ze tussen 13.00 en 23.00 uur aan.

Bouwwedstrijd met LEGO®
Op zondag 31 mei vindt de officiële Bouwwedstrijd met LEGO® tussen 
13.00  en 17.00 uur plaats op het Forum. Kinderen van alle  leeftijden 
kunnen een eigen bouwwerk maken en mooie LEGO®-prijzen winnen. 
Ook zijn er elk uur swingende optredens van LEGO®-Friends, waarbij 
de figuurtjes echt tot leven komen. 

Almere City Run
Meer zin in sportieve evenementen? Kom dan op zondag 14 juni naar 
de Almere City Run. Dit is een hardloopfestijn voor renners, supporters 
en shoppers. Deelnemers rennen 4, 7, 14 of 21 kilometer over een  
parcours dwars door het centrum en de natuur van de stad. Start en 
finish zijn op de Esplanade. 

Summer Night Shopping
De koopavond op donderdag 25 juni wordt een hele bijzondere. Dan is 
namelijk het Summer Night Shopping event van 18.00 tot 22.00 uur. 
Tijdens deze avond zijn er zomerparades in ‘Ibiza style’, danseressen, 
circusartiesten en muzikanten. De winkels hebben kortingen die elk 
uur hoger worden en organiseren bijzondere activiteiten, zoals beau-
ty-workshops, een geurencocktailbar en een rodeloper-fotomoment. 

Pier Schipperplein geopend Volop evenementen in 
Almere Centrum

De pier aan het Schipperplein is open! De pier is beter toegankelijk gemaakt en ver-
lengd met 96 meter. Ook heeft het een uniek uitkijkpunt met rode en groene vlakken. 

Deze vlakken verwijzen naar het 
havenlicht dat de toegang van een 
haven voor de scheepvaart markeert. 
In ieder gekleurd vlak bevindt zich 
een bank waarop bezoekers kunnen 
uitrusten, terwijl ze een weids uitzicht 
over het Weerwater hebben. De pier 
is een ontwerp van René van Zuuk 
Architekten B.V. Met de komst van 

de pier is de transformatie van het 
Schipperplein compleet. Het plein 
zelf is volledig vernieuwd tot een 
kleurrijke stadstuin met veel groen, 
bankjes en waterpartijen. Aan het 
plein heeft PIT zich gevestigd. Een 
modern en interactief museum met 
exposities, evenementen en sym-
posia op het gebied van veiligheid 

en hulpverlening. Door de nieuwe 
aanmeermogelijkheden van de pier 
is het Schipperplein en de rest van 
het centrum nu nog beter bereik-
baar. Sinds de officiële opening door 
burgemeester Annemarie Jorritsma 
op zaterdag 2 mei is de pier voor ie-
dereen te bezoeken. Neem een kijkje 
en geniet van het uitzicht!

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage 
uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Nieuwe boombankjes
Wellicht is het u al opgevallen: sinds eind april zijn de houten boombankjes 
onder en naast de glazen luifel op De Diagonaal klaar. De zitjes zijn ge-
plaatst door vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco om het centrum groener 
en levendiger te maken en de verblijfsduur van bezoekers te verlengen. 

De boombankjes zijn gemaakt van 
hardhout en rusten op natuursteen 
van graniet. Onder de houten balken 
zit LED-verlichting en in de planten-
bakken staan meerstammige ‘Gle-
ditsia Bunburst’-bomen. Dit is een 
transparante boomsoort met kleine 

blaadjes, waardoor de zichtlijnen van 
het centrum behouden blijven. In de 
bakken staan ook vaste planten die 
met behulp van een vochtspannings-
meter automatisch water krijgen. De 
bankjes worden al veelvuldig gebruikt 
door het winkelend publiek.
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