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Kerst in 
Homerusmarkt

Wandel op zaterdag 17 en zondag 18 december met de Weekendwandeltocht in DUIN 
in Almere Poort. Ontdek dit spectaculaire woonproject aan de kust van Almere Poort. 
DUIN zorgt voor bijzondere vergezichten.  Een speelse omgeving met schelpenpaadjes, 
hoogteverschillen en slingerende woonstraten. De wandeling gaat door duinland-
schap met aan de ene kant bos en de andere kant het strand. Is wandelen uw passie? 
Dan is deze wandeling zeker iets voor u. U kunt kiezen voor een route van 5, 10, 15, 
20 of 25 km. Meer informatie op www.almeerdaagse.nl 

Op zaterdag 16 december is de Homerusmarkt aan 
het Homerusplein in kerstsfeer gehuld. Van 14.00 
tot 21.00 uur zijn er verschillende activiteiten. Voor 
kinderen zijn er diverse activiteiten en er is een optre-
den van dansgroep United Dance Almere uit Poort. 
Er zijn aanbiedingen en acties bij alle ondernemers 
in Homerusmarkt en op het plein kramen met divers 
aanbod voor uw kerstinkopen. 

Tot ziens bij Homerusmarkt!

Heeft u een idee waardoor het leven, wonen en werken in uw wijk nog 
prettiger wordt? Voor die ideeën is er wellicht een mooie bijdrage beschik-
baar. Het wijkbudget is een financieel steuntje in de rug, zodat u samen 
met andere buurtbewoners plannen kunt omzetten in mooie initiatieven. 
Eenvoudig aan te vragen. Kijk op de website almere.nl/wijkbudget voor 
de voorwaarden en bijzonderheden voor een bijdrage aan uw idee. 

Een goed idee? 
Het Wijkbudget!

Nog veel meer 
mogelijkheden 
Een goed idee, maar het komt niet 
in aanmerking voor wijkbudget? 
Wellicht is crowdfunding een uit-
komst. Bij crowdfunding vraagt een 
persoon of groep mensen geld voor 
een bepaald project aan andere men-
sen of groepen. De bank, de overheid 
of andere instanties blijven buiten 
schot. Mensen geven geld omdat 

ze het doel van de initiatiefnemers 
willen ondersteunen of belangrijk 
vinden. Bent u benieuwd naar crowd-
funding of zoekt u inspiratie? Kijkt u 
dan op de website www.voorjebuurt.
nl. En wilt u verder praten over uw 
initiatief? Maak dan een afspraak met 
het gebiedskantoor Almere Poort via 
het www.almere.nl/contactformulier 
of via 14 036. 

Nieuwe zelfbouwkavels 
verwacht in 2017
Wilt u graag zelf een huis bouwen en is de kavel van uw dromen in Almere Poort niet 
meer beschikbaar? In 2017 worden de nodige nieuwe zelfbouwkavels verwacht, onder 
andere in Almere Poort. Met deze nieuwe kavels is er weer ruime keuze. Binnenkort 
wordt op ikbouwmijnhuisinalmere.nl een doorkijkje gegeven naar het nieuwe aan-
bod. Er komen kavels voor vrijstaande huizen, bungalows, geschakelde huizen en 
kleine huizen. Wilt u het nieuws niet missen, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief: 
ikbouwmijnhuisinalmere.nl/nieuwsbrief.

Wandel mee met 
de Almeerdaagse 

en ontdek DUIN! 
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