
10 I POORTNIEUWS

De eerste editie van het huiskamerfestival Gluren bij de Buren 

in Almere Poort op 11 maart was een succes. Dit festival vormde 

de aftrap van een uitgebreider cultureel, sportief en recreatief 

aanbod op en rondom het Almeerderstrand. Samen met lokale 

partners en bewoners zijn de behoeftes en mogelijkheden 

onderzocht en in gang gezet. Ook jij kunt je idee komen pitchen 

tijdens de Awesome Pitchnight op 4 juli bij Poortdok!

Het in 2018 opgezette StrandLAB 
Almere ontwikkelt voor het gebied 
rondom het Almeerderstrand een 
culturele broedplaats met een eigen 
identiteit die aantrekkelijk is voor 
omwonenden, kunstenaars, onder-
nemers en bezoekers uit de wijde 
omgeving. Bureau Linkeroever jaagt 
de culturele en recreatieve activitei-
ten in het gebied aan. Kijk voor alle 
activiteiten en nieuwtjes op: 
strandlab-almere.nl

Meta van Drunen van Bureau Linkeroe-
ver is wekelijks op het Almeerderstrand 
te vinden. Sinds maart dit jaar werkt zij 
vanuit een caravan bij Regatta Center 
Muiderzand. Meta: “Ik spreek met initia-
tiefnemers op het strand en nodig lokale 
aanbieders van activiteiten uit om hun 
aanbod naar het Almeerderstrand uit te 
breiden. We hebben veel enthousiaste-
lingen gevonden en voor deze zomer al 
een gevarieerd programma neer kunnen 
zetten. En dit is nog maar het begin. We 
willen dat het gebied het hele jaar door 
aantrekkelijk wordt”.

een verhaal
Zelfs een delegatie uit Milton Keynes, 
de Engelse zusterstad van Almere, heeft 
een bezoek gebracht aan het Almeer-
derstrand. “De stad Milton Keynes is net 
als Almere nieuw gebouwd en de makers 
sparren graag samen over hoe je een 
nieuw gebied naast bebouwing en facili-
teiten ook een verhaal kunt geven. Half 

april was er een meet-up over sporten, 
spelen en bewegen, waarbij Almeerse 
aanbieders hun input hebben gegeven 
onder begeleiding van Economic Deve-
lopment Board Almere (EDBA).

Awesome pitch Night
Op woensdagavond 4 juli vindt bij Poort-
dok de Awesome Pitch Night plaats, 
waarvoor we iedereen uitnodigen om 
ideeën voor het Almeerderstrand te ko-
men pitchen. Het winnende idee gaat met 
1.000 euro naar huis en kan meteen aan 
de slag met de uitvoering.

StrandSafari
Tijdens de StrandSafari op zaterdag 
14 juli kun je mee op expeditie. Je kunt 
deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals 
kickboksclinics, dansworkshops, vlotva-
ren, suppen, archi tectuurrondleidingen... 
Of neerstrijken op een van de plekken 
met live-muziek. Voor iedereen is er iets 
te doen en bijna alles is gratis. Het wordt 

een avontuurlijk strandfeest voor en 
door de buurt op het Almeerderstrand.

Urban Camp Site
Noteer ook vast het kampeerweekend 
van 14 tot 16 september op het strand 
Zet ook je tent op tijdens Urban Camp-
site op het Almeerderstrand. Houd de 
website in de gaten!”
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