
A L M E E R D E R S T R A N D EVENEMENTEN
StrAnD & DUIn 2018

maandag 1 oktober
Maandag House Steak Dag HarborHouse
Elke reguliere maandag t/m maart

hele maand oktober
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...
Maand van de Geschiedenis bij Pampus

zaterdag 6 oktober
Open huis bij DUIN van 10.00 tot 14.00 uur
Duinstraat 27 & 31, elke eerste zaterdag

zondag 7 + 14 oktober
Najaarsbokaal, catamaranzeilwedstrijden 
Catamaranstrand Marina Muiderzand

woensdag 10 + 24 oktober
Zie ze vliegen op Pampus! Met vogelaars 
Engbert en Dick op Pampus Forteiland

vrijdag 12 - zondag 14 oktober
Wat hebben een loopkat en een manometer 
met elkaar te maken? Vind het uit tijdens 
de Archeologiedagen op Pampus Forteiland

maandag 15 + 22 oktober
Midweek Jeugdzeilcursus herfstvakantie
Regatta Center Muiderzand

zaterdag 20 - zondag 28 oktober
Museumkidsweek op Pampus Forteiland
Elk kind ontvangt een cadeautje

woensdag 24 oktober + zaterdag 27 oktober
Met de boot vanaf Muiderzand naar Pampus   
of Muiderslot, en je fiets kan ook mee

1 november - 15 december 
iedere donderdag, vrijdag en zaterdag
Winterrestaurant Winterlicht op Pampus
Avontuur met mooie seizoensgerechten

zaterdag 3 en zondag 4 november
27e Muiden-Pampus-Muiden
Sloeproeien Nederland

zondag 4, 11, 18 en 25 november
Catamaran clinics Sail Today
Met eigen of gehuurde catamaran

woensdag 14 november
Zeilvereniging Flevomare: winter-reünie

dinsdag 25 + woensdag 26 december
Kerstdiner à la carte bij HarborHouse
Reserveren is wenselijk
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mee te doen met de vrij toegankelijke 
workshops en activiteiten, zoals yoga, 
jam maken, vlotten bouwen, kanoën, het 
ontdekken van de natuur van het Almeer-
derstrand en genieten in de hottub. 

Zondagavond was het helaas tijd voor 
de kampeerders om uit te checken. Maar 
niet getreurd; de organisatie overweegt 
een volgende editie van de UrbanCamp-
site op het Almeerderstrand in het najaar 
van 2019. n

Designstudio VENIVIDIMULTIPLEX bouwde een interactieve lichtsculptuur

foto: Linkeroever

Een weekend kamperen op 

het Almeerderstrand: van 14 

tot 16 september kon het. Een 

bijzondere gebeurtenis, want 

niet eerder mocht je hier over-

nachten.

UrbanCampsite is één van de initiatieven 
waarmee StrandLAB Almere test hoe 
cultuur en recreatie het Almeerderstrand 
avontuurlijker kunnen maken. De orga-
nisatie was in handen van UrbanCamp-
site Amsterdam. 

Het weekend begon op vrijdagavond 
goed met een barbecue bij strandrestau-
rant Poortdok, verhalen rond het kamp-
vuur over de geschiedenis van Almere en 
akoestische songs van singer-songwriter 
Beatrice van der Poel. De volgende och-
tend stond er een koffietafel klaar, ver-
zorgd door Poortdok en de toekomstige 
Plus-supermarkt in DUIN, en werd het 
weekend officieel geopend door Michiel 
Rijsberman, gedeputeerde van de pro-
vincie Flevoland.

De honderd beschikbare kampeerplaat-
sen waren snel uitverkocht, maar het hele 
weekend waren bezoekers welkom om 

Urbancampsite: topweekend 
op het Almeerderstrand


