Gilde Almere

UITNODIGING
Almere, 2 augustus 2019
Beste collega gidsen en coördinatoren,
Met veel plezier nodigen de besturen van Gilde Nederland en van Gilde Almere jullie
uit voor de Landelijke Gilde Wandelcoördinatorendag op
woensdag 18 september a.s. als gast van Gilde Almere.
Wij ontvangen jullie graag op de 4e etage van het kantoor van de
Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere(VMCA), Wagenmakersbaan 43, Almere.

Programma
Om 10.30 uur worden jullie met koffie ontvangen op het kantoor van de VMCA,
waarna we om 11.00 uur starten met het programma van de
wandelcoördinatorendag.
Het programma laat vooral zien hoe ook een nieuwe stad, ontstaan in de jaren ’70
van de vorige eeuw, interessante verhalen oplevert voor een of meerdere
stadswandelingen.
Een inspiratie voor wandelingen in nieuwbouwwijken in jullie stad.

Aanmelden
Graag ontvangen wij jullie aanmelding voor 1 september a.s. via het digitaal
aanmeldformulier in onderstaande link.
https://www.survio.com/survey/d/C1H5Y5P4K2A2S9A8B
Eventuele vragen kunt je telefonisch stellen aan Wim van der Veldt, Coördinator
wandelen Gilde Almere: 06 101 551 30

Met vriendelijke groet,
Wim van der Veldt, Coördinator wandelen Gilde Almere.
Lucas Zimmerman, bestuurslid Gilde Nederland, coördinator Wandelen&Meer

Gilde Almere

Programma
10.30 - 11.00 u

Ontvangst met koffie/thee

11.00 - 11.05 u

Welkom door Gilde Almere en Gilde Nederland

11.05 - 11.15 u

Opening door Hilde van Garderen, wethouder Openbare Ruimte,
Kunst & Cultuur en Stadsvernieuwing in de gemeente Almere

11.15 - 11.40 u

Inleiding ‘Almere, stad in de polder’ door Brans Stassen
(stedenbouwkundige)

11.40 - 11.55 u

Walk of Fame door Edward Ypey

11.55 - 12.45 u

Ontwikkelingen stadswandelen door Gilde Nederland

12.45 - 13.45 u

Lunch

13.45 - 15.15 u

Wandeling door ‘De Beste Binnenstad van Nederland’

15.15 u

Afsluiting met een drankje in de Kunstlinie Almere Flevoland

16.00 u

Sluiting

Route
Met de auto?
In Almere Stad zijn diverse parkeergarages. Het tarief is € 2,04 per uur.
Met de trein?
Stap uit op station Almere Centrum.
Met de bus?
Neem de uitgang busstation. Vanaf hier kunt je bus M1 of M4 nemen.
Stap uit bij halte Passage. Schuin rechts over de busbaan is Wagenmakersbaan 43.
Te voet? (ongeveer 15 minuten)
Neem de uitgang Stationsplein. Volg de Stationsstraat tot het einde. Daar rechtsaf
langs de winkels.
Steek de busbaan over en vervolg de weg door de Stadhuisstraat.
Steek de Grote Markt schuin over naar de Korte Promenade.
Bij de verkeerslichten oversteken de Bottelaarspassage in. Deze volgen tot de
busbaan.
De busbaan oversteken en rechtsaf de Wagenmakersbaan op.
Op de hoek vindt je het kantoor van de VMCA. Hier naar de 4 e etage.

