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Inleiding
Sinds een aantal jaren proberen wij voor onze lezers die in de vakantieperiode leuke dingen willen doen, een aantal ideeën
aan te dragen.
Dus ook deze keer. Juist nu het lijkt dat we weer dingen mogen en de coronamaatregelen ons niet meer belemmeren, is het
goed om een aantal ideeën te krijgen om gratis of tegen een laag tarief leuke uitjes te kunnen doen in de zomer.
Vandaar dat we weer een uitgebreide special hebben gemaakt van mogelijkheden die de provincie Flevoland biedt. Dit
met behulp van een aantal van onze vrijwilligers en onze redactrice.
Ik hoop dat u als lezer heel veel plezier kan beleven aan de suggesties die we in deze special hebben gedaan.
Ik nodig u graag uit om, als u van een van deze ideeën gebruik heeft gemaakt, iets te schrijven over uw ervaringen en naar
ons te sturen via ons email adres almere@stip-flevoland.nl
Maak er een mooie vakantieperiode van, zo mooi als u kan.
Ruud
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Museum het Oude Raadhuis in Urk
Urk kennen we allemaal wel, al is het alleen al vanwege de bijzondere klederdracht. Urk was vroeger
een eiland, maar inmiddels niet meer. Toch heeft Urk een heel rijke geschiedenis. De zee gaf de
inwoners van Urk hun brood, maar de zee bezorgde hen ook heel veel leed omdat veel van de vissers
omkwamen op zee. In dit museum leer je alles over de geschiedenis van dit veelbesproken dorp.
Een aanrader met oudere kinderen!

Entree: kinderen 0 tot en met 5 jaar zijn gratis.
Kinderen 6 tot en met 12 jaar: €4,-.
Volwassenen €7,Houder 65+ kaart €6,50
Groepen>25 personen €5,50
Gezinskaart ouders + kinderen < 12 jaar €17,50
Parkeren: je kunt parkeren in de blauwe zone (2 uur)
Adres: Museum het Oude Raadhuis
Wijk 2-2, Urk

Kinderboerderij/speeltuin Emmelerbos in Emmeloord
Een heerlijk ruim opgezette kinderboerderij en speeltuin in een prachtige omgeving. En niet zomaar
één, want hier werken 24 mensen met een verstandelijke beperking. Eind juni is de boerderij weer open
gegaan onder bepaalde voorwaarden. Neem daarom even een kijkje op de website zodat je weet wat
deze inhouden.

Entree: gratis
Parkeren: gratis
Adres:
Kinderboerderij Emmelerbos
Banterweg 2C, Emmeloord

Kinderboerderij Emmelerbos is zowel door de week als in de weekenden weer open.
Het loket is alle dagen open, alle bezoekers kunnen hier gebruik van maken, ook van het terras.
De stallen zijn open voor bezoekers, deze zijn alleen tijdelijk gesloten als onze cliënten de dieren eten geven of
de stallen uitmesten.

4

Zwembad Sijsjesberg Huizen
Zwembad Sijsjesberg in Huizen is het mooiste openluchtzwembad van het Gooi en misschien wel één
van de mooiste van ons land. De ligging is zonder meer uniek. Het bad ligt beschut in bos en hei. In het
zwembad is een duiktoren met een aparte springkuil en er is een grote familieglijbaan. In het
afgeschermde peuterbad is een spraypark voor de allerkleinsten. Op het omliggende terrein vind je
grote ligweiden, een sportveldje en een zonneterras met comfortabele ligbedden. Met mooi weer kun je
bij het snoephuis terecht voor patat, frisdrank, ijs of een snoepje. Genoeg voor een heerlijk dagje uit.
Bekijk de prachtige beelden van het zwembad!

Adres:
Ericaweg 22
1272 CT Huizen
035 - 528 3884

Losse tickets
Los bad
€ 6,50
12 badenkaart
€ 65,Dalurenkaart (maandag, woensdag &
€ 3,40
vrijdag na 18:00)

Kemphaan, Stichting Stad en Natuur
Stadslandgoed de Kemphaan
Stadslandgoed De Kemphaan is de plek waar je midden in de natuur kunt genieten van een avontuurlijk
dagje uit. Het ligt niet ver buiten de stad dus je bent er zo! Met pannenkoeken of frietjes, aapjes kijken,
een klimbos en heerlijk luxe overnachtingen. Met natuurproducten, een stadsboerderij en een
avontuurlijke natuurcamping. Hier kun je er echt even tussenuit. Dat is de Kemphaan.

Adres:
Kemphaanlaan 4
1358 AC Almere
(036) 5384416
info@kemphaan.nl
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Belevenissenbos Lelystad
Het Belevenissenbos: Het grootste, avontuurlijkste en meest leerzame speelbos van Nederland!
Het Belevenissenbos in Lelystad herbergt 40 hectare ‘natuurlijk spelen’. Het bos en de toestellen
zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Er zijn talloze speelplekken, tientallen speelaanleidingen,
kilometers aan routes en waterpartijen.
Het hele bos wordt door vrijwilligers gerund. Daarom is er geen begeleiding in het belevenissenbos.
Je speelt dus op eigen risico.
Vrije toegang
Het Belevenissenbos is vrij toegankelijk. Particulier bezoek is in principe gratis. Wel worden
bezoekers verzocht een vrijwillige donatie van 1 euro per bezoeker te doen in de donatiepot bij de
entree. Er zijn geen speciale voorzieningen voor minder validen.
Bereikbaarheid
Het Belevenissenbos ligt vlak bij Lelystad aan de noordzijde van het Zuigerplasbos op enkele
minuten vanaf Batavia-Stad en de A6. Het adres is Veldweg 98 8231SB in Lelystad.
Parkeren
Bij de hoofdentree van Het Belevenissenbos aan de Veldweg is een parkeerplaats voor ongeveer 200
auto’s. Op drukke dagen kan ook in de berm van de Veldweg worden geparkeerd of uitgeweken naar
de parkeerplaats aan de Zuigerplasdreef.
Fiets
Met de fiets is het circa 20 minuten vanaf het hart van de stad. Bij het station zijn fietsen te huur.

Adres:
Veldweg 98
8231SB Lelystad
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Jeugdland Almere
Wat is Jeugdland?
Jeugdland is een avonturenbouwspeelplaats die geopend is van half januari tot half november. Hier
kunnen kinderen bouwen, spelen en zichzelf zijn in een prettige sfeer. Voor kinderen die alleen komen
is Jeugdland de geschikte plek om nieuwe vrienden te maken. Jeugdland is de plek waar je zowel
creatief als sportief bezig kunt zijn.
Op Jeugdland zijn alle jongens en meisjes van 4 t/m 14 jaar welkom.
Kinderen onder de 7 jaar mogen nog niet bouwen. Ben je 6 jaar en onder begeleiding van een persoon
boven de 18 jaar? Dan mag jij ook bouwen. Het is noodzakelijk dat kinderen onder de 7 jaar altijd
onder begeleiding komen ook als ze niet willen bouwen.
Tijdens de schoolvakanties worden er activiteiten georganiseerd voor kinderen vanaf 4 jaar.
Jeugdland is een plek waar je behalve hutten bouwen, ook kunt skelteren, trampolinespringen,
knutselen, klimmen en klauteren. Daarnaast is er een kleine dierenweide met verschillende dieren.
Clubjes
Jeugdland organiseert verschillende clubjes het hele jaar door. Denk hierbij aan de techniek-,
kook- en timmerclub. Zo is er ook van alles te doen het hele jaar door.
Kinderfeestjes
Op Jeugdland bestaat de mogelijkheid om kinderfeestjes te organiseren binnen de openingstijden.
Er kan gebruik worden gemaakt van een feesthut waaraan de kinderen gezamenlijk kunnen werken.
Jeugdland werkt met speciaal samengestelde arrangementen.
Er zijn drie vestigingen van Jeugdland in Almere: Almere-Haven, Almere-Stad en Almere-Buiten.
Algemene website: https://www.jeugdlandalmere.nl/

Adres Almere- Stad:
Weg 1940-1945 8
1318 EL Almere-Stad
Tel: 036-5341327
E-mail: jeugdlandstad@deschoor.nl
Adres Almere-Haven:
Uithof 51
1351 XB
tel. 036-3035232
E-mail: jeugdlandhaven@deschoor.nl
Adres Almere-Buiten:
Maurice Garinpad 11
1335 LZ Almere
Tel: 036-5332190
E-mail: jeugdlandbuiten@deschoor.nl
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Kinderboerderij Den Uylpark
Spelen en ontmoeten op de kinderboerderij
Kinderboerderij Den Uylpark is een gezellige kinderboerderij met een grote variatie aan dieren, van
pony tot kip! Een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en de kinderen lekker kunnen spelen. Ze
kunnen met een kruiwagen en bezem over het erf rommelen en met de dieren knuffelen. Ook is er een
speeltuintje aanwezig. Er worden op de kinderboerderij ook verse eitjes verkocht.

Adres:
Heerenveenpad 43
1324 CB Almere-Stad
https://www.stadennatuur.nl/den-uylpark.nl/

Eksternest
Uniek in Almere, deze locatie van Triade: vergaderen, evenementen een theehuis en catering. En dat
midden in de natuur van het Vroege Vogelbos. Het Vroege Vogelbos is een bijzondere plek met
natuurlijk de theeschenkerij, de schaapskooi met schaapskudde, de mooie houten speeltuin, het
natuur-ontdekpad en de IVN-bostuin mét prieel. Het bos is één van de oudste en gevarieerde bossen in
Almere waar heerlijk gewandeld en gefietst kan worden.
Het Eksternest is een prachtige plek om te genieten van een uitstekende cappuccino en een
verrukkelijke, authentiek gebakken stuk appeltaart, maar ook voor een uitgebreide high tea. Dit alles
wordt aan u geserveerd door bijzonder vriendelijke en gemotiveerde medewerkers. En u kunt ook nog
eens naast de deur gratis parkeren! Ook is natuurlijk uw hond bij ons welkom! Een bak met water staat
klaar!

Het Eksternest
Muiderweg 10
1351 GJ, Almere
T. 036-5216493
eksternest@triade-flevoland.nl
Openingstijden: Maandag t/m Zondag van 11.00u tot 17:00u
Keuken theehuis open tot 16:00 uur.
Het Theehuis is voor rolstoelers toegankelijk en beschikt over
een invalidentoilet.
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Erfgoedhuis Almere
Erfgoedhuis Almere is dé plek waar je alles te weten komt over de ontstaansgeschiedenis van Almere.
De geschiedenis van deze jonge stad gaat heel ver terug. Ontdek alles over het leven in de prehistorie,
over de schepen die op de Zuiderzee voeren en natuurlijk ook alles over het ontstaan en de ontwikkeling
van de stad Almere met haar bijzondere en experimentele gebouwen. Het cultureel erfgoed van de stad
staat centraal.
Erfgoedhuis Almere is een initiatief van de gemeente Almere, en biedt lezingen, tentoonstellingen,
kinderactiviteiten, lessen voor het basis en voortgezet onderwijs en nog veel meer. Erfgoedhuis is een
ontmoetingsplek voor iedereen.

Contactgegevens en toegang:
Telefoon: 14 036
E-mail: archeologie@almere.nl
Adres:
Baltimoreplein 112,
1334 KA in Almere Buiten.
De tentoonstellingen en alle activiteiten van het Erfgoedhuis zijn gratis.
Erfgoedhuis Almere is rolstoeltoegankelijk.

Fabrieksbezoek Yakult
In 1935 bracht de wetenschapper dr. Minoru Shirota de eerste flesjes Yakult in Japan op de markt.
In 1994 werd Yakult voor het eerst in Europa geproduceerd, in Almere. Sinds die tijd staat hier de
productielocatie voor de hele Europese markt. Het bijzondere is dat je deze fabriek zelf kunt bezoeken!
Je bent van harte welkom voor een rondleiding.
Het totale programma in de fabriek duurt ongeveer anderhalf uur en is vooral geschikt vanaf de leeftijd
van 12 jaar. Ook grotere groepen zijn van harte welkom. Neem voor aanmeldingen van schoolklassen
graag eerst contact met ons op via fabrieksbezoeken@yakult.nl Het bezoek is gratis en inclusief koffie
of thee. Er is gratis en voldoende parkeergelegenheid. De fabriek is ook bereikbaar met het openbaar
vervoer.

Voor meer informatie:
info@yakult.nl
0800-234-8888

9

Schokland
Werelderfgoed Schokland is een eiland op het droge in het polderlandschap van de Noordoostpolder.
Het eiland is 4 kilometer lang en 300-500 meter breed. Het totale Werelderfgoed is ruim 1.300 hectare.
Op Schokland zijn het Museum en het bezoekerscentrum De Gesteentetuin te bezoeken voor meer
informatie over het voormalige eiland vol archeologische schatten.
Museum Schokland
Het museum is het hele jaar geopend. Kijk voor actuele openingstijden op de website van het Museum.

Bezoekadres Museum Schokland
Middelbuurt 3
8319 AB Schokland
0527 – 760630
www.museumschokland.nl
Bezoekadres De Gesteentetuin
Keileemweg 1
8319 AC Schokland
0527 - 652 210 / 0320 - 286 111
www.flevo-landschap.nl

De Gesteentetuin
De Gesteentetuin en het bezoekerscentrum zijn elke zaterdag- en zondagmiddag geopend. En in de
zomermaanden en tijdens schoolvakanties meerdere dagen.

Kattencafe
In navolging van inmiddels vele andere steden in ons land vond initiatiefneemster Monique Lustig dat
Almere ook toe was aan zijn eigen Coffee Cat. Na een succesvolle crowdfunding campagne is het eerste
kattencafé van Flevoland geopend. In dit bijzondere lunchcafé waar je terecht kunt voor een hapje en een
drankje word je omringd door katten die je kunt aaien, knuffelen en waar je mee kunt spelen. Alleen al
kijken naar al hun gekke capriolen is een groot plezier.

Adres:
Brouwerstraat 36
1315 BP, Almere
Tel: 036-7370256
info@thecoffeecat.nl
Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag tm Zaterdag: 10.00u-17.30u
Zondag: 11.00u-17.30u
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Zuiderzee speelbos
Kom naar Speelbos Zuiderzee van Staatsbosbeheer en ontdek de waterwereld! Het speelbos bestaat uit
vier speelplekken. Op de waterspeelplek kun je kliederen met water. Er zijn eilandjes, een trekpontje
en een half gezonken schip. Op de zandspeelplek klauter je over een half verzonken huisje. En zie je
de vis die nog net met zijn kop boven het zand uitkomt? Dit is de natuuronderzoekplek, hier kun je bij
de poel naar dieren speuren. Uitgespeeld? Dan is het lekker uitrusten en wat eten op de picknickplek.
Praktisch:
Speelbos Zuiderzee ligt naast Buitencentrum Almeerderhout. Ben je niet goed ter been? Kronkelende
paadjes tussen de speelplekken zijn deels verhard. Ook jij kunt dus bij alle plekken komen. Honden
zijn niet toegestaan.

Staatsbosbeheer
Stadsbossen Almere
T 036-5384416
dinsdag t/m zondag van
10.00 - 17.00 uur
Buitencentrum
Almeerderhout
Kemphaanlaan 4
1358 AG Almere
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Oostvaardersplassen
Ontdek de Oostvaardersplassen:
Een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden, waterplassen, omringd door bossen: een waar
vogelparadijs van internationale waarde. Dat zijn de Oostvaardersplassen, onderdeel van Nationaal Park
Nieuw Land.
Ruim 50 jaar geleden schiep de natuur in zuidelijk Flevoland dit uitgestrekte moerasgebied. Ganzen,
lepelaars en aalscholvers wisten de Oostvaardersplassen al snel te vinden, net als reeën, vossen, hazen,
vleermuizen en vlinders. En sinds 2006 broedt zelfs de zeearend er.
In dit vogelrijke moerasgebied werken mens en natuur op een bijzondere manier samen. Zo kom je
onderweg heckrunderen, konikpaarden en edelherten tegen. Zij houden met hun gegraas de graslanden
op een natuurlijke manier open. En ze vragen op hun beurt ook weer om zorg en beheer.
De Oostvaarders:
Aan de Almeerse zijde van de Oostvaardersplassen ligt Natuurbelevingcentrum de Oostvaarderders. Dit
informatiecentrum inclusief restaurant is ook startpunt voor wandel- en fietsroutes en voor activiteiten.
Contact:
Kijk op oostvaardersplassenalmere.nl of mail naar info@oostvaardersplassenalmere.nl
Bereikbaarheid:
Auto: navigatieadres is Oostvaardersbosplaats 1 in Almere
OV: vanaf station ‘Almere Oostvaarders’ is het ongeveer 30 minuten lopen tot het bezoekerscentrum.
Volg de ‘Groene Loper’ vanaf het station richting het Natuurbelevingcentrum.
Parkeren: bij het Natuurbelevingcentrum kun je gratis parkeren
Toegankelijkheid:
Het Natuurbelevingcentrum is toegankelijk voor mindervaliden. Het heeft een mindervalidentoilet en
een lift naar de eerste etage. Er is een parkeerplaats voor mindervaliden en er zijn wandelroutes geschikt
voor
mindervaliden.
Honden zijn niet toegestaan in het Natuurbelevingcentrum en de gehele strook natuur aan de rand van de
Oostvaardersplassen. Honden zijn aangelijnd wel toegestaan in sommige delen van het Kotterbos

Natuurbelevingcentrum
De Oostvaarders
Oostvaardersbosplaats 1
1336 RZ Almere
Website:
oostvaardersplassenalmere.nl of
e-mail:
info@oostvaardersplassenalmere.nl
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Natuurpark Lelystad
In Natuurpark Lelystad leven bijzondere dieren in een natuurlijke omgeving. Zo kunt u oog in oog
komen te staan met een wisent, wild zwijn, edelhert, Przewalskipaard of zelfs een eland. Ook leven in
het park ooievaars, otters, bevers, moefflons en Pater Davidsherten. De dieren leven in grote
leefgebieden dus het is altijd een uitdaging om de dieren te kunnen spotten. Het prachtig onderhouden
park heeft kilometerslange goede fiets- en wandelpaden langs de dieren. Op het park zit een restaurant
met fantastisch uitzicht over de centrale plas en er is een bezoekerscentrum waar u een plattegrond kunt
kopen, een fiets kunt huren of informatie kunt inwinnen. Groepen kunnen onder leiding van een gids het
park verkennen met de boot of de excursiewagen.

Bezoekerscentrum
Natuurpark Lelystad
Vlotgrasweg 11
8219 PP Lelystad
0320 286 130

Monkeytown Diemen
Ben jij ook zo goed in klimmen, kruipen door tunnels en weet je snel je weg naar boven te vinden? Bij
Monkey Town Diemen hebben wij een mega klimtoestel waar je heerlijk in kunt klimmen en klauteren!
Al is verstoppertje spelen met je vriendjes en vriendinnetje in het grote speeltoestel ook erg leuk! En wat
dacht je van de toffe glijbanen? Wie is er het snelst beneden? Of ga je toch liever via de elastieke
klimtoren?
Daarna kun je even heerlijk bijkomen in de ballenbak of lekker bouwen met grote blokken. Plezier voor
iedereen! De funhouse is voor kinderen vanaf 4 jaar.
Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag: 09.00u-18.00u
Vrijdag t/m Zondag: 09.00u-19.00u
Adres:
Sniep 26
1112 AH Diemen
T: 085-0487635
Entree
Peutertarief
Begeleiding
(vanaf 18 jaar)
Baby's tot 1
jaar
10 rittenkaart
Verlengen van
10 rittenkaart

€ 8,95
€ 5,50
Gratis!
Gratis!
€ 65,€ 59,-
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Zandkamer Almere
De Zandkamer
Roeren, opscheppen, overgieten, malen, vullen en gladstrijken. Kinderen genieten intens van het spelen
met het speciale zachte zand in de Zandkamer in Almere. De eerste zandkamer van Nederland.
Een Zandkamer is een kamer waar volop gespeeld en geëxperimenteerd kan worden met zand. Heel fijn
zacht wit zand. Spelen met het zand kan natuurlijk met de handen maar bijvoorbeeld ook met duurzaam,
onbreekbaar en deels antiek keukengerei, zoals trechters, vergieten, zeef, knoflookpers en de meest
uiteenlopende soorten lepels, schepjes en bakjes en bekers. Spelen met zand geeft rust en ruimte.
In het midden van de sfeervolle zandkamer staat een grote zinken teil met zand. Daaromheen staan
manden, bakjes en kommen die ook met zand gevuld zijn. Het is bijzonder kinderen te zien
experimenteren met zand. Ze verdelen het over houten eierdopjes, ze gieten het over van een theepotje
in een vaasje, malen het door een koffiemolen en ze laten het door hun vingers glijden.
In de ruimte is plek voor fantasie en creativiteit. Het 'harde werken' van de kinderen, de toewijding en
het doorzettingsvermogen bij het spelen kent hier geen grenzen.
Kom je met een groepje kinderen (als kinderdagverblijf of voor een kinderfeestje), dan gelden er andere
tarieven onder andere afhankelijk van de groepsgrootte. Neem contact op om te overleggen. Richtlijn
voor kdv: vanaf 8 personen € 8,50 per kind.
Vooraf reserveren is noodzakelijk:
Reserveren kan via 0621689070 of devrijespeelruimte@gmail.com

Vooralsnog is de zandkamer geopend op de
volgende momenten:
maandag: 9.00 - 11.00 uur
vrijdag: 9.00 - 11.00 uur en 11.30 - 12.30 uur
Bij veel belangstelling wordt de
openstelling ruimer.
Kosten:
spelen met een kopje thee of koffie voor de
ouders: € 9,50 per kind
strippenkaart voor 10 x spelen: € 85,-
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Kinderboerderij De Stekplek op Urk

Bij de kinderboerderij De Stekplek zijn diverse dieren te vinden. Zo zijn er schapen, geiten, een koe,
een pony, een ezel en diverse konijnen, kippen, kalkoenen, duiven en pauwen.
Binnenkort komen er ook een aantal speeltoestellen.
Kinderboerderij De Stekplek is een dagbestedingslocatie waar cliënten met een verstandelijke
beperking werken. Ze werken er met de dieren, zijn aan de slag in de houtwerkplaats of in het creatief
atelier. Op deze manier krijgen doen de cliënten werkervaring op en kunnen ze groeien naar meer
zelfstandig functioneren.
Er worden regelmatig diverse activiteiten aangeboden, soms gratis en soms tegen betaling. Voor €0,50
kan je een zakje dierenvoer kopen en kan je de dieren voeren. Af en toe is de tractor met
aanhangwagen aanwezig en mogen de kinderen een rondritje maken (voor €0,50) met de tractor. Liever
een ritje op de ezel/pony, ook dit is af en toe mogelijk (voor €0,50). Verder wordt er maandelijks een
knutselmiddag georganiseerd, hier betaal je €1,50 voor.
Ook is het mogelijk om een (kinder)feestje of schoolreisje te vieren bij de kinderboerderij. Hiervoor
kan je het beste even contact opnemen met ze welke mogelijkheden hiervoor zijn.
!! Bij de kinderboerderij is pinnen, voor het meedoen met een activiteit of voor het kopen van wat eten
en drinken niet mogelijk!!

Kinderboerderij De Stekplek
Urkerweg 62
8322 NB Urk
0527 - 68 73 44
e-mail: stekplek@triade-flevoland.nl
Website: www.destekplek.nl
Openingstijden: maandag t/m zaterdag
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Bezoekerscentrum De Gesteentetuin

In het Schokkerbos vindt u bezoekerscentrum De Gesteentetuin van Het Flevo-landschap.
De gastheren en -vrouwen vertellen u graag over wat u in de omgeving aan natuur en cultuurhistorie
kunt zien en beleven. Ontdek de bijzondere natuur middenin de Noordoostpolder!
In De Gesteentetuin maakt u een reis door de tijd. Die reis begint zo'n 200.000 jaar geleden. In de
Gesteentetuin is een aantal zwerfkeien te zien, die door de gletsjers van de voorlaatste ijstijd in de
Noordoostpolder zijn achtergelaten. In het bezoekerscentrum kunt u een tentoonstelling bekijken over
het ontstaan van de aarde en van stenen. En natuurlijk is er ook informatie te vinden over de
geschiedenis en de natuur van Schokland.
Natuur is iedere dag open
Het bezoekerscentrum is een mooi startpunt voor een wandeling door het Schokkerbos en over het
verdere eiland.
Handige informatie
De Gesteentetuin is vrij toegankelijk. Honden alleen aan de lijn rond de Gesteentetuin. De rest van het
gebied: honden onder appèl. In de natte graslanden aan de noord- en oostzijde (de hydrozone) zijn
honden niet toegestaan. In het broedseizoen zijn de wandelpaden in de natte graslanden afgesloten
(ter plaatse aangegeven).

Bezoekerscentrum De Gesteentetuin
Het Flevo-landschap
Keileemweg 1
8319 AC Schokland
0527-652210 / 0320-286111
www.flevo-landschap.nl
Openingstijden: Bezoekerscentra De Gesteentetuin en De Trekvogel zijn geopend op zaterdag en
zondag (en tijdens schoolvakanties) van 12.00—17.00 uur. Vanaf 1 november tot 1 maart zijn beide
bezoekerscentra geopend van 12.00 tot 16.00 uur.

De Gesteentetuin: 0527-652210 of 0320-286111.
De Trekvogel: 036-532 2449
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Kuinderbos / Burcht van Kuinre in Bant

Vanaf de Kuinderberg heb je een mooi uitzicht op een eilandje met... burchtrestanten! Die kwamen
aan de oppervlakte toen de Noordoostpolder droogviel. Daarbij kwamen niet alleen scheepswrakken
van vele eeuwen Zuiderzee boven water, maar ook vondsten uit de perioden daarvoor. Bij Kuinre
werden naast een erf en putten twee kastelen met grachtstructuur en wallen gevonden. Ze stonden
weerszijden van de oude loop van de rivier de Tjonger of Kuinder.
Heren van Kuinre
De vondst wees op het kasteel van de heren van Kuinre, die volgens overlevering in het jaar 1170
ontstond. De roemruchte heren van Kuinre hadden de burcht op strategisch gelegen plek bij Kuinre.
Van daaruit ondernamen ze rooftochten op de Zuiderzee en controleerden ze de scheepvaart naar de
Hanzesteden. In het Kuinderbos is geprobeerd een beeld te geven van de omvang van dit kasteel.
Vanaf de Kuinderberg heb je een mooi uitzicht op het eilandje met de burchtrestanten.
Er lopen verschillende wandelroutes langs de burcht van Kuinre en ander erfgoed.

Adres: Staatsbosbeheer
Hopweg 21
8314 PX Bant
T 0527-231706
Het Kuinderbos ligt in de Noordoostpolder, tussen Bant en Kuinre, op het
drieprovinciënpunt van Flevoland, Friesland en Overijssel.
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Natuurgebied Harderbos in Flevoland
Harderbos is een natuurgebied van natuurmonumenten in de provincie Flevoland. Er zijn diverse
wandelroutes (ook een speciaal voor rolstoelers) en een speelnatuurplek voor kinderen. Een
natuurgebied wat op sommige plekken op een oerwoud lijkt, waar je kan genieten van de rust en de
natuur, waar je op avontuur kan gaan en je sporen kan vinden van de bever.
Speelnatuur
10 jaar geleden is Speelnatuur Harderbos helemaal bedacht en gemaakt door leerlingen van
basisscholen vanuit heel Nederland. Samen hebben ze van een kaal stuk grond een ontdekbos
gemaakt, wat nog steeds een leuke plek is om te komen spelen.
Je kan er wandelen en fruit plukken in het plukbos, dwalen in het doolhof en zwemmen in de grote
vijver. Geniet in de zomer van de vlinders op de vlinderstruiken. In het bos zijn spannende slingerende
ontdekpaadjes en een blote voetenpad.

Wandelroutes
Je kan er voor kiezen om je eigen route te bepalen, of je te laten verassen door een van de 5 uitgezette
wandelroutes.
Ga op avontuur en neem de avonturenroute, over de wiebelbrug, bekijk een kijkje vanuit de hoogte op
de uitkijktoren en vervoer je met de trekpont over het water.
Volg de sporen van de bever tijdens de beverroute en wie weet kom je de bever in het echt te zien.
Ook als je in een rolstoel zit kan je genieten van de prachtige natuur. Door te kiezen voor de
rolstoelroute kom je ook van alles te zien en kan ook jij genieten van de rust, de stilte en de natuur.
Geniet van de vogels, bloemen en kunst op je laarzen als je het Giezenpad bewandeld.
Ontdek het Oerbos tijdens het bewandelen van de Wiedewaalroute.

Plaats: Biddinghuizen en omgeving.
Provincie: Flevoland
Adres: Voor het specifieke adres voor het
beginpunt van je wandelroute kan je het
beste even kijken op de website. Dit is
namelijk per route verschillend.
Openingstijden: Altijd
Meer informatie kan je lezen op: de
website van natuurmonumenten

18

Het Grote Kabouterbos – Dronten
Treedt binnen in de wereld van de kabouters! Bij Het Grote Kabouterbos is er van alles te beleven: een
kaboutertrein rijdt boven de tafels, de kabouterband speelt de leukste deuntjes en door het hele restaurant
vind je knoppen en touwtjes waarmee je van alles in beweging kan zetten. Neem een duik in de grote
ballenbak, speel leuke computerspelletjes of kijk je ogen uit bij het Kabouterdiorama. Wil je liever
buiten spelen? Dat kan natuurlijk ook! Er staan diverse kabouterspeelhuisjes, klimtoestellen, schommels,
een prachtig springkussen of speel lekker bij de waterpaddenstoelen!
Adres: Het Grote Kabouterbos
Roggebotweg 21
8251 PS Dronten
Website: https://www.kabouterbosdronten.nl

Bosbad – Emmeloord
Het Bosbad is één van de leukste zwembaden van Flevoland. Je kan hier heerlijk zwemmen in één van
de twee recreatiebaden met diverse waterattracties. Daarnaast is er een 25m wedstrijdbad met een
springtoren en een duikplank. Een warmwatertherapiebad van (33°) is er voor specifieke doelgroepen.
Bij mooi weer kan je buiten zwemmen in het zwembad dat voorzien is van diverse waterglijbanen.
Kinderen tot en met twee jaar gratis
Los kaartje bezoekers vanaf drie jaar € 5,20
10-badenkaart* € 45,70
25-badenkaart* € 107,10
50-badenkaart* € 189,75
* 1 jaar geldig
Gereduceerd tarief € 3,85
T/m 12 jaar woensdag van 13.30 - 15.30 uur
en zaterdag van 13.00 - 15.00 uur € 3,85 **
** geldt niet tijdens de schoolvakanties
Aanschaf bandje (geen borg) € 6,75

Adres: Zwembad Bosbad
Boslaan 30
8302 AB Emmeloord
Flevoland
Tel:0527 697777
E-mail:info@bosbad.nl
Website:www.bosbad.nl

Netl de Wildste tuin – Kraggenburg
Netl de Wildste Tuin, een avontuurlijk speellandschap waar je kunt spelen in en met de natuur en
speeltoestellen. Kinderen gaan helemaal los in “de Wildste tuin”, het nieuwe speel- en doepark voor
kinderen en hun ouders of opa’s en oma’s. Bewegen en leren gaan spelenderwijs samen in het
avontuurlijke speellandschap met natuurlijke hindernissen. Word vies op de modderglijbaan, werk
samen op het trekpontje en de touwbruggen, ga hard op de kabelbaan, lach je rot bij de lachspiegels
en ontdek de wereld van de bamboejungle.

Recreatiepark Netl
Leemringweg 19
8317 RD Kraggenburg
website: netl.nl
Tel: +31(0)527 203 043
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Batavialand (werf & museum) – Lelystad
De meeste mensen hebben wel eens gehoord van Bataviastad, naast dit enorme outlexcomplex vind
je Batavialand in de Bataviahaven. Dit is een museum waar je meegenomen wordt in de historie van
Flevoland. Wist je bijvoorbeeld dat er hier in de grond niet alleen vergane schepen op de Zuiderzee
liggen, waarvan er een paar zijn opgegraven en hier te vinden zijn, maar in de prehistorie mensen
hebben gewoond en het dus land was? De op een na oudste mens van Nederland is hier ook
opgegraven en te vinden. Voor de kinderen is er een enorm interactief deel gemaakt waarin je zelf
kan spelen en ervaren hoe het droogleggen van het land ging. Je kan hier dijken bouwen, golven
maken, water omhoog scheppen en nog veel meer. Daarnaast zijn er nog een aantal interactieve
opstellingen. Naast het museum vind je de werf waar in het water een enorm voc-schip te vinden is
(of als je het mijn zoon vraagt piratenschip).
Adres: Batavialand
Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad
Tel.: 0320 - 22 59 00
e-mail: info@batavialand.nl
Let op: Houd als navigatie Batavia Stad aan.
Volg de borden Batavia Stad.
Bij Batavia Stad is er een mogelijkheid om te parkeren.

Individuele Tickets

Tarief p.p.

Volwassenen
Kind 4 t/m 12 jaar*
Kind 0 t/m 3 jaar
Gezinskaart**
Studenten
CJP pas
Museumkaarthouders
I Amsterdam City Card

€ 16,00
€ 8,50
Gratis
€ 41,00
€ 11,00
€ 12,50
Gratis
Gratis

Tarief p.p.
online
€ 15,00
€ 8,00
Gratis
€ 38,50
€ 10,00
-

Batavia Stad Fashion Outlet – Lelystad
Nog meer vakantietips in Flevoland? Daar komt ie. Op zoek naar mooie, luxe maar betaalbare
kleding? Nooit in een outlet geweest? Ga dan naar Batavia Stad Fashion Outlet zeven dagen in de
week open. Altijd een hapje en drankje in de nabijheid. Echt een uitje. Wat voor merken vraag je?
Nou, euhm, Denham, Pop-Up Store Imps & Elfs, Replay.

Adres: Bataviaplein 60
8242 PN Lelystad
Tel. : +31 (0)320 29 29 00
e-mal: info@bataviastad.nl
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Luchtvaart-Themapark Aviodrome – Lelystad
Als je kind gek is van vliegtuigen is het zeker een aanrader om dit museum te bezoeken in het teken
van de luchtvaart. Dit ligt naast het vernieuwde Lelystad Airport wat straks de extra vluchten vanaf
Schiphol gaat opvangen. Naast het museumgedeelte over de geschiedenis van de luchtvaart is er ook
een themaparkgedeelte met diverse attracties. Zo kan je een 4D-film bezoeken of zelf een vliegtuig
besturen! Als kind ben ik hier geweest en vond ik het geweldig.
Meer informatie vind je hier.
Lees ook: Luchtvaart & Themapark Aviodrome Lelystad review

Bezoekadres:
Luchtvaartmuseum Aviodrome
Pelikaanweg 50
8218 PG Lelystad Airport
Tel. : 0320-289842
e-mail: info@aviodrome.nl.
Aan de kassa (volwassene)

€ 17,95

Aan de kassa (kind 3 t/m 11 jaar)

€ 14,95

Online prijs op datum (volwassene)

€ 15,95

Online prijs op datum (kind 3 t/m 11 jaar)

€ 13,95

De Schaapskooi in Almere
In deze prachtige omgeving is het voor iedereen genieten. Bekijk de grote houten schaapskooi en
kom spelen in de speeltuin of maak een wandeling door het bos. Ook is er een theeschenkerij waar
je terecht kunt voor wat ontspanning.
De schaapskudde bestaat uit ruim 100 schapen. Zij begrazen het Kromslootpark en een deel van
het Vroege Vogelbos. De schapen hebben een belangrijke taak, namelijk het eten van de berenklauwen op het gebied. Kom snel eens een kijkje nemen.

Schaapskooi Vroege Vogelbos
Muiderweg 8
1351 GJ Almere
Telefoon: 036-5475050
Entree: gratis
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Orchideeënhoeve – Luttelgeest
In de Noordoostpolder vind je de Orchideeënhoeve. Een enorm tropisch paradijs in het midden van de
polder met voldoende parkeergelegenheid. Naast heel veel verschillende orchideeën kun je genieten van
de verschillende aangelegde tuinen met diverse mooie doorkijkjes, uitkijktorens en bruggen. Hier leven
ook diverse dieren zoals in de vlindertuin, of de tuin waar aapjes vrij rondlopen, in de kas met de lori’s
komen ze zelfs op je schouder zitten. Na een wandeling eindig je in een kas waar een enorme overdekte
speeltuin is aangelegd met water en diverse spelelementen. Het is dus handig om schone kleding mee te
nemen. Hier vermaken ze zich wel even. Na afloop kan je nog wat eten en drinken in het restaurant dat
ook helemaal in stijl is ingericht.
Meer informatie vind je hier.

Lees ook: Dagje uit; Orchideeënhoeve met kinderen

Adres: De Orchideeën Hoeve
Oosterringweg 34
8315 PV Luttelgeest
Kinderen t/m 2 jaar: Gratis
Kinderen 3 t/m 12 jaar: € 9,95
Volwassenen: € 16,50

Waterloopbos – Marknesse
In de Noordoostpolder vind je het Waterloopbos. Dit is het bos waarin vroeger het waterloopkundig
laboratorium is aangelegd. Dit zijn opstellingen waarin ingenieurs testen en experimenten deden om
de invloed van het water te testen. Dit is later verhuisd naar Delft en gebeurt nu allemaal met digitale
simulaties, daardoor heeft het bos vrij spel gekregen. Een paar jaar geleden is het in beheer gekomen
van Staatsbosbeheer die er wandelpaden heeft aangelegd zodat je hier heerlijk kan rondwandelen. Het
vele water is een bron van leven voor libellen maar ook de buizerd en reeën vind je hier. In de ondiepe
watermodellen kunnen kinderen veilig spelen met het schone water. Er is ook een speeltuin en
bezoekerscentrum.
Naast het Waterloopbos zijn er ook andere natuurgebieden op Flevoland die zeer de moeite waard zijn!
Van het Holsterwold tot en met het nieuw aangelegde Marker Wadden.
Meer informatie vind je hier.
Lees ook: Waterloopbos voormalig waterloopkundig laboratorium museum en speelnatuur spelen met
water

Adres: Waterloopbos
Voorsterweg 34,
8316 PT Marknesse
Tel. : 0527 252570
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Speelbos – Urk
Het Speelbos in Urk is een typisch speelbos voor kinderen van alle leeftijden. Met de stapstenen bij
de recreatieplas, de klimtoestellen tussen de bomen en de smalle sloten zal het kind maar heen en
weer blijven lopen, niet wetend wat nu het leukst is om te doen.
Meer informatie vind je hier.

Adres: Speelbos Urk
Staartweg 16
8321 NB Urk

Pannenkoekenhuis & Speelpark Hans & Grietje – Zeewolde
Als je hier pannenkoeken gaat eten kan je er wel een halve dag voor uittrekken. Hans & Grietje is
namelijk meer dan alleen een pannenkoekenhuis. Als je aan komt lopen en het huis ziet is dat al heel
bijzonder. Er is een heel speelpark bijgebouwd zodat je kind zich hier rustig een paar uur
vermaakt. In en rond pannenkoekenhuis Hans & Grietje kunnen kinderen het gelijknamige sprookje
in het echt beleven. Zo vind je er het populaire heksenorgel of de Groninger kamer, waarin alles op
zijn kop staat. Niet alleen buiten maar ook binnen is er speelgelegenheid. Zo kunnen kinderen met
glijbanen vanuit de bibliotheek naar beneden glijden en rondjes maken door het pand. Buiten zijn er
trampolines en springkussens van klein tot heel groot. Aan de overkant vind je het Harderbos waar je
de Broodkruimeltjesroute (ook helemaal in thema) kan lopen. Ook het eten is een bijzondere
ervaring, zo kunnen de tafels bewegen! Niet voor niets hebben zij de prijs gewonnen voor leukste
uitje van Flevoland.
https://www.hansengrietjezeewolde.nl/ontdek-hans-grietje/

Adres Pannenkoekhuis Hans & Grietje
Sternweg 2a
3898 LJ Zeewolde
tel.: 0320 268 294
website: www.hansengrietjezeewolde.nl

Maandag t/m zondag
11:00-21:00 (Keuken sluit 20:00)
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Horsterwold – Zeewolde
Het Horsterwold is een van de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland. Waar zou je beter
van rust en ruimte kunnen genieten? Je deelt het bos alleen met reeën, wilde paarden, damherten en
vossen en vogels. Een uitgebreid netwerk van paden en routes ligt voor je klaar. Maar er zijn ook grote
delen bos met minder paden, waar het nóg rustiger is. Zo’n groot gebied zit ook vol met speciale
plekjes en bezienswaardigheden. Ontdek ze met de fiets, lopend, te paard of vanuit de kano. Of ga mee
met een van de safaritochten die Staatsbosbeheer hier organiseert, te voet, te water of in de ecokar. En
beleef mee hoe de rijkdom aan planten, bomen, dieren en paddenstoelen zich nog steeds verder
uitbreidt.
Lees ook: Horsterwold Flevoland; oog in oog met wilde paarden

Staatsbosbeheer Horsterwold
Groenewoudse Weg 7
3896 LS Zeewolde

De Mini-Weide Dronten
De Mini-Weide is een project van GroenRijk Dronten. De dieren die hier wonen zijn er voor de
bezoekers van het tuincentrum. De Mini-Weide is een project van GroenRijk Dronten met als
doelstelling mensen in contact te brengen met dieren.
Tijdens de openingstijden van het tuincentrum kunnen mensen de dieren bekijken. Wanneer de
Mini-Weide open is kunnen mensen de dieren voelen, voeren en knuffelen. De vrijwilligers, die
aanwezig zijn tijdens de openingstijden, hebben écht verstand van deze dieren en zullen hun best
doen alle vragen m.b.t. de dieren te beantwoorden. Het is mogelijk een bezoek te brengen aan de
Mini-Weide met een groep buiten de openingstijden. Ook kan de Mini-Weide worden ingezet bij
een spreekbeurt. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden.

Adres Mini-Weide:
Rietweg 3a
2851 SC Dronten
Openingstijden:
Dinsdag
10:00 - 11:00
Woensdag
14:00 - 16:00
Zaterdag
14:00 - 16:00
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Bezoekerscentrum De Trekvogel: ontdek en geniet!
Bezoekerscentrum De Trekvogel is een mooie uitvalsbasis voor natuurliefhebbers. In het oudste
gebouw van Almere maakt u kennis met de prachtige omgeving. Wij vertellen u graag over alle
mogelijke fietsroutes en wandelroutes. Of ga mee op excursie met een van onze natuurgidsen. Voor
scholen, groepen of bedrijven zijn er verschillende arrangementen mogelijk.
Wat bezoekers zeggen:
• "Het natuurinformatie centrum is mooi gelegen bij de Lepelaarplassen. Je kunt opgezette vogels
binnen bekijken en buiten in de natuur de levende exemplaren."
• "Mooi stuk gelopen en lepelaars gezien. Prachtig natuurgebied."
"Ik kom er meerdere keren per jaar en er is iedere keer weer iets nieuws te zien."
Bijzonder vogelrijke omgeving
De Lepelaarplassen ligt, samen met het Wilgenbos en de Oostvaardersplassen, op een belangrijke
trekvogelroute. De gebieden zijn gedeeltelijk met elkaar verbonden. In de Lepelaarplassen leeft een
aalscholverkolonie en lepelaars komen er geregeld foerageren. In het gebied zijn meer dan 300
verschillende soorten gespot. Er broeden zo'n 65 soorten, waaronder roerdomp, dodaars,
porseleinhoen, ijsvogel en purperreiger. De drie observatiehutten bieden goed zicht op dit vogelrijke
weidegebied. Kijk bij onze vogelwaarnemingen naar welke vogels er onlangs gezien zijn.

Bezoekerscentrum De Trekvogel
Oostvaardersdiep 16
1309 AA Almere
Tel: 036 - 532 24 49

Almeerse Stranden
Breng ene bezoek aan een van de 10 stranden in Almere.
Leuk, gezellig en gratis!
Surfstrand Almere Haven 1301 Almere
Strandbad Duin – Ijmeerdijk, 1361 AA Almere
Noorderplassenstrand – 1316 VV Almere
Atlantisstrand 1324 ZZ Almere
’t Hoofdstrand – Von Draiplaats 1, 1316 Almere
Strand Almere Haven – Strandweg, 1353 CZ Almere
Almeerderstrand – Ijmeerdijk 4, 1361 AA Almere
Stedenwijkstrand – Vollenhoveschans, 1324 HT Almere
Lumierestrand – Fellinilaan 1325 SB Almere
Fantasiestrand - 1324 ZK Almere

25

Dorpsboerderij Dronten
Proef, kijk en aai
Dorpsboerderij Dronten is een werk- en leerplek voor mensen met een verstandelijke, sociale of
psychiatrische beperking die ondersteuning krijgen vanuit Triade.
Op de Dorpsboerderij treft u de unieke combinatie van een kinderboerderij, theehuis, winkel en
vergaderruimte. Rondom het gebouw grazen de schapen, geiten en pony's. Op de boerderij zijn er
kleine huisdieren zoals konijnen, cavia's en vogels. Deze kunnen onder begeleiding vastgehouden en
geknuffeld worden. Buiten het werken met dieren wordt er openhaard hout gezaagd en gekloofd.
In theehuis 't Praghthuys kijkt u, onder het genot van een kopje koffie met eigengemaakte taart, uit
over de kinderboerderij en het Wisentbos, dat uitnodigt voor een heerlijke wandeling.

Dorpsboerderij Dronten
Wisentweg 5a
8251 PB Dronten
T. 0321-329332
dorpsboerderij-dronten@triade-flevoland.nl
www.dorpsboerderijdronten.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 09.30u-17.00u
zaterdag: Gesloten
zondag: 13.30u-17.00u *
*Op zondag geopend van 1 maart tot en met 1 november
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Spettertuin Lelystad
Aan de rand van het Woldbos, nabij de wijken Zoom, Horst en Rozengaard is een prachtige
natuurspeelplaats aangelegd, de Spettertuin. Een ondiep water slingert zich door een heuvelachtig
landschap, omringd door bomen. Met stapstenen of bruggetjes van boomstammen kom je aan de
overkant. Een klein zandstrandje daagt uit tot spelen. Een boomstamcirkel vormt een magische kring.
Er staan ook een speelhut en een kabelbaan. Op een naastgelegen veldje is de ruimte om lekker een
balletje te trappen. En wie even moe is van het spelen kan gaan zitten op een boombankje. In deze
avontuurlijke speelplaats kan ieder kind zijn fantasie de vrije loop laten en spelen met allerlei
natuurlijke elementen, in contact met de omringende natuur.

Adres Spettertuin:
Horst 16
Lelystad
Toegang: Gratis
Eigen eten toegestaan
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Speeltuin Belfortplein
Op restaurantplein Belfort, onderdeel van Citymall Almere, zijn verschillende speeltoestellen te
vinden. Deze speeltuin is ontworpen door Goede Speelprojecten. Goede Speelprojecten is leverancier
van kwalitatieve en duurzame speeltoestellen.
Door middel van het plaatsen van een speelplek, is het Belfortplein heel aantrekkelijk geworden voor
gezinnen met kinderen! Op de trap naar het Belfort vind je een lange glijbaan en op het plein zelf een
klimmuur, trampolines, een glijbaantje voor kleinere kinderen en een speeltunnel!
Lekker spelen midden in de stad dus!

Speelplezier op Restaurantplein Belfort in Citymall Almere!

Speeleiland de Meridiaan
Een fantastisch natuurspeeleiland! Hier kun je klimmen, klauteren en spelen met hout, stenen en
water!
De Meridiaan is de groene long van Almere Buiten. Je kunt er fietsen, wandelen en spelen. In de
Meridiaan wordt hard gewerkt aan het groen. Er is een heus speeleiland!
Deze avontuurlijke speelplek van 1,5 hectare groot is voornamelijk gemaakt van stenen, water en
hout. Kinderen hebben meegedacht over het ontwerp.
Leeftijd
kinderen tussen 7 en 14 jaar. Kinderen kunnen de houten uitkijktoren beklimmen of het water
oversteken over keien.
Waar
Speeleiland "De Meridiaan" ligt in de Seizoenenbuurt in Almere Buiten, tussen de Buitenring en het
Maurice Garinpad, en is gratis toegankelijk.

Speeleiland de Meridiaan
Maurice Garinpad 0
1335 LZ ALMERE
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Hulpboswachter worden bij de Oostvaardersplassen?
De boswachter zoekt hulp van stoere jongens en meiden. Help jij hem een handje?
Ben jij een echte natuurvriend? Een boswachter in spe? Dan kan Boswachter Bart van
Staatsbosbeheer bij Buitencentrum Oostvaardersplassen jouw hulp gebruiken! De hulpboswachter is
een ruige tocht voor stoere jongens en meiden.
Met het hulpboswachtershandboek en hulpboswachtersjas vol met gadgets ga je op pad. Boswachter
Bart laat je in dit handboek zien welke zes stappen jij moet doen om de Boswachter Academie te
halen.
Tijdens een stevige wandeling door de Oostvaardersplassen leer je de natuur ontdekken. Maak
kennis met de werkzaamheden van de boswachter en help hem zo een handje!
Heb je alle opdrachten goed doorlopen? Bij terugkomst krijg je in het buitencentrum het diploma
van de Boswachter Academie. Nu ben jij de extra paar ogen en oren in het veld.
De activiteit doe je op eigen gelegenheid met een groepje en is geschikt voor kinderen tussen de
6 en 10 jaar. Kijk voor alle informatie op de website via de websitebutton.

Gebied: Oostvaardersplassen
Kind t/m 12 jaar:€ 5
Leeftijd:6 t/m 10 jaar
Duur:2 uur
Contact: Buitencentrum Oostvaardersplassen 0320-254585
Praktisch:
Let op: alleen mogelijk tijdens openingstijden buitencentrum
Prijs: € 5 per kind, plus € 10 borg per tas
Trek stevige schoenen aan en kleed je op het weer
Deze activiteit doe je op eigen gelegenheid, binnen de openingstijden van het Buitencentrum
Per groepje leen je een rugzak met o.a. verrekijker, kompas, het Hulpboswachtershandboek met opdrachten
Elke Hulpboswachter krijgt een jasje en logboek, het logboek mag je houden
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Het Sprookjes Kabinet
Elke zaterdag gratis voorstellingen in Almere Buiten bij de HEMA.
Komt dat zien, komt dat zien!
Elke zaterdag kan je genieten van geweldige poppenkastvoorstellingen in Almere Buiten.
Iedere zaterdag worden er twee voorstellingen gegeven. De eerste voorstelling begint om 11:00 uur
en de tweede voorstelling is om 13:00 uur.

VINDplaats Zenit in Almere buiten
In Almere liggen in de stedelijke omgeving verschillende archeologische vindplaatsen, VINDplaats
ZENIT is er één van. Omdat op deze plekken niets gebouwd mag worden, is het gebied anders
ingericht.
VINDplaats Zenit is een fijne en groene ontmoetingsplek, een wandeling door de geschiedenis,
moestuinen, vlindertuinen of educatieve plekjes voor kinderen.
Wil jij ook meedenken, meedoen of mee-organiseren met deze plannen? Klik meteen op de
websitebutton voor meer informatie!

Stichting VINDplaats Zenit
Postadres:
Postbus 50151
1305 AD Almere
Bezoekadres:
U vindt VINDplaats ZENIT nabij Restaurant Tang Dynastie, Sumatraweg 2, Almere-Buiten.
https://vindplaatszenit.nl/
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colofon:
Deze extra bijlage van het magazine Gestippeld
bevat goedkope zomeruitjes en behoort bij het
zomermagazine van juli 2022, een uitgave van
CLIP-GGz Flevoland.
Gestippeld wordt geschreven voor en door
bezoekers, vrijwilligers en medewerkers van
STIP-GGz.
Redactie: Ruud Schaap en Eveline Schut
Eindredactie en vormgeving: Eveline Schut
Met speciale dank aan Lyenna voor haar speciale
bijdragen.
Website: www.clipggz.nl, Telefoonnummer:
036-533 3572, e-mail: almere@stip-flevoland.nl
CLIP GGz heeft sinds december 2018 een
ANBI-status. Dit biedt u de mogelijkheid
een gift te geven die aftrekbaar is voor de
inkomstenbelasting en dat CLIP GGz geen
erfbelasting is verschuldigd.
IBAN: NL81INGB0004909381 t.n.v.
Stichting Cliënten Perspectief GGz
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