2017 rommelroutes in almere

Doe mee
met de
Maak er een gezellige dag van!
Bij een rommelroute kunnen bewoners van een wijk hun tweedehands spullen vanuit hun
tuin, huis of garage verkopen. U kunt zich dus aanmelden als verkoper. Hoe meer mensen
er meedoen als verkoper, hoe groter de route door de wijk wordt. Dus zorg dat u zich
aanmeldt en zichtbaar bent op de kaart.
U kunt, als bewoner, buurten bij de buren,

Om alles goed te laten verlopen

snuffelen naar leuke spulletjes, maar ook

zijn er wel een paar regeltjes

de buren en de buurt meer leren kennen.

waar u zich aan moet houden.

Uiteraard zijn ook mensen van buiten de wijk

Deze kunt u vinden op de website.

welkom om door de buurt te lopen.
Iedere deelnemer is herkenbaar aan een

Tips!

raamposter, die u na inschrijving zelf kunt

- Versier uw huis of tuin

uitprinten. Bezoekers kunnen met de plattegrond die op de website staat de rommelroute
bewandelen. Een rommelroute wordt altijd

Hiermee trekt u meer aandacht!
- Maak buren ook enthousiast
om mee te doen aan de rommelroute.

op initiatief van een buurtbewoner, door een

- Voorkom zwerfvuil

buurtbewoner georganiseerd.

	
Stel uw huisvuilcontainer beschikbaar

Meld u aan via:

- Nodig iedereen die u kent uit

voor bezoekers.

www.rommelroutealmere.nl

om naar de rommelroute te komen!

Rommelroute Almere is mede mogelijk gemaakt door:
Bewoners uit de wijk | De Schoor/Mooi Zo Goed Zo |
GrafiMedia Groep | Wijkbudget Gemeente Almere |
Adverteren boven kassa’s

2017 rommelroutes in almere

Doe mee
met de
Benieuwd naar de schatten die in de schuren en op zolders in Almere verstopt liggen?
Kom dan gezellig langs bij de deelnemers van de rommelroute! Iedereen is welkom!

- 4 juni
Staatsliedenwijk & Waterwijk

- 9 september
Kruidenwijk

- 11 juni
Bouwmeesterbuurt

- 10 september
Sportmark, Hofmark & Zuidmark

- 17 juni
Meenten & Grienden

- 16 september
Filmwijk

- 18 juni
Stedenwijk Zuid & Stedenwijk Midden

- 17 september
Danswijk

- 1 juli
Lindengouw, Peppengouw,
Hoekwierde & Oldewierde

- 24 september
Faunabuurt, Hoofdstedenbuurt
& Landgoederenbuurt

- 2 september
Europakwartier

- 1 oktober
De Werven

- 3 september
Bloemenbuurt

Kijk voor meer wijken op de website!
Aanmelden en meer informatie:

www.rommelroutealmere.nl
Rommelroute Almere is mede mogelijk gemaakt door:
Bewoners uit de wijk | De Schoor/Mooi Zo Goed Zo |
GrafiMedia Groep | Wijkbudget Gemeente Almere |
Adverteren boven kassa’s
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