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STELLING
De intocht van sinterklaas was
één grote marketingstunt!
Stem op onze site: www.almeredezeweek.nl
of reageer op: redactie@almeredezeweek.nl
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Drukbezochte intocht van
sinterklaas in Haven
ALMERE - Meer dan 50.000 kinderen en ouders kwamen op zaterdag
15 november kijken naar de intocht
van Sint Nicolaas in Almere Haven.
Samen met zijn pieten kwam hij in
de middag aan in Pakjesboot 12. De
NPS-omroep deed rechtstreeks verslag van de aankomst in een speciale
aflevering van Het Sinterklaasjournaal.
Al vroeg stonden kinderen achter
de dranghekken te wachten. Door
een gevuld voorprogramma ging het
wachten snel voorbij. Almeerse kinderen lieten zien wat ze konden in
dans en zang op het podium in de Havenkom. Het leek even helemaal mis
te gaan toen Pakjesboot 12 vast kwam
te zitten en niet meer verder kon.
Gelukkig konden Almeerse scouts

Wat Volendam
kan, kan
Almere ook!

www.trouweninalmere.nl

Net als Volendammers moeten
Almeerders elkaar steunen.
Almeerders die de Almeerse
artiest Danny Nicolay helpen
en zijn nieuwste single ‘Niet
zo lelijk kijken’ downloaden
voor 0,99 euro, maken kans op
prachtige prijzen.
Lees meer op pagina 7.

Pakjesboot 12 is veilig en wel aangemeerd in Almere Haven. (Foto: Coco Rotgans)

ballonnen aan de boot binden zodat
de stoomboot toch kon aanmeren.
Burgemeester Annemarie Jorritsma
heeft de goedheiligman en alle pieten warm welkom geheten. Daarna
klom sinterklaas op zijn schimmel
Amerigo en maakte een rondrit door
het centrum van Almere Haven.

REAGEER OOK OP DE STELLING:
‘De intocht van sinterklaas was één
grote marketingstunt’ via:
www.almeredezeweek.nl of mail
naar: redactie@almeredezeweek.nl.

Lees verder op pagina 15...
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via IPL, nu voor iedereen betaalbaar!

J’esthé

BeautyCenters

Almere Toon Hermansstr. 40 Hilversum Havenstraat 24
tel. 036 53 666 88
tel. 035 62 841 00

bovenlip ` 25,bikinilijn ` 50,-

schouders ` 60,oksels
` 40,-

De Strubbenweg 13, 1324 GA Almere, Tel. 036-5332700

www.broekhuisgroep.nl
Uw woning verkopen?
0,5% courtage
Bel ons! 036-5404200
Wij staan op Bouwplan Almere in
Topsportcentrum Almere Poort.
Op 22 en 23-11-2008. Stand 85

23 november
koopzondag
woonboulevard
volendam

www.WitteWoningMakelaars.nl

Sinterklaas
ontmoeten?
tussen 16.00 en 18.00 uur
op zondag 30 november

ACTIE!

www.wbvolendam.nl

ACTIE!

Superlage prijzen op elke
speeldag van Oranje
19 november: Nederland - Zweden

Supergoedkoop
Supergoedkoop tanken.
tanken, Dát
dát wil iedereen!

