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Stadsarchief Almere nam in 2010 het archief van de periode 1976 - 2000 van dagblad De Gooi en Eemlander over. De
krant, die hier later als Dagblad van Almere verscheen, wat de voorloper is van deze krant, schreef veel over de eerste
jaren van de stad. Almere Vandaag en het stadsarchief blikken een jaar lang om de week terug op deze periode in
Archief Almere.

Vaderdag, Moederdag, Koninginnedag, maar Waterrecreatiedag? Ooit deed Almere enthousiast mee aan deze promotie van
poedelen in en op het water. De jaarlijkse waterrecreatiedag was een gezamenlijk initiatief van HISWA, ANWB, het ministerie
van landbouw en visserij, het Nederlands Bureau voor Toerisme en de landelijke VVV. In 1990 wordt de dag voor het eerst
gehouden, op 21 april. Watersportvereniging Almere-Haven is niet blij met deze datum. Veel te koud, vindt de woordvoerster.
Het mag niet baten. Op 21 april 1990 is het gezellig druk in de havenkom. Plaatselijke watersportverenigingen presenteren zich.
Maar omdat de vergunning voor het evenement te laat is aangevraagd, worden de geplande activiteiten van politie en
brandweer op het laatste moment afgeblazen De watersportdag mag doorgaan, maar de hulpdiensten weigeren hun
medewerking aan dit ‘illegale evenement’. De Almeerse Reddingsbrigade springt in het gat en geeft een levensechte
demonstratie rondom een ‘brandende’ boot, inclusief rook, namaakbloed en acterende ‘gewonden’ die met gillende sirene
worden afgevoerd.

De Almeerse evenementenagenda blijkt echter ook in die tijd al overvol. Een maand later valt de Watersportdag 1990, met
prima weer, maar een zeer matige opkomst. De ‘kanoclub’ verwijt gemeente en VVV ‘slecht georganiseerde publiciteit’. Drie
jaar later meldt de krant op 4 maart dat Almere een gooi doet naar het openingsfestijn van de landelijke Open Dag
Waterrecreatie 1994. Grootse plannen passeren de revue, met stoomschepen, duikboten en wonderlijke activiteiten als een
fuchsia-manifestatie en een skishowteam. Het openingsfestijn wordt binnengehaald, dat wel, maar voor de Waterrecreatiedag is
het in 1995 einde oefening.

