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HET KLOKHUIS IN ALMER
Hussel een taart, een kinderprijsvraag, architectuur, duurzaamheid en Almere Poort door
elkaar en je krijgt geheid het KlokHUIS. De Vrolijke Taart, zo heet het door kinderen ontworpen
KIokHUIS dat in het Cascadepark in Almere Poort wordt gebouwd.
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Cascadepark
Almere gaat het Cascadepark in Almere
Poort duurzaam ontwikkelen. Dat betekent
dat de gemeente Almere zuinig omgaat
met de natuur. Er wordt goed nagedacht
over waar alles komt te staan zodat het
Cascadepark over 50 of 100 jaar nog steeds
mooi is en de mensen er ook dan nog
prettig kunnen leven en werken.

Ontwerp
In de ontwerpfase konden kinderen via
de Klokhuiswebsite meedoen aan de
ontwerpwedstrijd. Aan de hand van vijf
thema's, slapen, koken en eten, spelen en
niksen, wassen en plassen en de buitenkant,
konden zlj hun wildste ideeën inzenden.

Uit de meer dan duizend inzendingen zijn
vijf winnende ontwerpen gekozen door
een professionele jury onder leidlng van
Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol.

Archltect Jord den Hollander heeft deze
beste ontwerpen samengevoegd tot een
definltief ontwerp. Op basis hiervan ls een
bouwvergunning aangevraagd en de grond
bouwrijp gemaakt.

Anouk Noortman heeft het ontwerp'De
vrolijke taart'gemaakt. Dit is de basis
geworden voor de buitenkant van het
gebouw. Thijs van den Berg is de winnaar

van het thema slapen met zijn ontwerp
'Slapen in zee'. De winnaar van het thema
wassen & plassen is Niels Visser. Hij
ontwierp de'Dakrraambadkamer'. Nick
Dekkers ontwierp'Haal buiten naar binnen!'
en werd daarmee de winnaar van het
thema spelen & niksen. De winnaressen van
het thema koken & eten zijn Zita en Naomi
Swagten met de ontwerpen'De mobiele
keukenkoffer' en'Slakkenhuis eetkeuken'.

De bouw
In de zomer van 2010 zijn de palen
geslagen. Het hele proces van ontwerpen
en bouwen heeft bijna twee jaar geduurd.
Op 27 april 2011 werd het KIokHUIS
opgeleverd, iets later dan gepland. Het
voltooide huis wordt straks overgedragen
aan de stichting Casla, die de architectuur
in Almere promoot. De stichting gaat het
huis onder de naam Kindercasla openstellen
voor kinderen die daar meer kunnen leren
over architectuur en duurzaamheid.

En nu?
Het KIokHUIS zal na oplevering dienst doen
als educatief centrum op het gebied van
duurzaamheid, gezondheid en energie. Dat
betekent dus dat jij ook naar het KIokHUIS
kunt gaan! Het Informatiecentrum Almere
Poort zal er ook een plek krijgen. Op B juni
opent prinses Méxima het KlokHUIS.
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Bron: Het KIokHUIS
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Vakantie is fijn,
dat kun je niet ontkennen!
Vakantie moet er altijd zijn,
dat moet ik wel bekennen...

Met je voeten in het zand,
een lekker ijsje in je hand.
Niks leuker bestaat,
midden op het strand.

le ziet er naar uit,
al heel lang.
En dan is het zovert
de vakantie is in gang!

Alle stress,
even weg.
Wat fijn!
De vakantie zou er altijd moeten zijn!

Bron: 1001 gedichten.nl

Tekst: Anouk Klein

Foto's: Vera Prins

Logo kinderpagina: Cindy van de Ven

VAKANÏT- !
f-f et ís bii"" zover: à" .o*"rvakantíe! Nog een paar drg"n u.hool 

",-, 
dr., b"t 1" l"kk"t

z"" *"k.,-, urí1.7"é"li1?k"" 1" d" h"l" àagbuítenup"l"n met je vríenden, op vakantíe

met je ord..u, .., àug1" weg met opa en oma, gr.ll;gnaar een pretp"rk. Qok d.

f(í,',d.rpu gína ís h.l.rr.l ín de vakantíeste mmíng.

$truatvraag

V"Lantíe fJet rs b,jn, u"k"ntie. Wii zip erghenieuwJ
*rt 1rll,e2e ze zomer g""í dt.,'.. Pu..o,
ginge n *11 J" straat op met J" ur""g, 'Cr^ 

)i)
op vakantie?'

A
E

(3a,4, 61aar,

"lk gu n.ur Je kermís.

Ln dr,-, gaíLí"
het reuzenrad, de

d.u.írol.,-,.n d.
u.htb..n. lkg" ool
nlg met mijn ouàers op,

vakantíe naar 5pa1je.

Dea., 4 raar,)

"lk gu op vatantíe
naar een korJ l.nJ,
ík weet níet welt land.

Fn Ju,, e. ,k ,-r.rr het
,*.nrlr"J."

§am, 8jaar,

' lk ga niet op vekantre.

!!" g.u'', .isschíe,', ,',aa.

een pretpark, zwenlmen,

naar het strarrdje en ít
denk dat ik nog wel íets

l-rLr qu doe n."

|-nítrí, / jaar,

"\-.. lk gu wel naar het
.*"rb.d, bríten up"l"r.,

e n hutte n bor*.n bí1

J"rgdl.,-,J."

\asmin, 6 jaar,

"\"". lk g" *"1 .*"rr"n,
b,íte,-' rp.l.,-', fí.ts.,-' .,-'

;kbl;i{ l"kk"' thuís."

(h"yun, 11 jaar,

't", ík g op vakantíe rraar

Oosten',1k. !!. gurn b,1 n,,1'',

,o.J"rs rricht;es ,,, hris. lL
b.n drn 1u,g.-du.gaan we

rraar frater. eerr pretpark.
\!" guun n..r. ook naar het

,*.n,brd, ,',uu. d. stad en

naar een mu-seum."

#.r4.
,mffi
SUDOKU
Hieronder staat een sudoku-puzzel. Het
is de bedoeling om in elk vakje een cijfer
van 1 tot 6 in te vullen. In elke rij, in elke
kolom en in elk subraster (met de dikke
randen) mag een getal slechts één keer
voorkomen.
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1 6 3 2 5

2 5 1 6

6 5 3

5 3 4 2 6 1

3 6 1 4 2

4 2 5 6 1
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Kennismakingscursus
Zumbatoning en yogabalance
Vanaf woensdag 1 juni tot en met
woensdag 20 juli wordt in de kleine
zaal van het Filmwijkcentrum een
kennismakingscursus Zumbatoning
gegeven. Zumbatoning is een
spierversterkende en calorieverbrandende
workout in één. Het is een combinatie van
dans en fitness. De lessen starten om
19:00 uur.

Om 20:00 uur start een
kennismakingscursus Yogabalance. Dit is
een combinatie van yoga en pilates.

Beide cursussen worden gegeven door
Marjolijn Dirks. De cursussen bestaan uit
B lessen en kosten 45 euro per cursus.
Losse lessen kosten B euro.
Aanmelden via: www.meducation.nl

Modecentrum gezien in reclame
Al gezien, de reclame van een bekende
energieleverancier? Gefilmd bij het
modecentrum en op de Veluwedreef. Bijna
dagelijks te zien op tv.

Jeugd in Almere Stad Oost
Het college van burgemeesters en
wethouders van Almere wil vaker
persoonlijk met haar bewoners in
gesprek. Op maandagavond 6 juni werd
in het Van der Valk Hotel Almere een
gebiedsbijeenkomst voor alle bewoners van
Waterwijk, Parkwijk, Verzetswijk, Filmwijk,
Danswijk en Tussen de Vaarten gehouden.
Thema was: Jeugd in Almere Stad Oost.
Aanwezigen waren wethouder Stad Oost
Berdien Steunenberg en wethouder Jeugd
René Peeters. Het programma bestond
uit de presentatie van een jeugdenquete
over gezondheid, leefstijl, interesses en
activiteiten van jongeren in Almere en in
het stadsdeel. Er was een informatiemarkt
en mogelijkheid tot speeddaten met
de wethouders. De bijeenkomst werd
opgeluisterd met optredens van o.a. jong
talent van de Kunstlinie. Special Guest was
Remy Bonjasky, meervoudig K-1 kickbox
kampioen en rolmodel voor de jeugd van
Almere.

Lente in het Lumièrepark
Op zaterdag 14 mei vond "Lente in het
Lumièrepark" plaats. Landschapbeheer
Flevoland liet geïnteresseerden naar vogels
luisteren, in een waadpak te water gaan en
vertelde welke dieren's avonds in het park
rondscharrelen.
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Glen doet dit natuurlijk niet alleen. Vanaf
oktober begint hij met de voorbereidingen
voor het volgend jaar. Hij wordt ondersteunt
door talloze vrijwilligers en ook stagiaires
van het MBO en HBO. Hij kan dit alles doen
dank zij financiële steun van de gemeente,
het stadsdeel, het Oranjefonds, het
VSBfonds en Youth in Action. Voor volgend
jaar zal de subsidie van de gemeente
worden ingetrokken i.v.m. de bezuinigingen.
Nieuwe sponsors vinden zal naar
verwachting veel inspanning en tijd vragen.
We hopen dat dit goede initiatief voortgezet
kan worden.

Zevende Lumièreparkfestival "We are Family"
Op 18 en 19 juni a.s. wordt in het
Lumièrepark voor de 7e keer het
Lumièrepa rkfestival gehouden.

Voor ons reden om eens achter de

schermen te kijken. Wij ontmoeten
daar Filmwijker Glen Leeuwin, de

initiatiefnemer van dat festival.

Glen is een bevlogen man en wordt
gedreven door zijn geloof in God. Hij wil
de jeugd Gods liefde laten voelen. Hij
begon zijn arbeidzaam leven als zelfstandig
ondernemer. Hij raakte betrokken bij
het opzetten van een kinderkookcafé en
ontdekte daar dat jeugd hem boeide. Zo
belandde hij bij een jongerenwerkplaats die
jeugdigen begeleidde naar school en werk.
Op dit moment is hij jongerenwerker/coach
bij jongerencentrum The Mall van Youth for
Christ in de Muziekwijk. Zestig jongeren
doen hier dagelijks diverse activiteiten. Deze
jongeren hebben het moeilijk en worden
begeleid naar een zinvolle dagbesteding.
Alle jongeren zijn welkom ongeacht geloof
en/of huidskleur.

Sinds 2000 is Leeuwin bewoner van de
Filmwijk. Hij vond het Lumièrepark mooi,
maar saai en doods. Daar kon toch veel

meer gebeuren. Het moest gaan leven.

Begeleid door het Platform Filmwijk
klopte hij aan bij Stadsdeel Oost en de
Centrale Stad met allerlei ideeën voor
activiteiten in het park. De gemeente
ondersteunt graag activiteiten die de
sociale cohesie in de stad en de buurt
bevorderen. Zo ontstond financiële ruimte
om een festival te organiseren. De SMOA
(Stichting Multiculturele Organisatie
Almere) ondersteunde Leeuwins ideeën.
Het primaire doel van de stichting is het
bevorderen van de algemene leefbaarheid
op wijkniveau in Almere. Dit doel sloot goed
aan bij Glens ideeën. In 2005 vond het
eerste festival plaats.

Het thema voor het festival dit jaar is:
We are Family. De hele familie wordt
uitgenodigd en vindt voor elke leeftijd
informatiestands. Denk daarbij aan
informatie over politie, ouderenzorg,
jeugdzorg, scholen, opleidingen, etc. Naast
het informatieve gedeelte is er voldoende
ruimte voor recreatie en sport. Het podium
staat een groot gedeelte van de dag open
voor jong talent. Er zullen diverse artiesten
optreden. Bij de kraampjes vindt u een
verscheidenheid aan lekkere hapjes en
drankjes. Zo kan men elkaar ontmoeten en
in gesprek gaan.


