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1000e bewoonster Claudia Coesel 
bouwt droomhuis aan het water

Claudia Coesel is de 1000e bewoonster van Nobelhorst. Zij en 
haar man Jacco wonen met hun jongste zoon Brad en golden 
retriever sinds kort in de Dorpshaven. Op het uiterste hoekje, 
waar twee waterwegen samenkomen. Daar hebben ze hun 
droomhuis gebouwd. ‘We dachten, die kavel wil iedereen. 
Dat lukt ons nooit. Maar nu wonen we er. Iedere keer als ik 
thuis kom, geloof ik bijna niet dat wij hier wonen. Zo mooi 
is het geworden!’ vertelt Claudia trots. 

Op vrijdag 26 januari worden Claudia en Jacco als felicitatie 
getrakteerd op een lekkere zelfgemaakte lunch in Tea da di 
date. Claudia’s vader, bijna 82 jaar, is er ook bij. Hij heeft 
veel in het huis gedaan, zoals verven en behangen. Ondanks 
zijn drukke agenda, komt wethouder Tjeerd Herrema ook 
langs om Claudia persoonlijk te feliciteren. En een mooie 
bos bloemen te geven: ‘Jullie wonen op een heel fijn hoekje. 

En zelfbouwen is top. Veel zelfbouwers doen het meer dan 
één keer. Het is geweldig om te zien hoe Nobelhorst groeit. 
Het is echt een fijn dorp in de stad geworden. Op naar de 
volgende 1000 bewoners!’ 

Nieuwsgierig naar de plannen 
voor Nobelhorst? 
Tijdens de komende bewonersupdate is er volop informatie 
aanwezig over de plannen, bouw van nieuwe buurten, brug-
gen, inrichting, veilgheid en zorg.
Ook is de nieuwe Prismaschool aanwezig, zij kunnen meer 
vertellen over de school die gebouwd wordt, naast de 
Sterrenschool Het Universum.
Wat: Bewonersupdate Nobelhorst
Wanneer: dinsdag 13 februari, van 20.00 tot 21.45 uur
Waar: Sterrenschool Het Universum

De Growing Green Speld is voor iedereen die zich inzet voor 
een groen en gezond Almere. Mensen die genomineerd 
worden (dit kan door iedereen gebeuren) en bijdragen aan 
een groenere en gezonde Almeerse samenleving krijgen 
een Speld. Dit is de negende Spelduitreiking en onder-
tussen hebben we meer dan 250 spelddragers. Voor alle 
winnaars: gefeliciteerd!

Kent u een initiatief dat een nominatie en plek op het 
podium verdient? Stuur uw motivatie en nominatie dan 
naar growinggreen@almere.nl

Met Growing Green Cities laten we in Almere de oplos-
singen zien voor uitdagingen en vragen rondom voeding, 
de groene omgeving, energieproductie en gezondheid.

In onze aankondiging stond vorige week op deze pagina 
abusievelijk aangeven dat het “open huis Corrosia” zou 
plaatsvinden op 11 februari. De juiste datum moet zijn: 
zaterdag 17 februari. U bent van harte welkom!

Uit de zeven biedingen gunt de gemeente Almere gunt de 
ontwikkeling van de buurtsupermarkt in Homeruskwartier 
in Almere Poort aan PLUS Vastgoed B.V. De komst van een 
supermarkt naast de Homerusmarkt is een sterke wens 
van zowel de lokale ondernemers als de bewoners. Het is 
een volgende belangrijke stap in de voltooiing van de wijk.

PLUS heeft naast de beste bieding ook een duurzaam en 
aantrekkelijk bouwplan ingediend. Het wil de entree tegen-
over die van de Homerusmarkt maken. Met een plein in het 
tussenliggende gebied wil PLUS uitwisseling van klanten 
stimuleren en een aangename verblijfsplek scheppen bin-
nen de wijk. Daarnaast staat PLUS in de markt bekend als 
een lokaal betrokken 
winkelformule die het 
assortiment aanpast op 
de lokale behoeften.

Kijk voor meer informa-
tie op poort.almere.nlGrowing Green 

Speld uitreiking!

Correctie
Open huis Corrosia

PLUS bouwt nieuwe 
supermarkt in 
Homeruskwartier

Kom lunchen in het 
Bouwmeesterhuis!

Iedere woensdag organiseert de zelfbeheergroep een 
lunch in de Bouwmeesterbuurt, Almere Buiten. De lunch 
wordt speciaal klaargemaakt voor bewoners uit buurt. Zo 
kan men elkaar ontmoeten onder het mom van ‘samen 
eten verbindt’. 
Wilt u ook een keer komen lunchen? Dat kan! De kosten 
voor de lunch bedragen € 3,00. De lunch wordt gehouden 
in het pand ‘De Verbinding’, E.F. van de Banweg 25. De 
inloop is vanaf 11.45 uur en het buffet wordt om 12.00 uur 
geopend. Graag van tevoren aanmelden via 06-40080386.

Data lunches februari:
Woensdag 14 februari 2018
Woensdag 21 februari 2018
Woensdag 28 februari 2018

Op de foto een aantal van de winnaars. Van links naar 
rechts: Dayon Mungra (Days Gym, Almere Stad), Jaleesa 
Vos (Vrolijk kinderopvang, Almere Stad), Linda Dagloonder 
(Basisschool Klaverweide, Almere Haven), Bart Corduwener 
(Speelwildernis, Almere Buiten). 

Wethouder Mark Pol bezocht 25 januari het centrum van 
Almere Haven. Hij is bijgepraat door winkelstraatmana-
ger Eva Koster over de stand van zaken en heeft Slagerij 
Verhoef, Chocolaterie Knusz en de Rabobank gesproken 
over hun ervaringen, verwachtingen en uitdagingen voor 
de toekomst.

Foto: Safi Graauw

Bewonersavond juli 2017




