open huis
Loop binnen op donderdag
9 januari 2020
nog enkele weken!

uit n o digin g
Open Huis
donderdag 9 januari 2020
16.30 – 18.30 uur
Iedereen is welkom!

In deze donkere maanden straalt een gezellig licht vanuit dit gebouw in het hart van
Nijkerkerveen naar buiten en dit is precies
waar we op uit zijn: een levendige kern van
Nijkerkerveen voor ons allemaal!
Een hartelijke groet namens het bouwteam
en goede kerstdagen gewenst!
Jan Blonk
(HSN, bouwheer voorzieningencluster)

Misschien hebt u de vorige informatiekrant
gemist, die in september verspreid is. Maar
het nieuwe gebouw middenin het dorp hebt
u vast niet gemist! Deze tweede krant geeft
nog meer informatie, met tastbare plannen
en data nu het gebouw in januari a.s. open
gaat. En we stellen de mensen aan u voor,
die u in het gebouw gaat tegenkomen.
Voor wie toch de informatie gemist heeft,
nog even in het kort de achtergrond. Ruim
tien jaar lang heeft de kerngroep Nijkerkerveen zich ingespannen voor een levendige
kern in Nijkerkerveen. Dat was nodig voor
de toekomst van het dorp: er was nauwelijks of geen nieuwbouw, de jongeren trokken weg en het dreigde ‘stil’ te worden. De
kerngroep wilde Nijkerkerveen een echte
kern geven om het tij te keren. Nu nadert
het nieuwe gebouw met tal van voorzieningen zijn voltooiing. Huisgenoten van deze
nieuwe voorziening worden de Johannes
Calvijnschool, de Bibliotheek, het Dorpshuis
Nijkerkerveen, kindercentrum Bzzzonder,
peuterspeelzaal De Triangel en Bijzondere
Gasten die de horeca en verhuur van ruimtes
zal verzorgen. Hierna zal ook het dorpsplein
worden aangepakt als ontmoetingsplek met
een fijne sfeer. Een hele nieuwe kern én levendigheid voor de toekomst. En u bent er
van harte welkom!

Wat is er veel gebeurd sinds de vorige
nieuwskrant! Het gebouw is nagenoeg klaar,
en nu wordt er volop gewerkt aan de inrichting en schoonmaak. Buitenom zijn we
bezig aan het plein en de afgrenzing. De
school bereidt de verhuizing voor, die al
snel zal plaatsvinden. De Bibliotheek plaatst
de boeken al in de kasten. Er is een nieuwe
locatiemanager – liever gezegd gastvrouw!
– van het Dorpshuis. In deze krant stelt zij
zich voor!
Wanneer kunt u een kijkje komen nemen
in het nieuwe gebouw? Welke activiteiten
gaan er binnenkort al plaatsvinden? Kortom,
lees deze informatie en kom binnen! De eerste mogelijkheid voor alle dorps- en streekgenoten is op donderdag 9 januari a.s. vanaf
16.30 uur. Dan is er Open Huis met een hapje en een drankje voor iedereen.

waar gaat het om?

een nieuwe naam
In onze vorige nieuwskrant vroegen we u
om suggesties voor een échte naam voor
het nieuwe gebouw, beter dan ‘voorzieningencluster’. En ook voor de school (nu Johannes Calvijnschool) werd een prijsvraag
uitgeschreven voor een nieuwe naam, onder
ouders en werknemers. Er kwamen veel suggesties binnen! In sommige was de voorgestelde naam al als voorbeeld op de gevel
getekend.
Wanneer worden de namen bekend gemaakt? De nieuwe naam van het gebouw, en

ook de winnaar van een gratis lunch in het
Dorpshuis, wordt bekend gemaakt tijdens
het Open Huis op donderdag 9 januari 2020.
De naam van de school wordt bekendgemaakt op maandag 6 januari 2020 wanneer
de kinderen ’s morgens voor het eerst naar
school gaan. Om 8.30 uur zullen we op feestelijke wijze de naam onthullen en voor het eerst
de school binnengaan. Ouders en kinderen
zijn hiervoor natuurlijk van harte welkom.

de nieuwe gezichten van:
dorpshuis en
gehele gebouw

Gezelligheid in het Dorpshuis
Wilt u met uw (vrienden)club bijvoorbeeld handwerken, quilten, bridgen
of schaken, of elkaar als leesclub ontmoeten? U bent van harte welkom in
het Dorpshuis.
Informatie bij Mieke van de Bunt
mieke@bijzonderegasten.nl

Mieke van de Bunt
We zijn blij dat we de nieuwe locatiemanager aan u kunnen voorstellen. Mieke wordt
het gezicht van het nieuwe gebouw en het
Dorpshuis. Namens Bijzondere Gasten verzorgt zij de horeca en de ruimteverhuur.
Kortom: ze wordt de spin in het web!
Helemaal nieuw is Mieke niet, want ze woont
al ruim twintig jaar in Nijkerkerveen, maar
wel nieuw in deze rol. De spontane vijftigjarige is moeder van drie grote kinderen en
getrouwd met een Veender. Ze heeft heel
veel zin in haar nieuwe uitdaging.
,,Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Ik kwam
de vacature tegen op de Facebookpagina
van Nijkerkerveen en dacht meteen: ‘Wow,
dit is leuk!’ Ik was op zoek naar iets nieuws,
maar werd van geen enkele vacature zo blij
als van deze. Na een paar gesprekken mocht
ik mezelf gelukkig prijzen met een nieuwe
baan.’’
Alle Veenders kunnen langskomen voor een
lekker bakje koffie, zaalhuur voor hun verjaardag of aanschuiven voor een lekkere lunch.
,,Zo fijn dat dit straks in hartje Nijkerkerveen
zit. Ik voel me hier thuis: het dorpsgevoel,
het ons kent ons, de ruimte en toch dichtbij
de stad. En straks ook nog een gezellige en
levendige ontmoetingsplek.’’
Het eerste wat Mieke straks gaat oppakken
is heel praktisch: het organiseren van het
Open Huis op donderdag 9 januari. ,,Dorpsbewoners mogen dan onder het genot van
een hapje en een drankje het pand zien. De
officiële opening doen we pas in het voorjaar, als iedereen wat meer gesetteld is. Ik
vind heel belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Of je nou je kind naar de kinderopvang brengt, je kleuter naar school of een
boek komt uitkiezen in de Bieb. Het pand is
zo veelzijdig, ik zie veel mogelijkheden voor
verbindingen. Ik zou het geweldig vinden als
oudere dames de kinderen van school voor
gaan lezen. Of dat er samen muziek gemaakt wordt. Het verbinden en ontmoeten
spreekt me ontzettend aan.’’

werken vanuit je hart, en denken in
mogelijkheden. In Nijkerkerveen zit al
bso, die verhuist naar de nieuwe stek. En
er komt een kinderdagverblijf bij. Meer
informatie op
www.bzzzonder.nl

de johannes
calvijnschool

kindercentrum
bzzzonder
nijkerkerveen

Erna Luiten

Annemieke Drost
,,Mijn naam is Annemieke Drost, ik word de
coach van Kindercentrum Bzzzonder Nijkerkerveen. Ik vind de verbinding tussen alle
partners erg mooi. Het is belangrijk om het
kind centraal te zetten en daarin zal ik ook
zeker de andere huisgenoten opzoeken. Dat
kan gaan om een doorgaande leerlijn voor
een peuter, of de overgang van een schooldag naar bso, samenwerken, of expertise delen. Die samenwerking vind ik erg waardevol.
Van huis uit ben ik leerkracht, maar werk nu
al geruime tijd als coach bij Bzzzonder. Ik
ken dus het reilen en zeilen op een school
en ook bij een kinderopvang. Handig!
Het mooiste in het nieuwe gebouw vind
ik het samen-aspect. Dat je hier iedereen
tegen kunt komen, van jong tot oud, van
Veender tot nieuwe inwoner. Samenleven en
elkaar ontmoeten.’’

Kindercentrum Bzzzonder

Kindercentrum Bzzzonder biedt kinderopvang en meer voor kinderen van 0
tot 12 jaar. Ook als je als kind een extra
zorgbehoefte hebt, ben je welkom bij
Bzzzonder. We kijken naar de mogelijkheden van een kind, omdat we geloven
in de kracht van samen opgroeien. Onze
drie kernwaarden: iedereen is welkom,

,,Ik ben Erna Luiten, directeur van de Johannes Calvijnschool. Samen met mijn collega’s en alle kinderen kijk ik enorm uit naar
de verhuizing. Anderhalf jaar geleden keken
we toe hoe de sloophamer de oude school
met de grond gelijk maakte en nu kijken we
vanuit de oude C.J. van Rootselaarschool
uit op de nieuwbouw. Een prachtig gebouw
dat gezicht geeft aan het dorp. Zelf ben ik
vooral aanwezig in de school, maar mijn kantoor zit in het hart van het gebouw bij het
Dorpshuis en de Bibliotheek, naast de keuken. Ik vind het belangrijk om zichtbaar te
zijn, mensen te ontmoeten en het gebouw
een gezicht te geven.

Erna Luiten:
,,Ik weet nog uit mijn eigen basisschooltijd dat de lagere school en
de kleuterschool werden samengevoegd tot één basisschool. Met deze
nieuwbouw gaan we nog veel verder:
het is straks een gebouw van 0-99
jaar. Iedereen is welkom en wat mijn
droom is dat we samen optrekken en
elkaar sterker maken, zodat het gebouw echt een hart mag zijn voor heel
Nijkerkerveen.’’
Dit jaar heb ik gevierd dat ik 25 jaar werkzaam mag zijn in het onderwijs. Ik heb lesgegeven aan alle groepen, en was ook jarenlang intern begeleider. Het mooie aan het
onderwijs vind ik dat je de nieuwsgierigheid
van kinderen mag prikkelen, dan komen ze
vanzelf. Het gebouw leent zich voor onderwijs niet alleen in de lokalen, maar ook op de
leerpleinen, het schoolplein en in de centra-

le ruimte. Daar kunnen de kinderen naar de
Bibliotheek, en kunnen we ook verbinding
leggen met andere gasten van het gebouw.
Het onderwijs kan daar rijker van worden, er
valt veel te ontdekken. Door deze gemeenschap in het klein mogen de kinderen dingen leren voor de maatschappij in het groot.
Een prachtige mogelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen!’’

bibliotheek
nijkerkerveen

1 x het tweede kopje koffie gratis
Geldig tot 1 februari 2020

peuterspeelzaal
de triangel

waardecheque tien euro

CHRISTELIJKE PEUTERSPEELZAAL

Peuterspeelzaal De Triangel

Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt
aan de hand van thema’s die dicht bij
de belevingswereld van het kind liggen.
Vanuit de thema’s doen we verschillende activiteiten zoals: knutselen, zingen,
spelletjes en nog véél meer. U bent van
harte welkom om een keer samen met uw
kind bij ons te komen kijken.
www.peuterspeelzaaldetriangel.nl

Hetty Kroon en Joke van Drie
,,Wij zijn allebei begonnen bij Stichting Peuterspeelzalen Nijkerk, eerst in het gebouw
van Concordia en daarna in de C.J. v. Rootselaarschool. Door de fusie van de basisscholen werken we nu onder de vlag van
de Chr. Peuterspeelzaal De Triangel en dat
doen we met veel plezier. Hetty werkt al 12
jaar in het Veen en Joke vanaf 1997.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend staan we klaar om de peuters een
leuke, gezellige en leerzame ochtend te bieden. We werken met thema’s die aansprekend zijn voor de peuters. Uiteraard is dat
nu ‘verhuizen’ en gaat de pop Bas ook mee!
Het mooie aan het nieuwe gebouw zijn de
vele mogelijkheden. Bijvoorbeeld de Bibliotheek waar we met peuters boekjes kunnen
gaan uitzoeken. Want (voor-)lezen geeft veel
plezier en is belangrijk voor de taalontwikkeling en daarmee ook de algehele ontwikkeling.
Onze plek is links van de hoofdingang, naast
kinderdagverblijf Bzzzonder. Samen hebben
we een buitenruimte aan de zij- en achterkant van de school, daar kunnen we veel
beleven! We zien er naar uit om te starten
in het mooie nieuwe gebouw en samen te
werken met alle andere huisgenoten.’’

waardebon

Josephine van Bentum
,,Mijn naam is Josephine van Bentum. Na
heel wat jaren in verschillende boekhandels,
ben ik dit jaar gestart bij de Bibliotheek in
Nijkerk, o.a. als BoekStartcoach. Wekelijks
bezoek ik het consultatiebureau. Je kunt
als ouder de taalontwikkeling van je kleintje enorm stimuleren door dagelijks voor te
lezen. Ik werk ook in de frontoffice in de Bibliotheek. Erg leuk werk waarin ik mijn energie volop kwijt kan. Het contact met mensen
over pas gelezen boeken maakt dit werk erg
afwisselend. Geen dag is hetzelfde.
In de Bibliotheek in Nijkerkerveen word ik
het aanspreekpunt voor de gasten. Een aantal uren per week ben ik beschikbaar voor
iedereen die lid wil worden, vragen heeft
of wat dan ook. Dit doe ik niet alleen. Verschillende vrijwilligers gaan hun steentje bijdragen als gastheer of gastvrouw. Ook de
kinderen uit de bovenbouw van de school
worden betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden in de Bibliotheek. Samen wordt
dit vast een succes!
Wat ik mooi vind aan het nieuwe gebouw is
de open indeling waarvoor gekozen is. Dit
zal de samenwerking met de andere partners in het gebouw zeker bevorderen. Tenslotte moeten we er samen voor zorgen dat
we het hart van Nijkerkerveen gaan worden.
Ik hoop dat de Veenders ons snel weten te
vinden en zie uit naar een kennismaking!’’

Wist u dat kinderen tot 12
jaar gratis lid zijn
van de Bieb?
Geef ze snel op!

Bent/wordt u lid van de Bibliotheek?
Voor alle trouwe én nieuwe (betalende)
leden ligt in de Bieb een waardecheque van 10 euro, te
besteden bij Bloemisterij Ham Nijkerkerveen. Ga ‘m snel
halen! Alleen voor
postcode 3864.
Geldig t/m 31 maart 2020.
waardecheque
ter waarde van
tien euro

hoera

bieb
n
rvee
erke
nijk
is open

Deze waardecheque is voor bestaande en
nieuwe leden (met postcode 3864) van de Bieb
in Nijkerkerveen.
In te leveren bij: Bloemisterij Ham
Nieuwe Kerkstraat 37
Nijkerkerveen.
Deze bon is geldig t/m 31 maart 2020.
Zie voorwaarden op achterzijde bon.

spaar voor gratis
bieb jaarabonnement
en kadootje!
Je krijgt een zegel bij elke € 5,00 aan
boodschappen bij Spar Worst of Bloemisterij A. Ham. Een volle spaarkaart
(12 zegels) geeft recht op een gratis
jaarabonnement bij de Bibliotheek
en een kadootje. Haal de spaarkaart
in de Bibliotheek of bij
voor gratis
de Spar en Bloemisterij spaar
bieb jaarabonnement
en kadootje
Ham vanaf maandag 6
januari 2020. Sparen kan
van 1 januari t/m 31 januari 2020, inleveren t/m
15 februari 2020. Alleen
geldig voor inwoners in
Nijkerkerveen met postcode 3864.
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E-books
Luisterboeken
DVD’s
Muziek en films
Activiteiten
Workshops
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nieuwe bibliotheek nijkerkerveen!

vrijwilligers gezocht

- Voorlezen en knutselen met kinderen
- Gastheren en gastvrouwen Bibliotheek
- Taalvrijwilligers voor Taalhuis op School
petra.boessenkool@bibliotheeknijkerk.nl

taalhuis op school

Taalondersteuning voor ouders uit Nijkerkerveen op de Joh. Calvijnschool.
Tijdens schoolweken dinsdag om de
week 13.30 tot 15.15 uur. We zoeken
hiervoor taalvrijwilligers. Informatie:
danny.pennings@bibliotheeknijkerk.nl.

meeleeskring taalhuis

Op iedere maandagmiddag bent u
welkom bij de (mee)leesclub voor
iedereen die beter wil leren lezen.
Je krijgt een makkelijk boek en leest
mee als er uit wordt voorgelezen.
Zo hoor je een goed verhaal, leer je
beter lezen en heb je een gezellige
middag. Koffie gratis (en natuurlijk wat
lekkers!). Start maandagmiddag 20
januari 2020 om 14.00 uur.

waardebon

agenda

Bijzondere Gasten in het Dorpshuis

Muziek-verteltheater Papa waar ben je?
Over 75 jaar vrijheid
Donderdag 2 april 2020, start 17.00 uur

Seniorweb: Digitaal spreekuur

Met deze bon krijgt u
1 x het tweede kopje koffie gratis
Maak kennis met ons nieuwe Dorpshuis!

openingstijden
bibliotheek

Om de 2 weken donderdag 10.00-11.30 uur
Vanaf 23 januari 2020

Taalspreekuur

kinder agenda:

Taalhuis: Meeleeskring

Ontmoet Gonnie het gansje

Vrijdag 24 januari 10.00-11.00 uur
Haal vanaf maandag 6 januari in de
Bibliotheek een Gonnie-kleurplaat
Doe mee en win een leuke prijs!

Filmcafé in het Dorpshuis

Donderdagavond, 19.30 uur
30 januari – The Lion King
13 februari – Bohemian Rhapsody
27 februari – The Biggest Little Farm
5 maart – Wad: overleven op de grens van
water en land
12 maart – Veearts Maaike
26 maart – Bankier van het verzet
9 april – Keuzefilm (zie website)

Maandag-vrijdag: 08.00-17.00 uur
Zaterdag: 10.00-15.00 uur

Medewerker aanwezig:

Woensdag: 12.00-17.00 uur
Zaterdag: 10.00-13.00 uur
In januari 2020 zullen er dagelijks
medewerkers of vrijwilligers van de
Bibliotheek zijn om u wegwijs te
maken (op wisselende tijden).

Maandag 20 april 2020, start 19.00 uur

Elke woensdag 09.00-10.00 uur
Vanaf 15 januari 2020

Elke maandag 14.00 uur
Vanaf 20 januari 2020

Gebouw open voor inleveren,
uitlenen en leescafé (selfservice):

Wat houdt de nieuwe donorwet in?

Roboc@r: prutsen met techniek

Elke laatste zaterdag van jan/febr/mrt

Workshop Slijm maken

Woensdag 19 februari 14.30 uur-15.30 uur

Workshop Foamclay

Woensdag 19 februari 16.00 uur-17.00 uur

Computercursus Klik en Tik

Er komen nog veel meer activiteiten!
Kijk regelmatig op:
www.bibliotheeknijkerkerveen.nl
en Facebookpagina Nijkerkerveen

Elke dinsdag 9.00-11.15 uur
Vanaf 4 februari 2020

Dorpshuis: Spreekwoordenquiz

Dinsdagmiddag 18 februari 14.00-16.00 uur

waar komt wat?

plattegrond benedenverdieping

Dorpshuis
Keuken/Bar

School

Ingang

Bibliotheek
Speellokaal/
Theaterzaal

Colofon
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