
nog even!

nieuw gebouw in het  
hart van nijkerkerveen

Ruim tien jaar lang heeft de kerngroep Nij-
kerkerveen zich ingespannen voor een le-
vendige kern in Nijkerkerveen. Dat was no-
dig voor de toekomst van het dorp: er was 
nauwelijks of geen nieuwbouw, de jongeren 
trokken weg en het dreigde ‘stil’ te worden. 
De kerngroep maakte zich er hard voor om 
Nijkerkerveen een echte kern te geven. 

Nu we tien jaar verder zijn, zien we overal 
in het Veen woningbouw. En het nieuwe 
gebouw met tal van voorzieningen nadert 
zijn voltooiing. Huisgenoten van deze nieu-
we voorziening worden de Johannes Cal-
vijnschool, de Bibliotheek, het Dorpshuis 
Nijkerkerveen, Bzzzonder kindercentrum, 
peuterspeelzaal De Triangel en Bijzondere 

Gasten die de horeca en verhuur van ruim-
tes zal verzorgen. Hierna zal ook het dorps-
plein worden aangepakt als ontmoetings-
plek met een fijne sfeer. Een hele nieuwe 
kern én levendigheid voor de toekomst. 
Het tij is gekeerd!

In deze folder geven we u een indruk van 
alle plannen die er zijn in en om het nieuwe 
gebouw in het hart van Nijkerkerveen.

Namens alle 
betrokkenen,

Jan Blonk (HSN, 
bouwheer voor-
zieningencluster)

wanneer is het 
klaar?
Zoals het er nu naar uitziet wordt het  
gebouw in november 2019 opgeleverd.
Dat betekent dat een eerste Dorpshuis- 
activiteit al rond de Kerst zal kunnen worden 
georganiseerd. De Bibliotheek, de basis-
school, de peuterspeelzaal en de kinder- 
opvang zullen starten op maandag 6 januari 
2020.

Al snel daarna zullen de voormalige C.J. van 
Rootselaarschool en het Dorpshuis Concor-
dia worden gesloopt. Op deze locaties komt 
in de loop van 2020 nieuwbouw van wonin-
gen. Tegelijkertijd zal worden gestart met de 
herinrichting van diverse straten. Als de wo-
ningbouw gereed is zal, naar verwachting in 
2021, het dorpsplein volledig worden herin-
gericht. Tot die tijd moeten we het doen met 
voorlopige bestrating voor de hoofdingang 
van het gebouw. Maar ook daar zal met mooi 
weer een terras zijn waar u iets kunt drinken. 
Een vernieuwde, levendige kern van Nijker- 
kerveen -- dat gaan we de komende jaren 
zien!

Hoe moet dit gebouw gaan heten? We 
willen u vragen om mee te denken over 
een naam voor ons nieuwe gebouw. Een 
naam die weergeeft wat het is, maar 
ook de sfeer en het welkom dat we wil-
len bieden! 

Wat het is? Veel dingen tegelijk, zoals u in 
deze folder kunt lezen. Tot nu toe noemen 
we het een ‘voorzieningencluster’, maar 
u zult het met ons eens zijn: dat is geen 
naam…  
Daarom dagen we u uit om een naam 
voor dit nieuwe multifunctionele gebouw 
te verzinnen. Het moet een naam zijn 
voor het hele gebouw, niet alleen voor de 
school (die krijgt ook een nieuwe naam) 
of een ander onderdeel. En de naam mag 
ook best iets weergeven van het centrum, 
het hart, het bieden van faciliteiten, het 
gezamenlijke, het welkom voor iedereen... 
noem maar op!
 
Tot uiterlijk 15 oktober a.s. kunt u uw sug-
gestie mailen naar j.blonk@hsn-scholen.nl.

Wat kunt u winnen: niet alleen dat de door 
u gekozen naam straks op het gebouw 
prijkt, maar bovendien ontvangt de indie-
ner van de gekozen naam een bon voor 
een gratis lunch in het Dorpshuis voor vier 
personen! Als u deze folder nog verder 
doorleest en de informatie bekijkt, kan u 
dat nog verder inspiratie geven bij het be-
denken van een naam. 

het gaat er werkelijk komen!

denk mee over een naam! 

Wethouder Aboyaakoub en HSN-directeur Jan 
Blonk kijken naar de eerste steenlegging



De grootste oppervlakte van het nieuwe 
gebouw wordt ingenomen door de basis-
school. Dit is een protestants christelijke 
school, die nu nog Johannes Calvijnschool 
heet. Maar ook deze school zal een nieu-
we naam krijgen, die wordt gekozen door 
ouders en personeel. We zien er naar uit 
over enkele maanden als school te verhui-
zen naar de nieuwbouw. Elke dag kijken 
we hierop uit, en genieten van het proces 
van bouwen. De kinderen zijn al wezen 
kijken naar de vorderingen en we zien 
het gebouw steeds meer vorm krijgen. 
We hebben zin in de verhuizing die eraan 
komt!

Voor ons is dit de tweede verhuizing, want 
in augustus 2018 hebben we onze tijdelijke 
intrek genomen in de voormalige C.J. van 
Rootselaarschool. Op dat moment kwam 
ook een fusie tot stand tussen de Johan-
nes Calvijnschool en de C.J. van Rootse-

laarschool. In deze nieuwe school willen we 
een positief christelijk klimaat scheppen. Wij 
spannen ons in om de liefde van de Here 
Jezus door te geven en wij willen kinderen 
leren dat zij dit door mogen geven aan de 
wereld om hen heen. We vormen een on-
derdeel van de maatschappij.

Het mooie aan de nieuwbouw is dat we 
meer handen en voeten kunnen geven aan 
‘het onderdeel zijn van de maatschappij’. 
Het gebouw is daar zeer geschikt voor. We 
willen een gemeenschap vormen met de di-
verse partners van het gebouw, het onder-
wijs kan daar mooi op aansluiten. Kinderen 
leren bijvoorbeeld koken of bakken in de 
keuken en dit zal weer geserveerd worden 
aan de bezoekers van het gebouw.

Met een nieuwe naam van de school willen 
we de positief ingeslagen weg van de fusie 
bekrachtigen. Straks hopen we te zitten in 

een prachtig gebouw met nieuw meubilair 
wat aansluit op ons onderwijs en met een 
nieuwe naam. Samen hart voor de kinderen, 
samen hart voor Nijkerkerveen.

De leerlingen van de verrijkingsgroep 5/6 
van de Joh. Calvijnschool hebben samen 
met onderwijsassistente Natalie van Silfhout 
en Elly Pijpers, leesconsulent van de Biblio-
theek, nagedacht over de inrichting van de 
Bibliotheek in Nijkerkerveen. De kinderen 
hebben in groepen collages gemaakt van 
hun ideeën met kleuren en meubilair. De 
winnende collage is, samen met een door 

de leerlingen geschreven brief, overhan-
digd aan de bibliotheek. De architect die 
de inrichting verzorgt was er erg blij mee! 
Zij is druk bezig om er iets heel moois van 
te maken! 

Nieuwsgierig? Wij ook! 
Maar nog even geduld!

In samenwerking met de school, de Biblio-
theek en Bijzondere Gasten willen we een 
gevarieerd programma aanbieden, zodat er 
voor iedereen wel iets bij is wat aanspreekt. 
Uiteraard zijn ideeën vanuit het dorp ook 
van harte welkom. Een korte opsomming 
van voorlopige ideeën zijn:
- Muziekavond of middag
- Filmavonden
- Repairclub
- Kindervoorstellingen
- Kooklessen
- Pubquizzen
- Winter-bbq 
- Haringparty

Zo zijn er tal van mogelijkheden om het 
Dorpshuis tot een bruisend centrum van 
Nijkerkerveen te maken. Daar hebben wij u, 
als inwoner van Nijkerkerveen, hard bij no-
dig. Mocht u nog meer ideeën hebben over 
de invulling van de dagelijkse activiteiten, 
dan horen wij dat graag via de voorzitter: 
Tom Wagensveld (info@tomwagensveld.nl). 
Tevens kunt u zich aanmelden om hand en 
spandiensten uit te voeren in het nieuwe, 
moderne gebouw.

johannes calvijnschool

inrichting bibliotheek: 
de kinderen denken mee

‘’Als school kijken we uit naar de nieuwe 
locatie, waar ontmoeting centraal staat en 
waar talenten samenkomen. Iedereen in 
het gebouw is deel van de gemeenschap 
waarin we erkennend, waarderend en doel-
gericht bezig zijn.’’

Erna Luiten, 
directeur Johannes Calvijnschool

‘’In het hart van Nijkerkerveen, met een 
fijne Bieb, een supertoffe (peuter-)school, 
en een ontmoetingsplek voor een lekkere 
cappu of een verse muntthee. Daar willen 
we BIJ zijn! Kindercentrum Bzzzonder kan 
niet wachten om daar straks kinderopvang 
voor 0 tot 12 jaar te bieden!’’

Anneke Hazeleger, 
coach Kindercentrum Bzzzonder

‘’Over een jaar, als het nieuwe schooljaar 
weer begint, zie ik een kloppend, bruisend 
hart en de woonkamer van Nijkerkerveen. 
Een centrum waar altijd wel iets te vinden 
is en dat door alle inwoners veel wordt 
gebruikt.’’

Tom Wagensveld, 
voorzitter Dorpshuis

Tom Wagensveld (Dorpshuis) en Roel Zuidhof 
(Bibliotheek) op ‘hun’ plek (voor de bouw)

wat gaan we 
doen?

Kinderen van de Johannes Calvijnschool leggen 
de eerste steen

Deze leerlingen maakten de winnende collage



In het nieuwe gebouw is ook plek voor een 
Dorpshuis. De dagelijkse leiding van het 
Dorpshuis wordt uitgevoerd door Bijzonde-
re Gasten uit Amersfoort. Hiernaast vertelt 
Bijzondere Gasten wat hun plannen zijn en 
wat ze zoal reeds doen in de regio. In het 
Dorpshuis is ruimte waar de plaatselijke ver-
enigingen hun vaste repeteeravonden kun-
nen houden. Dat betekent dus ruimte voor 
Concordia, de UVV, EHBO, Yoga enzovoort. 
Daarnaast willen wij in het Dorpshuis een le-
vendige ontmoetingsplek voor de inwoners 
van Nijkerkerveen creëren. Dat wordt een 
soort woonkamer voor Nijkerkerveen!

“Wij van Bijzondere Gasten maken leven-
dige ontmoetingsplekken in de wijk. De 
basis voor ontmoeting is wat ons betreft in 
de eerste plaats een fijne plek waar je iets 
lekkers kunt eten en drinken. In Nijkerker-
veen starten we begin 2020 met horeca in 
het Dorpshuis. Een levendige ontmoetings-
plek bij uitstek! Je kunt bij ons terecht voor 
bijvoorbeeld koffie, thee, een taartje of een 
broodje. Ook verhuren we ruimtes voor 
buurtactiviteiten, feesten of evenementen. 
Samen met onze huisgenoten in het gebouw 
brengen we leven in de brouwerij en zorgen 
we ervoor dat er altijd iets te doen is. Bijzon-
dere Gasten is een sociale onderneming met 
een groot hart. We houden van diversiteit. 
Dat betekent dat bij ons iedereen welkom is: 
wat je achtergrond, leeftijd of talent ook is. 
Want iedereen is een bijzondere gast!”
www.bijzonderegasten.nl

Gezocht: locatiemanager  
Voorzieningencluster  
Nijkerkerveen

Voor het nieuwe gebouw met centra-
le ontmoetingsplaats voor het dorp 
zoeken wij een gastvrije en onderne-
mende verbinder. De locatiemanager 
is hét gezicht van het voorzienin-
gencluster; spin in het web en eerste 
aanspreekpunt voor huisgenoten 
en de bewoners en bedrijven in het 
dorp. De taken van de locatiemanager 
zijn: leiding geven, horeca, verhuur, 
communicatie, programmering en 
facilitaire dienstverlening. De locatie-
manager komt in dienst bij Bijzondere 
Gasten conform de cao Horeca. De 
functie mag ook als duobaan worden 
ingevuld (28 uur). 
Meer informatie over deze vacature: 
info@bijzonderegasten.nl of bel Ilse 
Kamphuis van Bijzondere Gasten  
(06 42124866). De sluitingsdatum 
is 4 oktober a.s.

Het is gelukt! Een nieuw gebouw met al-
lerlei voorzieningen in Nijkerkerveen. En 
daar hoort een Bibliotheek bij! Het heeft 
wat vergaderen en bedenken gekost, 
maar het is nu bijna zover. Een nieuwe ves-
tiging, met speciale subsidie o.a. van de 
provincie Gelderland. Vanaf het nieuwe 
jaar kunt u hiervan gaan genieten. Voor 
activiteiten werkt de Bibliotheek samen 
met de school, het Dorpshuis en met al-
lerlei organisaties in de regio. Lezingen, 
workshops... van alles is mogelijk. 

De nieuwe Bibliotheek is open wanneer 
het gebouw open is! Daar kunt u dus altijd 
terecht. Wat zult u daar vinden? Een grote 
leestafel met veel kranten en tijdschriften. 
Die kunt u daar lezen, en u kunt ze ook lenen 
als u lid bent van de Bibliotheek. U kunt boe-
ken uit Nijkerk en Hoevelaken laten komen 
en als ze daar niet zijn, uit alle bibliotheken in 
Nederland. Vanuit huis kunt u 24/7 boeken 
reserveren. Binnen een paar dagen zijn ze 
dan in Nijkerkerveen. Ook zijn er computers, 
voor wanneer u thuis niet op internet terecht 
kunt, en kunt u printen (ook in kleur). Of kom 
gewoon om lekker te werken of studeren. Er 
is snelle wifi beschikbaar en lekkere koffie! 

Wat nog meer?
Ook de beschikbare diensten van de Biblio-
theek komen naar Nijkerkerveen. Wat houdt 
dat in? Een korte opsomming (meer informa-
tie volgt of kunt u in de Bibliotheek vinden):
-  Kinderen tot 13 jaar lezen gratis bij de  

Bibliotheek
-  Diverse activiteiten voor kinderen: van 

knutselen tot voorlezen en de Roboc@r!
- Filmcafé: tot maart 2020 zijn 6 film- 

avonden gepland.
-  Internet- en computercursussen: Klik & 

Tik: hoe omgaan met de computer, Di-
gisterker: hoe werkt een DigiD of aan-
vragen bij de overheid? Veilig het inter-
net op: voorkom phishing, ontfutselen 
van wachtwoorden.

-  Taalpunt: Nederlands leren lezen of 
spreken.

-  Het haal- en brengpunt van de Biblio-
theek in het Gezondheidscentrum gaat 
met ingang van 6 januari 2020 sluiten. U 
kunt  uw boeken voortaan halen en te-
rugbrengen in de nieuwe Bibliotheek.  

Voor meer informatie: kijk op 
www.bibliotheeknijkerkerveen.nl

Gevraagd: gastheer/
gastvrouw Bibliotheek

Zin in leuk vrijwilligerswerk? Als 
vrijwillige gastheer/gastvrouw 
ontvang je bezoekers en maak je hen 
wegwijs tijdens de openingstijden van 
de Bibliotheek. Je zorgt ervoor dat 
bezoekers zich prettig voelen tijdens 
hun verblijf in de Bibliotheek. Vanaf  
1 januari 2020 zijn we op zoek naar 
enthousiaste boekenliefhebbers om 
mee te helpen in de Bieb in Nijkerker-
veen. Informatie: petra.boessenkool@ 
bibliotheeknijkerk.nl

Denk met ons mee!

De Bibliotheek biedt ook in Nijkerker-
veen een gevarieerd en aansprekend 
programma voor volwassenen. Waar 
ligt uw interesse? Van moestuin tot 
oude tractoren, van lekkere taarten 
bakken tot voetbalhelden… En er 
komt een mooie leestafel: we zijn be-
nieuwd welke kranten en tijdschrif-
ten u graag wilt lezen (en lenen). 
Geef uw suggesties door aan petra.
boessenkool@bibliotheeknijkerk.nl.

bibliotheek: nieuwe 
vestiging nijkerkerveen

“Lang geleden verdween de bibliotheek-
bus uit Nijkerkerveen. Het heeft heel wat 
zweetdruppels gekost, maar nu komt er 
een echte Bibliotheek in Nijkerkerveen! We 
maken er een bruisende boel van in het 
hart van ‘t Veen!”

Roel Zuidhof, 
directeur Bibliotheek Nijkerk

‘’De leidsters van peuterspeelzaal De Trian-
gel kijken er naar uit om te gaan verhuizen 
naar de nieuwe locatie! Met het thema 
‘Bas gaat verhuizen’ kunnen we de peuters 
helemaal betrekken bij de verhuizing. Hoe 
leuk is dat!’’

Maartje Post, 
De Triangel

bijzondere gasten  
in het dorpshuis

Taalhuis op School

Het Taalhuis op School heeft ook een 
locatie in Nijkerkerveen op de Joh. 
Calvijnschool. Tijdens schoolweken is 
er op dinsdag om de week van 13:30 
tot 15:15 uur taalondersteuning voor 
ouders uit Nijkerkerveen.
Meedoen? 
Neem contact op met Danny Pennings, 
coördinator: 06 410 50 702 of danny.
pennings@bibliotheeknijkerk.nl



Bibliotheek
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Peuterspeelzaal/
Kinderopvang

Ingang

In het nieuwe gebouw krijgt ook de Stich-
ting Christelijke Peuterspeelzaal De Tri-
angel een mooie ruimte waar peuters van 
harte welkom zijn. De peuterspeelzaal is 
dé plek waar uw kind in een gezellige en 
leerzame omgeving met leeftijdsgenoot-
jes kan spelen. Spelenderwijs krijgen de 
kinderen een zekere mate van zelfstan-
digheid en zelfvertrouwen, en kunnen zij 
op hun eigen manier verschillende vaar-
digheden opdoen. 

Om de overgang naar de basisschool zo 
klein mogelijk te maken, hebben wij goed 
contact met de basisschool. Deskundige en 
enthousiaste leidsters begeleiden de peu-
ters. Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt 
aan de hand van thema’s die dicht bij de be-
levingswereld van het kind liggen. Vanuit de 
thema’s doen we verschillende activiteiten 
zoals: knutselen, zingen, spelletjes en nog 
véél meer. Als christelijke peuterspeelzaal 
vertellen we ook Bijbelverhalen, zingen we 
christelijke liedjes en vieren we de christelij-
ke feestdagen met de kinderen. 

We hebben op de peuterspeelzaal een vast 
dagritme, waardoor de kinderen al een  
beetje wennen aan het naar school gaan, 
zonder dat het ‘schools’ is. 

U bent van harte welkom om een keer sa-
men met uw kind bij ons te komen kijken. 
www.peuterspeelzaaldetriangel.nl 

spelen en leren op de  
peuterspeelzaal  
een goede start voor de basisschool! 

Wat zijn we ongelooflijk trots dat 
wij als Bzzzonder onderdeel mogen zijn 
van het voorzieningencluster in Nijkerker-
veen! Wat een fijne, mooie en gemoede-
lijke plek! Bzzzonder biedt kinderopvang 
en meer voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
Ook als je als kind een extra zorgbehoef-
te hebt, ben je welkom bij Bzzzonder. Er 
wordt gekeken naar je mogelijkheden 
omdat we geloven in de kracht van samen 
opgroeien. De opvang wordt uitgevoerd 
door professionals die werken vanuit onze 
drie kernwaarden: iedereen is welkom, 
werken vanuit je hart, en denken in moge-
lijkheden. In Nijkerkerveen zit al bso, maar 
komt straks ook een kinderdagverblijf. De 
bso verhuist straks mee naar de nieuwe 
stek. Mocht je meer willen weten, sfeer 
proeven op een van de andere locaties, 
of je kind vast aanmelden? Kijk dan even 
op www.bzzzonder.nl

CHRISTELIJKE  PEUTERSPEELZAAL 
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waar komt wat?
plattegrond benedenverdieping

bzzzonder  
kinderopvang

Adres: Van Noortstraat 36
3864 EV Nijkerkerveen


