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VAN DE VOORZITTER
Na een mooie zomer heeft de opening van het activ iteitenprogramma van uw vereniging plaats gevonden.
De kleedjesmarkt op 19 september was weer een succes. Wij hadden slechts ruimte voor 54 kinderen, maar
volgend jaar hopen w ij ook de ruimte voor het winke lcentrum te mogen gebruiken. Het weer was prachtig
en de kinderen hebben volop “zaken” kunnen doen.
Bedankt, vrijw illigers!
Over de wijk
1. Er komen totaal 4800 woningen in Drielanden met
een geschat aantal inwoners van 12.000 (bron gemeente) Onze wijk wordt de grootste van de stad. Er
dient ook echter nog veel te gebeuren.
2. Waar wij al jaren op zitten te wachten, is het wi nkelcentrum en vooral welke winkels er komen.
Echter de firma Slokker, bij hoofde van de projectontwikkelaar, wil ondanks een gedane belofte op dit moment geen informatie hierover verst rekken. In de
wandelgangen gonzen wel enkele namen; C1000, Aldi,
Shop Inn bloemenboetiek, Blokker, DA, een pizzeria
en een wok/chinees.
3. Onze wijk is een jonge wijk, dat illustreren onde rstaande cijfers:

Regi o’s

Periode

Ha rde rwijk

2008

Driela nden

2008

A antal
inwone rs
42330
6830

0-15

15-25

25-45

45-65

65 pl us

19 %

12 %

29 %

14 %

25 %

10 %

37 %

26
%
20
%

8 %

Kerncijfers 2008 (bron: gemeente)

Kortom, 35% van het inwoneraantal bestaat al uit ki nderen, jeugd en jonge volwassenen en dit percentage
zal natuurlijk nog oplopen. De wijkvoorzieningen moe-
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ten meegroeien, in het periodieke overleg zullen wij dit
aankaarten.
Overleg met de wethouder (juni & september)
In juni en september is er weer overleg geweest met
de wethouder. Aan de orde zijn geweest:
- de verzakkende bruggetjes, de singels, de bloeiende
bermen in het voorjaar, een aantal verkeersonveilige
punten in de wijk, de leegstand van het voormalige
Zorgbaken, de brug over de A28, het Zeepad.
- de voortgang van de bouwprojecten en de busrout e
door onze w ijk en de invulling van het winkelcentrum.
- Buslijn drie (zie het artikel op pagina 19).
- Eind van het jaar worden de bruggetjes hersteld. Het
fundament wordt iets verhoogd. Eén en ander kan wat
overlast geven.
- De tafeltennistafel is geplaatst. Het Zorgbaken heeft
een andere invulling gekregen, het heet nu Harde rwijkpunt. Op Harderwijkpunt.nl kunt u hier meer over
lezen. Het bestuur hoopt van harte dat deze aanpak
een succes wordt.
- De fietsbrug over de A28 en de renovatie van het
Zeepad is nu procedureel in behandeling, zodra daar
meer nieuws over is, laten wij het u weten.
Heeft u ideeën voor dit overleg, schroom niet en kaart
ze aan bij het bestuur! Al uw suggesties, op- en aanmerkingen zijn welkom.
Geef ons uw steun: hoe meer leden, hoe groter de
achterban, hoe meer een luisterend oor bij derden.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze Hoo rschelp. Heeft u deze niet ontvangen, neem dan contact op met onze secretaresse en dit boekje komt
alsnog bij u in de brievenbus.
Uw voorzitter, Jac Raaijmakers
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OVERZICHT BESTUURSLEDEN
Voorzitter
Vicevoorzitter en PR
Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Adviseur
Kandidaat bestuurslid

dhr. J. Raaijmakers
dhr. L. Schuijl
mevr. M. Willemsen
mevr. R. van Herwaarden
dhr. L. Nieuwenhuizen
dhr. D. Hoeven
dhr. J. van de Hoef
mevr. I. de Haan

Redactie

dhr. L. Schuijl
mevr. I. de Haan - Bennebroek

Activiteiten

mevr. M. Willemsen
mevr. N. van de Hoef
mevr. R. van Herwaarden
mevr. E. Opstal
mevr. C. Zondag
mevr. J. Hoogendoorn
dhr. G. Willemsen

Kascommissie

dhr. Verbeet
dhr. van de Poel
dhr. Ligteringen (reserve)

Uiteraard kunt u zich als vrijwilliger aanmelden bij
onze secretaris, Chopindreef 10, 3845 BD, Harderw ijk
NIEUWE VRIJWILLIGERS
Het bestuur heet mevrouw Pieper en mevrouw Elands
als vrijw illigers van harte welkom. Daarnaast verwelkomen we de nieuwe bezorgers van de Hoorschelp:
Dhr. en mevr. Ligteringen; mevr. Timmer en Mevr. ten
Wolde. U bent van harte welkom!
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REDAC TIENIEUWS
Vanwege de groei van het aantal woningen in Driela nden, hebben we de oplage van de Hoorschelp moeten
verhogen. Met het aantal betalende leden en de adve rteerders is het net mogelijk het blad huis-aan-huis aan
te bieden. Toch is het een punt van aandacht of wij dit
kunnen blijven doen, of dat we slechts aan betalende
leden, adverteerders en instellingen kunnen aanbieden.
Wilt u niets missen van de ontwikkelingen en activiteiten in de wijk? Meldt u zich dan aan als lid!
P.s. Door een computerstoring is deze uitgave wat
later bij u in de bus verschenen!

Van Oss & Verweij Advocaten
Van Oss & Verweij Advocaten hebben zich per 1 september
2008 in Ermelo gevestigd. Ons kantoor wil u op een nuchtere, heldere w ijze van dienst zijn. Resultaatgericht e n zonder
onnodige omhaal.
Tal van rechtsgebieden worden door ons beheerst:
*arbeidsrecht (ondermeer ontslag)
*personen- en familierecht (ondermeer echtscheiding)
*bouw recht (bouw vergunning, geschil over gebreken aan
panden)
*huur- en burenrecht
*overeenkomstenrecht algemeen
*uw incasso‟s worden op concurrerende wijze verricht
Op al deze gebieden hebben w ij jarenlange ervaring in advisering en het voeren van gerechtelijke procedures. Neem
vrijblijvend contact op:
Van Oss & Verweij Advocaten (mr. Paul va n Oss en mr. Angelique Verweij)
Putterw eg 10
3850 AH Ermelo

T 0341-553103
www .vanoss-verweij.nl
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ADVERTENTIE JACOB CATS
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DRINGENDE OPROEP AAN WIJKBEWONERS!
Een enthousiaste vrijw illiger heeft zich aangemeld om
activiteiten te gaan organiseren voor volwassenen. Zij
wil graag wat voor onze wijk betekenen, maar dit kan
zij niet alleen! Daarom zoeken we andere enthousiaste
vrijwilligers die samen met haar een werkgroep Activiteiten voor volwassen wil gaan vormen.
Aanmelden kan v ia:
wvdrie lande n@hotma il.com

Heeft u suggesties voor leuke activiteiten, dan horen
wij deze ook graag via bovenstaand e-mailadres.

Activite iten
Voor de volgende activiteiten heb ik/ hebben wij belangstelling.
o Sport activiteiten
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………
o Andere activiteiten
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
...........................
Lever dit strookje in aan de Chopindree f 10
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In het voorjaar is een proef van start gegaan met een
nieuw kinderkoor. Het is eigenlijk de „kinderafdeling‟
van het alom bekende „Pop&RockKoor Ha rderwijk‟. Net
als dit Pop&RockKoor staat dit kinde rkoor onder leiding
van zangpedagoog Karen Peterson.
Vanwege het enorme succes en enthousiasme van de
kinderen hebben ze meteen meegezongen tijdens het
grote concert in het Cultureel Centrum op 6 juni
jongstleden.
Hier zongen de kinderen niet alleen een aantal liedjes
samen met de „grote mensen‟, maar ook individueel
leverden ze een puike prestatie door het zingen van
een liedje van Nick&Simon, inclusief solisten! Na dit
grote succes is er besloten om op 2 september def initief
door
te
gaan
met
een
kinderkoor.

Het heet Pop&RockKids! Ondanks de Engelse naam zal
het koor voornamelijk Nederlandstalige liedjes gaan
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zingen, o.a. uit „Kinderen voor Kinderen‟ en musicals.
Natuurlijk zijn ideeën van de kinderen zelf van harte
welkom.
Het is de bedoeling dat we een aantal keren per jaar
een leuk optreden voor hen organiseren.
Vóór de repetities van het koor zal voor kinderen die
serieus aan de slag willen, een zangles voor een
groepje zijn van een half uur. Hier kunnen zij zich
apart voor laten inschrijven. We oefenen op woensdagmiddag om 16.30 in de Bogen aan het Triasplein in
Drielanden.
Het zanglesgroepje begint om 16.00 uur.
Voor inschrijving en meer informatie kun je mailen
naar info@poprockkoor.nl of bellen 0615-567373.
BREDE SCHOOL DRIELANDEN
Sinds 5 jaar zijn de activiteiten van de brede school
een succes bij de kinderen van Drielanden. De school
organiseert een groot aantal activiteiten in De Bogen
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die in de w ijk Driela nden wonen.
Alle kinderen die woonachtig in Drielanden zijn, kunnen zich inschrijven op een activiteit. Voor iedere lee ftijd is er genoeg keuze, zo hebben we als activiteiten:
sieraden maken, sports 4 you, pop en rock koor,
streetdance, schilderen, kleien, origami, zaalvoetbal
en koken. En dit is nog maar het begin! Het progra mmaboekje is te downloaden via de site van de scholen
van Drielanden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ellen van Loo, coördinator. Teln r: 06-30718309,
email: bredeschool@obsdebogen.nl.
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EVEN VOORSTELLEN…
LOGOPEDIEPRAKTIJK MIREILLE PETERS
Logopedie, dat is toch iets met stotteren?
De meeste mensen weten niet precies wat logopedie
inhoudt. Logisch, want logopedie beslaat een heel
breed vakgebied. Wij komen veel verschillende stoornissen tegen bij mensen van 0 tot 100 jaar! We zijn
een allround praktijk waar iedereen welkom is. De
praktijk is gevestigd in Medisch Centrum Dr iela nden te
Harderwijk, Medisch Centrum Krachtenveld en Medisc h
Centrum Het Gildenhuis te Zeewolde. In deze drie vestigingen zijn vijf enthousiaste logopedisten werkzaam.
Bij elkaar hebben we dus heel wat jaren ervaring!

Wie zijn we en wat kun je van ons verwac hten?
In Logopedie praktijk Mireille Peters werken (zie foto
vlnr.): Jettie Klaassen, Régine Rijsdijk, Mireille Peters,
Iris Davelaar en Inge Reitsma.
Zij zijn breed opgeleid en volgen regelmatig een bi jscholingstraject. Dat heeft geresulteerd in specialis a-
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ties waardoor alle logoped ische stoornissen binnen de
praktijk te behandelen zijn. Deelname aan de Kwal iteitskring Logopedie (NVLF) zorgt ervoor dat we op de
hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.
Wat moet ik doen als ik den k dat ik of mijn kind een
logopedische behandeling nodig heb/heeft?
Allereerst is het belangrijk dat u een verw ijzing krijgt
van uw huisarts. Maak hiervoor een afspraak bij de
huisarts en meldt uw probleem. Ook voor een gehoo ronderzoek heeft u een verw ijzing nodig. Het is belan grijk dat de huisarts dan vooraf controleert of de gehoorweg 'open' is. Met een verw ijzing wordt de logopedische behandeling volledig vergoed via de zorgve rzekeraar. Bel daarna naar onze praktijk. Dit kan op de
volgende nummers: 06-11018062 en 0341-433688.
We zijn niet altijd in de gelegenheid om op te nemen,
maar bellen altijd terug als de voice mail wordt ingesproken. Bij twijfels of vragen kunt u ook gerust bellen
of even langskomen op locatie Medisch Centrum Drielanden, Bazuindreef 27, 3845 DA. Bij Logopediepra ktijk Mireille Peters helpen wij u graag!

AANKONDIGING AC TIVITEITENCOMMISSIE
Vrijdagavond 27 november organiseert de w ijkveren iging weer een Sinterklaasdisco voor kinderen tot
twaalf jaar die op de basisschool zitten. Locatie is de
Aula in De Bogen en het vindt plaats van 19.00 t/ m
21.00 uur. Kinderen tot en met 5 jaar, alleen onder
begeleiding van ouder(s)!
Sinterklaas zal ons om 19.30 bezoeken!
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OMDAT PIJNLOOS LOPEN
NIET VANZELFSPREKEND IS!
ook voor voetverzorging bij reuma en
diabetes mellitus
Vera Beekman, Rock and Rolldreef 5,
Harderwijk

Voor afspraken tel.: 0341-433794
(ook ’s avonds en op zaterdag)

Lid van branchevereniging Provoet

Karen Peterson
MUZIEKPROJECTEN - ZANGCOACH – WORKSHOPS – ORGANISATIE

Nu in Drielanden muzieklessen:






Piano
Zang
Gitaar
Saxofoon
Dwarsfluit

En natuurlijk het ondertussen bekende Pop&RockKoor
Iedere woensdagavond in de Bogen vanaf 20.00 uur
Woensdagmiddag 16.30 uur Pop&Rock Kids!!
Trombonedreef 5, 3845 CL Harderw ijk, Tel 0341 – 432002 of
0615 – 567373, info@karenpeterson.nl,

www.poprockkoor.nl
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Praktijk Blue Butterfly
Praktijk voor Chinese voetreflex, hoofd-,
nek en schoudermassage, Reiki
Chinese voetreflex
De Chinezen combineren namelijk de reflexzones met de
meridiaanbanen en acupunctuurpunten. Ze masseren
het onderbeen en de knieën altijd mee waardoor er een
hele goede doorstroming op gang komt en het effect van
de voetreflex behandeling vele malen groter wordt.
Hoofd, nek en schoudermassage
Deze massage rekent op een unieke en bijzondere manier
af met hoofdpijn en andere vormen van spanning in uw
hoofd. Ideaal om even helemaal tot jezelf te komen.
Reiki
Houdt u niet van massage dan is Reiki iets voor u.
Van Reiki is bekend dat het spieren ontspant, gedachten
tot rust brengt en pijn verzacht.
Betsy Granneman, Bachdreef 4 Tel: (06) 12324989
e-mail: info@bluebutterfly.nl w eb site : www.bluebutterfly.nl
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TEAM KEVIN VOOR DERDE JAAR VAN START
Harderwijker Klaas Groot heeft ook dit jaar deel genomen aan de „monstertocht‟ Duc henne Heroes. Aanvankelijk had Klaas niet veel trek om zich voor de de rde maal in successie op te geven voor deze zware
mountainbiketocht van Luxemburg naar Nijmegen.
Vorig jaar had Klaas nog geroepen: “voor mij hoeft het
nooit meer!” Maar hij is toch overstag gegaan o mdat
hij zich actief wil blijven inzetten voor het goede doel:
de strijd tegen de ziekte van Duchenne.
Kevin
Zijn zoon Kevin is 12 jaar en lijdt aan deze spierziekte.
Duchenne spierdystrofie is een zeer ernstige, erfelijke
ziekte waarbij spierweefsel langzaam wordt afgebroken. Duchenne is nog niet te genezen, maar er wordt
steeds hard gewerkt aan een onderzoek om dit mogelijk te maken. Hiervoor is veel geld nodig.
Team Kevin
Klaas en zijn teamleden zijn blij met de lokale onde rsteuning die zij voor de tocht hebben gekregen.
“Wij zijn na de uitputtende trainingsritten prima door
masseuse Marlies Schepers onder handen genomen.
Op technisch vlak werden we bijgestaan door Schraverus en laat ik Sportcentrum Iedema niet vergeten
voor hun ondersteuning,” aldus Klaas. Team Kevin is
met vier bikers en één begele ider van start gegaan.
Naast Klaas, hebben ook plaat sgenoten Adam Bakker
en Fred Westenberg en Armand Jansen uit Heiloo deel
genomen. Armands vader Wim is als Chef de Mission
een grote steun voor het team geweest door het opzetten van de tenten, het bereiden van het eten en
zeker de onmisbare technische ondersteuning.
700 km in 7 dagen!
De tocht is zwaarder uit gevallen dan vorig jaar.
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De organisatie heeft nog minder asfalt in de route opgenomen. Op 19 september zijn ze vermoeid maar vol
trots op de eindbestemming, aangekomen.
Wilt u meer
weten over
Kevin,
Team Kevin
of informatie over
een donatie:
www.team
kevin.nl

Tekst en foto: Lex Schuijl
BUS LIJN DRIE KOMT ER!!!
Tijdens het overleg met de gemeente in septe mber
zijn de laatste ontwikkelingen bekend gemaakt. De
gemeente heeft op ons verzoek bekeken of er een d irecte busdienst vanuit onze w ijk naar het centrum van
de stad gerealiseerd kan worden. Na pittige onderha ndelingen met de provincie en busmaatschappij Veolia
heeft zij bereikt dat er een directe buslijn tussen Drielanden en het centrum gaat rijden! Wel moet er nog
worden onderhandeld over het traject waarna verschi llende (te) hoge drempels moeten worden aangepast.
In december zal voor het eerst een bus gaan rijden
met een proefperiode van een jaar.
Het is van het grootste belang dat u als bewoner van
de wijk zoveel mogelijk gebruik gaat maken van deze
dienstregeling vanwege de rendabiliteit van deze lijn.
Wanneer dit niet rendabel mocht blijken, heeft Veolia
namelijk een reden om deze buslijn weer te schrappen.
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Beautysalon Look @t Me éé n jaar
Op 1 september bestond „Beautysalon Look @t Me‟
alweer één jaar. „Een erg spannend en d ruk jaar‟, a ldus Heleen Smit-Ovinge, gediplomeerd schoonheidsspecialiste en eigenaresse van Beautysalon Look @t
Me. „Het is toch heel wat anders en je moet maar afwachten of het gaat lopen‟.
Heleen heeft voor Beautysalon Look @t Me tien jaar bij
Rabobank Harderwijk gewerkt. Totaal wat anders,
maar volgens Heleen zijn er zeker overeenkomsten.
„Wat in beide banen erg belangrijk is, is een klantgerichte en persoonlijke benadering. De klant w il zich op
z‟n gemak voelen. Daarnaast heb ik de bij de Rabobank opgedane financiële kennis en ervaring goed
kunnen gebruiken bij het opzetten van mijn salon.
Daar komt veel bij kijken.‟

Het is een succesvol jaar geweest. Het klantenbestand
blijft groeien en klanten blijven terugkomen. Dat is
natuurlijk een goed teken. Mond-tot-mondreclame is
volgens Heleen de beste reclame. „Ik merk ook dat ik
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op deze manier de meeste nieuwe klanten binne nkrijg.‟ Men is erg tevreden over de persoonlijke benadering,
de
deskundigheid
en
hoge
kwaliteit.
„Ik ben zelfs gevraagd om een workshop te organiseren voor het verjaardagsfeestje van een 13-jarige. Erg
leuk om dit te verzorgen en de meiden hebben ook
een geweldige avond gehad!‟
Inmiddels weten ook mannen de salon te vinden.
Mannen vragen om een andere benadering, werkwijze
en natuurlijk andere producten. „Ik werk met producten van Mineral Care. Kwalitatief hoogwaardige producten, dierproefvrij en voor een betaalbare prijs.‟
Om het succesvolle eerste jaar te vieren krijgt elke
nieuwe klant in de maanden oktober en november
2009 10% korting op een behandeling naar keuze.
Voor meer informatie:
Beautysalon Look @t Me, Zeggemeen 127, Harderwijk.
T: 06-3036 5779 www.beautysalonlookat me.nl

NIEUW: SCHAKEN IN DE BOGEN
Er is een nieuwe activiteit in De Bogen! Aan het Triasplein kunt u vanaf heden elke vrijdagmiddag van
14.00u tot 16.00u uw hersenen actief houden middels
een stevig potje schaak.
Onder leiding van een vrijwilliger bent u in de gelegenheid het schaakspel kundig te worden én kunt u
gelijkertijd nieuwe mensen leren kennen.
Het zou erg leuk zijn wanneer er nieuwe deelnemers
zich aanmelden! Er zijn geen kosten aan verbonden.
Mocht u geïnteresseerd zijn, neemt u dan contact op
met Mieke van de Brink (SWO), telefoonnummer
0341- 423636.
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Voor lunches, diners, buffetten of een drankje met iets
lekkers bent u van harte welkom in ons Grand Café
aan het Triasplein, midden in de wijk.
Grand Café Alleman
Triasplein 1
3845 GC Harderwijk
Tel:0341-428440
www.grandcafealleman.com

Op onze website staat ook informatie vermeld over het
bestellen van onze overheerlijke salades en bitterga rnituren, evenals informatie over activiteiten zoals een
buffetavond.
Openingstijden

ma t/m vrij
zaterdag

09.30-20.00 uur
10.00-16.30 uur

!!Aanbieding!!
Herfstaa nbie ding: koffie/thee met appel-kaneeltaart
voor slechts € 2,95
Dine raanbieding t/m november: varkensmedaillon
rookspek met peperroomsaus, roerbakgroe nten en
kruidige aardappeltjes voor slechts € 6,00
Wij serveren naast onze spijskaart tevens een da gschotel vanaf € 7,50
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Orthopedische schoenmakerij
(Semi) - Orthopedische schoenen en pantoffels.
Confectieschoenen met aanpassingen.
Hak- en zoolverhogingen.
Fournituren en onderhoudsmiddelen.
Supplementen en steunzolen.
Reparaties aan schoenen, jassen en tassen.

Mee r i nf ormatie?
Samen met u bekijken
we graa g wat uw
wens en zijn.

Orthopedische hulpmiddelen
Bandages voor onder andere knie en enkel.
U kunt een af spraak
Ortheses zoals spalken en beugels.
mak en v ia
Loophulpen zoals rollators, wandelstokken
(0341 )555 571 of via
en elleboogkrukken.
orthopedie.mne@
Rolstoelen.
s heerenloo.nl
Therapeutische elastische kousen
Arm- en beenkousen.
Trombose profylaxekousen.
Verschillende aan- en uittrekhulpmiddelen.
Voet- en beenverzorgingsproducten.

Adres : N ieuwe Kamp
1 – 5 , E rmelo
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DIREC TEUREN STELLEN ZICH VOOR:
LEENDERT KROES (OBS) DE BOGEN
Door middel van dit wijkblad wil ik van de gelegenheid
gebruik maken om mij aan jullie voor te stellen. Ik ben
Leendert Kroes, 31 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Heerlen (Zuid-Limburg). Na mijn opleiding aan
de PABO te Heerlen heb ik de keus gemaakt om naar
het noorden te gaan en wel naar Almere. De reden
hiervan was dat in het zuiden op dat moment geen
werk was voor jonge fulltime werkende leerkrac hten.
In 2000 ben ik aangenomen bij BS Crescendo in Almere. Inmiddels woon ik zo‟n 9 jaar in Almere. Enkele
hobby‟s van mij zijn lezen en zwemmen.
Ik ben in
2000 begonnen als
groepslee rkracht om
in 2005
door te
groeien
naar de
functie van
adjunctdirecteur.
Na een aantal hele mooie en leerrijke jaren in A lmere
heb ik voor de volgende stap in mijn carrière gekozen,
namelijk de functie van directeur. Deze functie heb ik
gevonden bij De Bogen. De Bogen sprak mij aan, o mdat ik in De Bogen dingen (bijv. het handenarbeidlokaal, het computerlokaal; een goed uitgeruste gy mzaal etc.) zag die duidelijk bij mijn visie passen. Ik zie
in De Bogen een enorme uitdaging om samen met de
kinderen, ouders en het team De Bogen goed op de
kaart te zetten in Ha rderw ijk en omgeving.
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Over OBS De Bogen
Onze school is een openbare school. Dat houdt in dat
onze school toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwing of afkomst. Onze school is een ont moetingsplaats voor
leerlingen en volwassenen van verschillende komaf,
waar geleerd wordt met, van en over elkaar. Zo ontstaat respect voor elkaars achtergrond en cultuur.
We leven in een uiterst veelzijdige samenleving. Wij
zijn er mede verantwoordelijk voor dat we kinderen
goed voorbereiden op later, zodat zij zelfstandig hun
weg leren vinden in die samenleving en zich er kunnen
ontplooien. Onze school is een levendige en kleurrijke
samenleving in het klein waarin w ij verschillen actief
als uitgangspunt van ons onderwijs gebruiken.
Wilt u een keer langskomen voor een kennismakingsgesprek of uw kind bij ons aanmelden?
Email info@obsdebogen.nl of www.obsdebogen.nl
Leendert Kroes, directeur OBS De Bogen

KEES HOGENDORF (CBS) DE TRIANGEL
Kees Hogendorf is sinds kort werkzaam als directeur
van christelijke basisschool De Triangel. De 59-jarige
directeur heeft met zijn 38 jaar in het onde rw ijs zijn
sporen ruimschoots verdiend. De laatste twaalf jaar
heeft hij als directeur in het protestants-christelijk onderw ijs doorgebracht.
Achtergrond
“Met mijn echtgenote en twee kinderen wonen we in
Doorwerth, vlak bij Arnhem. De afstand die ik dagelijks moet overbruggen is goed te doen. Het is een
prettige bijkomstigheid dat mijn partner ook in het
onderw ijs zit. Hierdoor is er onderling begrip en ku nnen we thuis ook met elkaar over dit mooie vak praten.
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Al vanaf de tijd dat
ikzelf in de schoolba nken zat, wist ik dat ik
later ook voor de klas
wilde staan. Na de
afronding van
mijn
studie aan de Kwee kschool in
Nijmegen
stond ik in Roermond
voor het eerst voor de
klas. Daarna ben ik
naar ‟s-Hertogenbosch
gegaan. Nog steeds
vind ik het heerlijk o m
met kinderen te werken. Het is belangrijk
hen, voor hun toekomstige rol in de samenleving, goed voor te bereiden.
Kinderen zijn zo eerlijk en intuïtief. Wanneer een lee rkracht fouten maakt, zijn ze vergevingsgezind wa nneer de achterliggende bedoeling maar gemeend is.
Goed team
Dit is een prachtige school en staat in een netjes ve rzorgde omgeving. Het is een licht gebouw met ruimt elijke effecten. De kinderen gaan hier g raag naar
school. Verder ben ik blij met mijn team leerkrac hten,
ik proef passie en vakmanschap en gekoppeld aan de
collegialiteit draagt dit bij tot een prettige sfeer.
Dit jaar hebben we wat minder leerlingen in de onde rbouw. Er is nochtans geen leerlingenstop en we hebben nog genoeg ruimte voor kleuters. Tenslotte streven we er naar de kinderopvang binnen De Triangel te
bewerkstelligen. We wachten nog op de uiteindelijke
toestemming hiervoor van de gemeente, maar ik hoop
dat het binnen een jaar is gerealiseerd.”
Tekst en foto: Lex Schuijl
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APOTHEEK DRIELANDEN

Wist u dat wij ook elke zaterdagochtend
van 9.00 tot 13.00 uur geopend zijn?
Bazuindreef 31, www.apotheekdrielanden.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL “JACQUELINE”
Hier kunt u terecht voor: naailessen, patroontekenen,
het volgen van opleidingen tot bijvoorbeeld coupeuse,
modiste en lerares.
Coby Verweij – van Schaik
Bebopdreef 8
3845 CD Harderwijk
t: 0341 417187

e-mail: modevakschool.jacqueline@hetnet.nl
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Afvallen met:

Corrie Luiting (voedingsdeskundige)
Lage wei 12
3844 NE Harderw ijk
Tel: 06- 32031420
corrie@santevoeding.nl

WWW.BIAMED.COM
Opzet:
Iedere twee weken wordt uw lichaamssamenstelling
(vet, spiermassa en vochthuishouding) gemeten, o m
te kijken of u het programma op de juiste manier
volgt. Gebruik van maaltijdvervangers, in combinatie
met 1 normale maaltijd per dag.
Doe l:
Overtollig vet verminderen, met behoud van de spie rmassa. Beginfase gewichtsverlies: verlies van vet, behoud van spiermassa.
Gew ichtsstabilisatie: In deze fase bouwen we het gebruik van de maaltijdvervanger af en wordt er een
advies voor u gemaakt , afgestemd op uw persoonlijke
doelen, gewoonten en wensen.
Het BIAmed programma: is goed vol te houden,leidt
gemiddeld tot 10% gew ichtsverlies in 14 weken en
bevordert
gewichtsbehoud
op
lange
termijn.

WIM ISING MASSAGEPRAKTIJK
SPORTMASSAGE
ONTSPANNINGSMASSAGE
SHIATSU
STOELMASSAGE
Oldenallerhout 10, 3845 EC Harderw ijk
Tel: 06 27170517 / 0341-460236
www.wimisingmassagepraktijk.nl
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DENK MEE MET UW WIJK !!!

Op 27 augustus werd tijdens de vrije tijdsbeurs ook de
nieuwe ruimte van het Harderwijkpunt-Drielanden geopend.
Een Harderwijkpunt is een centraal punt in de wijk waar
een samenhangend aanbod van activiteiten wordt georganiseerd met als doel dat ouderen en mensen met een
beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze
activiteiten moeten gebaseerd zijn op de behoeften van
de mensen uit de wijk en ze kunnen worden uitgevoerd
in nauwe samenwerking met de organisaties die hier actief zijn. Inmiddels is de Stichting Welzijn Ouderen gestart met een uitgebreid pakket aan cursussen in de
nieuwe ruimte. Er kan nog veel meer gebeuren in uw
wijk, maar daarvoor hebben we uw hulp nodig. Uw hulp
kan bestaan uit twee zaken:
Meedenkgroep
We willen een meedenkgroep in het leven roepen die met
ons gaat nadenken over de vraag wat er verder nodig is
om mensen langer zelfstandig te laten wonen. We zoeken
daartoe mensen die in de wijk Drielanden wonen en aff initeit hebben met ouderen en/of mensen met een beperking óf die zich zelf tot één van deze groepen rekenen.
Voor overleg gaan we uit van ongeveer 1 x per 6 weken,
waarin we met elkaar naar een oplossing voor de knelpunten zoeken.
Attenderen
Als u zelf tegen aan zaken aan loopt die u een bepe rking
vindt in de wijk, maar u wilt geen deel uitmaken van de
meedenkgroep, laat ons dan ook weten waar u tegen aan
loopt. De meedenkgroep kan zich daar dan over buigen.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met projectleider Folkert Bouma van het HarderwijkpuntDrielanden:
SWO-Harderwijk, Houtkamp 33,
tel: 0341-423636 óf o6-51696446,
Email: drielanden@harderwijkpunt.nl:
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Versmarkt Voordeelmarkt

C1000 Drielanden
Hier hopen wij u in het na jaar te ontvange n!

We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen
voor ons nieuwe onderkomen in De Bogen.
Voor al uw dagelijkse producten kunt u nu natuurlijk
nog bij C1000 Drielanden op de oude locatie terecht.

28

VOETBAL- EN BASKETBAL TOERNOOI
De w ijkvereniging heeft voor het eerst een voetbal- en basketbaltoernooi georganiseerd voor de groepen 5 van de vier
basisscholen in onze w ijk. De doelstelling van dit evenement
was een betere band te smeden tussen de scholen in
3Landen en onze w ijkvereniging.
In de sporthal in de Bogen zijn meer dan 80 leerlingen van
Het Startblok, De Triangel, Alfons Ariëns en De Bogen samen
met ouders, medeleerlingen en leerkrachten, bijeen gekomen. Met gemengde teams is er gestreden om een aantal
bekers, en - niet onbelangrijk - ook een Fairplaycup. Na de
opening door wethouder Daamen startten de wedstrijden.
Na een prachtige sportmiddag werden de prijzen uitgereikt:

1 e prijs voetbal De Triangel; 1 e prijs voor doelschieten De
Bogen; 1 e prijs basketbal voor De Bogen. De Fairplaycup
voor de sportiefste club is voor Het Startblok.
De w ijkvereniging dankt dit succes mede aan de samenwe rking met Fabian Hemmers van Welzijn op Maat met zijn
stagiaires van het VMBO Spectrum en Landstede. We danken
daarnaast de gemeente Harderw ijk en onze sponsors: Apotheek Drielanden, C1000, Santé Diëtistenpraktijk en Massagepraktijk Wim Ising voor hun steun en medewerking.
Tekst en foto: Lex Schuijl.
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VERSLAG KLEEDJESMARKT
Het onlangs door de w ijkvereniging georganiseerde
kleedjesmarkt voor kinderen is bijzonder succesvol
verlopen. Het aantal inschrijvingen was dermate groot
dat een aantal belangstellenden moest worden teleurgesteld. Volgend jaar is het winkelcentrum gerealiseerd en dan kunnen er nog meer plekjes voor de jo nge verkopers worden ingeruimd.
Door het fraaie weer was de toeloop groot en werd er
flink verkocht. Dankzij de ondersteuning van het pe rsoneel van Grand Café Alleman waren initiatiefnee mster Marjolein Willemsen, het bestuur en de vrijw ill igers van de w ijkvereniging van een natje en een
droogje voorzien. De meer dan vijftig kinderen werden
op een gratis ijsje getrakteerd.
Het bestuur en haar vrijw illigers kunnen tevreden t erug kijken op een geslaagd verlopen kleedjesmarkt.
BEZOEK GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Harderw ijk vindt het belangrijk
om te weten wat er leeft binnen de gemeente en wil
graag op de hoogte zijn van mogelijke aandachtspunten in de verschillende wijken. Daarom zal de raad op
21 nove mber een wijkbezoek brengen aan onze wijk.
Samen met het bestuur van de wijkveren iging zal een
aantal onderwerpen besproken worden en zullen (op
de fiets) enkele aandachtsgebieden bezocht worden.
Wees dus niet verbaasd als u ons voorbij ziet fietsen!
In de volgende uitgave van De Hoorschelp leest u
meer over deze ont moeting.
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AUTO DRIELANDEN
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UNIVE - MNM
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