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Beste leden, Het is inmiddels alweer juni en helaas hebben we nog steeds te maken 

met beperkingen waardoor er nog steeds maar weinig georganiseerd kan worden. 

Echter hebben wij de afgelopen tijd niet stilgezeten. in deze brief kunt u lezen waar wij 

zoal mee bezig zijn en wat er in de buurt gebeurt… 

 

 

Koek en ei 

Op zaterdag 3 april zijn we bij alle 

leden langs geweest die in Appel-

Driedorp wonen om een 

paaspresentje langs te brengen. 

Dit waren koek en ei, omdat wij 

hopen dat alles ondanks dat we 

elkaar vanwege corona minder 

zien, toch nog koek en ei tussen 

ons is. 

 
Het was een bijzondere dag 

waarbij de verraste gezichten de 

boventoon voerde. Het was fijn 

om weer eens iets te doen als 

bestuur voor de buurtvereniging 

en het was fijn om iedereen weer 

even (kort) te zien of te spreken.  

 

Nieuwe leden 

 
Naar aanleiding van de paasactie 

hebben wij weer een flink aantal 

nieuwe leden mogen inschrijven. 

Een hartelijk welkom aan hen. We  

 

 

 

hopen elkaar bij een volgende 

activiteit te ontmoeten. 

 

De Algemene Ledenvergadering  

Dit was onze eerste activiteit die 

vanwege Corona niet door kon 

gaan. Doordat Corona nu al langer 

duurt dan we vorig jaar konden 

bedenken, is dit nu dus al de 

tweede keer dat we de Algemene 

Leden Vergadering af moesten 

blazen.  

Echter lijkt dit weer een van de 

eerste activiteiten te gaan worden 

die we gaan organiseren zodra het 

weer kan. Houd de 

persconferenties en uw mailbox 

dus in de gaten. 

 

5 mei 

Helaas kon op 5 mei de puzzelrit 

ook geen doorgang vinden, want 

een puzzelrit is geen goede 

puzzelrit als er geen gezellige 

afloop aan zit. Op naar volgend 

jaar, wanneer het hopelijk wel 

weer doorgang kan vinden.  

 

13 mei Hemelvaartsdag 

Wat was het prachtig weer om te 

gaan dauwtrappen 13 mei. 

Ofschoon de dag ongetwijfeld 

goed is besteed, hopen we alvast  

dat we volgend jaar ook zulk mooi 

weer hebben.  

  

 

Opschoondag 

Opschoondag is dit jaar verplaatst 

naar 19 september. Schrijf het 

vast in uw agenda zodat u hierbij 

kunt zijn. Er is niets dat meer 

voldoening geeft dan een schone 

wijk .  

 

Subsidie 

We hebben niet stilgezeten de 

afgelopen maanden. Een van de 

dingen waarmee wij zo druk zijn 

geweest is de verbouwing van de 

Appelgaard, waarover later meer. 

Hiervoor hebben wij diverse 

fondsen aangeschreven en zijn 

dankbaar en blij u te kunnen 

mededelen dat ons, door stichting  

Elise Mathilde Fonds een subsidie 

is toegezegd van maar liefst 

€2000,-! Deze zal gebruikt gaan 

worden voor de nieuwe keuken, 

waarvan wij ook gebruik mogen 

maken wanneer wij een activiteit 

hebben in de school. 



Toneel 

In een van onze vorige 

nieuwsbrieven schreven we dat 

we hoopten dat er dit voorjaar 

weer een toneelstuk opgevoerd 

zou kunnen worden, maar 

inmiddels zijn we ingehaald door 

de realiteit en hebben we gezien 

dat ook dat niet is gelukt. Het 

oefenen staat momenteel op 

pauze en zal in september weer 

opgestart gaan worden. Onze 

hoop is gevestigd op februari-

maart voor een nieuwe 

uitvoering. 

 

Renovatie van de Appelgaard 

Al eerder schreven wij over de 

verbouwing van de Appelgaard en 

directeur Jan Willem Korlaar heeft 

voor ons een update geschreven 

welke u hieronder kunt lezen;  

 

De voorbereidingen voor de 

renovatie van de Appelgaard 

lopen nog steeds op schema. 

Donderdag 15 juli en vrijdag 16 juli 

hopen we als school te verhuizen 

naar het schoolgebouw aan de 

Bizetlaan. Daar zullen we dan tot 

voorjaar  2022 verblijven. We 

hopen daar op een mooie en 

leerzame tijd voor al onze 

kinderen.  

Na de bouwvak zal de renovatie 

daadwerkelijk aanvangen.  

 

Zoals al eerder aangegeven zal de 

school een flinke ‘update’ krijgen 

zodat we er de komende jaren 

weer fris tegenaan kunnen in een 

gebouw dat past bij onze  

onderwijsvisie, maar ook een plek 

waar de maatschappelijke functie 

van de school nog belangrijker 

wordt. De school hoopt een vaste 

plaats te bieden voor de 

buurtvereniging. Waardevol is 

dan ook dat de buurtvereniging 

meedenkt en meekijkt met de 

plannen van de renovatie.  

Zo wordt de Appelgaard een 

school waar ook de 

buurtvereniging zich thuis kan en 

mag voelen.  

We willen graag dat zoveel 

mogelijk kinderen het mooie en 

goede onderwijs op de 

Appelgaard ervaren en dat zij zich 

binnenkort mogen ontwikkelen in 

een fris en vernieuwd gebouw. 

Mocht u uw kind aan willen 

melden op de Appelgaard of kent 

u gezinnen die wellicht interesse 

hebben in een kleinschalige 

school waar een gedreven team 

vol liefde en aandacht werkt aan 

de ontwikkeling van de kinderen, 

neem dan contact met Jan-Willem 

Korlaar (0342 – 46 16 32 of 06 – 21 

51 04 06). 

Ook heeft de Stentor onlangs nog 
een leuk artikel geschreven over 
de Appelgaard welke wij u niet 
willen onthouden. Deze is hier te 
lezen. 

 

Contributie 
De contributie voor het lopende 
jaar is onlangs afgeschreven of 
wordt een deze dagen 
afgeschreven.  

Wist u dat de contributie slechts € 

4,50 per persoon bedraagt als u 

met een automatische incasso 

betaalt? Betaalt u nog via een 

bankoverschrijving en wilt u ook 

automatisch gaan betalen (en zo 

dus maar liefst €3,- korting p.p. 

hebben), stuur dan een mail met  

het verzoek voor een incassokaart 

naar info@buurtverenigingappel-

driedorp.nl. 

 

Gluren bij de buren 

Op zondag 5 september van 

12.00uur tot 17.00uur is er weer 

een nieuwe editie van "Gluren bij 

de buren". Vanwege corona zal 

het dit jaar buiten plaatsvinden.  

Er zijn eerder deelnemers 

geweest in Appel-Driedorp en ook 

nu is het weer mogelijk om 

hieraan mee te doen. Tuinen 

zullen worden omgetoverd tot 

openluchtpodia en er zal genoeg 

te beleven zijn op het gebied van 

theater, dans, muziek, rap, stand 

up comedians en alles meer wat 

op een podium zijn kunsten kan 

vertonen. 

Lijkt het u leuk om hieraan mee te 

doen door uw tuin of erf 

beschikbaar te stellen? Of door 

misschien zelf een act op te gaan 

voeren (of beiden?) Neemt u dan 

voor 1 augustus contact op met de 

organisatie via 

Nijkerk@glurenbijdeburen.nl 

 
 
 
Gezondheid 
We hopen dat iedereen gezond 

mag blijven en we naar elkaar 

blijven omzien in saamhorigheid 

en verbondenheid. 

 

 

https://www.destentor.nl/nijkerk/explosief-gegroeide-basisschool-de-appelgaard-in-nijkerkse-buurtschap-appel-gaat-op-de-schop~ab966445/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
mailto:info@buurtverenigingappel-driedorp.nl
mailto:info@buurtverenigingappel-driedorp.nl

