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Redactie en fotografi e: 
Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land.
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Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 
8331 KG Steenwijk.

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land werkt 
nauw samen met Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land.

Het lidmaatschap van de ledenvereniging is 
voor de duur van een kalenderjaar en geldt per 
huishouden. 

De contributie is € 15,- per jaar. Bij automatisch 
incasso betaal je slechts € 12,50. Je kunt je op 
elk moment van het jaar aanmelden. 

Als bewijs van jouw lidmaatschap ontvang je 
een ledenpas. Opzeggen voor het volgende 
jaar dient vóór 1 november van het lopende jaar 
schriftelijk te gebeuren. 

Bezoek voor aanmelding lidmaatschap of 
adreswijzigingen onze website of neem contact 
op met de ledenadministratie door te bellen met 
0521 539 893 of te mailen naar
info@uwledenvereniging.nl.

Bekijk het totale dienstenaanbod op 
www.uwledenvereniging.nl 
of kijk op onze Facebookpagina.
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Slimme technologie
Aan mij de eer om het voorwoord 
voor dit ledenblad te schrijven. Dat 
doe ik op mijn laptop, en niet met 
pen en papier. Dat was vroeger. 
Nu mail ik het naar de redactie, in 
plaats van dat ik het op de post doe. 
Dit, en nog veel meer, is mogelijk 
vanwege alle technische mogelijkhe-
den die we hebben. Vroeger maakten 
we de kranten in loden zetbakken en 
werden de letters handmatig op de 
plek gezet. Tegenwoordig loopt dat 
proces volledig digitaal. 

Dankzij de technologie is ons leven 
een stuk makkelijker geworden. Zo 
kun je langer thuis blijven wonen 
door zorgtechnologie. We hoeven 
niet meer voor iedere controle naar 
het ziekenhuis. Apps en gadgets zor-
gen voor comfort, maar kunnen ook 
zeker een positieve invloed hebben 
op de kwaliteit van leven.

Waar we denk ik wel met zijn allen 
voor moeten waken is dat we de 
techniek in dienst van de mens 
stellen. Het moet niet zo zijn dat wij 
daarbij de menselijke maat uit het 
oog verliezen. Camera’s, beeldbel-
len, zorgrobots… ze zijn waardevol. 
Maar als hierdoor je sociale contact 
zich beperkt tot de stem die uit een 
speaker komt, zijn we volgens mij 
ons doel voorbijgeschoten. 

Laten we optimaal gebruik maken van al-
les wat ons vooruitgang biedt, maar laten 
we er ook voor zorgen dat we het mense-
lijk aspect niet uit het oog verliezen. Voor 
eenzaamheid is er nog geen technologie 
ontwikkeld en daar zijn we als maat-
schappij zelf verantwoordelijk voor.

Wil je een initiatief starten dat 
vernieuwend is en de samenhang 
in je dorp of wijk bevordert? Of heb 
je gewoon een mooi idee dat men-
sen bij elkaar brengt? Dan is de 
kans groot dat je een bijdrage kunt 
vragen van het Stimuleringsfonds 
van onze ledenvereniging.

Met het Stimuleringsfonds onder-
steunen we maatschappelijke projec-
ten die de lee� aarheid bevorderen in 
ons werkgebied; Steenwijkerland, de 
Noordoostpolder en Urk. Heb je een 
goed idee? Laat het ons dan weten. 

Het Stimuleringsfonds kan ook jouw 
project nét dat fi nanciële steuntje in 
de rug geven om het te laten slagen. 
De maximale bijdrage is 60 procent 
per initiatief, met een maximum van 
€ 1000. 

Lees op onze website alle informatie over 
de voorwaarden en hoe je de bijdrage 
kunt aanvragen. Buurtvereniging De Top-
pers op Urk diende een aanvraag in voor 
een speeltafel, waar ook kinderen met een 
rolstoel mee kunnen spelen. De vereni-
ging ontving € 1000… en het eindresultaat 
is top!

Ken jij het Stimuleringsfonds al?

In deze uitgave van LEEFtijd vind je 
veel informatie en tips over wat slimme 
technologie ons kan brengen. Thuis, maar 
bijvoorbeeld ook op school. We blikken 
ook terug. Naar technologie van vroeger; 
de introductie van televisie, elektriciteit 
en bijvoorbeeld internet. Kun je het je 
nog herinneren dat je je eerste e-mail 
verstuurde?

Jack Mulder
Penningmeester Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land

it zijn Desiree Veenema, Deveny 
Lanen, Kaylin van Veen en Sterre 

Kallenkoot, studenten van ROC Friese 
Poort in Emmeloord. Samen maakten 
zij voor hun opleiding een inspiratiehuis 
vol informatie over nieuwe snu� es en 
technologieën.

‘Het is een huis in aanbouw’, vertellen ze. 
‘Studenten van de opleiding bouw, ICT en 
technologie hebben hem in elkaar gezet 
én slim gemaakt. Wij -studenten van de 
opleiding verpleegkunde en verzorgende 
IG- hebben gekeken welke toepassingen 
waardevol kunnen zijn voor ouderen die 
thuis wonen. Inmiddels heeft een andere 
groep studenten het stokje van ons 
overgenomen om het slimme huis door 
te ontwikkelen.’

‘Zorgtechnologie zit hem vaak 
in kleine dingen’

Dat het belangrijk is om je als zorgmede-
werker in zorgtechnologie te verdiepen, 
merken de studenten tijdens hun stages, 
onder andere bij Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land. ‘Ons werk is leuk, maar ook 
zwaar. De komende jaren wordt de druk 
op de zorg alleen maar groter, dus het is 
belangrijk om gebruik te maken van de 
hulpmiddelen die er zijn. En eigenlijk is er 
al heel veel, maar het wordt lang niet altijd 
ingezet.’

‘Zorgtechnologie kan ervoor zorgen dat 
ons werk minder zwaar wordt. En het 
helpt mensen die zorg nodig hebben 
bij de invulling van hun dag. Het geeft 
zekerheid. Dankzij hulpmiddelen kunnen 
mensen zélf de regie houden.’

Thuis met (zorg)technologie
Wat is er allemaal op de markt 
rondom technologie, en hoe betaal-
baar is het? Is het voor mij geschikt 
of ver van mijn bed? Met welke 
technologie kan ik langer thuis blijven 
wonen? Kom naar de beurs ‘Thuis 
met (zorg)technologie’, waar onder 
andere het slimme huis van deze 
studenten te zien is.

Woensdag 2 november 10.00 tot 
15.00 uur, entree is gratis. 
Er is geen aanmel-
ding nodig; 
wandel gewoon 
binnen bij 
Bibliotheek 
Steenwijk, 
Meppeler-
weg 47A.

Studenten ROC Friese Poort maken slim huis

)

Foto: ROC friese poort
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werkt als een 
medicijn’

'Bewegen
Epke Zonderland is op 26 oktober de hoofdgast tijdens 
onze Ledenavond. Heb jij een vraag die je altijd al aan hem 
hebt willen stellen? Dit is je kans! Wij interviewden hem 
alvast. Over zijn drijfveer, de meest gestelde vragen 
tijdens interviews en zijn visie op zorgtechnologie.

E
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pke Zonderland gooide jarenlang Hoge ogen als gymnast. Tijdens zijn 
professionele sportcarrière studeerde de blonde Fries bovendien -tussen de 

bedrijven door- geneeskunde. Vorig jaar nam hij afscheid van de topsport, waar hij 
van jongs af aan mee vol passie mee bezig was. In januari sprong hij de school-
banken weer in, om zich te specialiseren tot professioneel sportarts. 

Ervaringsdeskundige
Wat neem jij mee vanuit je sportcarrière naar je maatschappelijke 
carrière? Epke denkt even na. ‘Ik denk dat ik mijn eigen ervarin-
gen op het gebied van blessures meeneem. Daar bouwde ik in 
mijn sportcarrière veel ervaring mee op. Ik kan me daardoor goed 
verplaatsen in de cliënt, en samen kunnen we beter de grens 
opzoeken. Ik ben na de opleiding niet alleen expert op het gebied 
van sportgeneeskunde, maar ook ervaringsdeskundige.’ 

Bewegen werkt als een medicijn, vindt Epke. Zijn drijfveer om 
zich te specialiseren is daarom groot. Hij wil graag anderen 
helpen en motiveren om te bewegen en gezonder te worden. 
‘Daarvoor is zorgtechnologie belangrijk. Sportartsen zetten dit 
veelvuldig in. We maken gebruik van scans, inspanningstesten 
en keuringen die helpen om aangepaste trainingsschema’s te 
maken voor de cliënten.’ 

Technologie waar nog in geïnvesteerd in kan worden volgens 
Epke, is de (beeld)apparatuur. ‘Hoe accurater en hoe beter de 
apparatuur, hoe beter wij ons werk kunnen uitvoeren.’  

Ledenavond 
Op 26 oktober is Epke te gast op onze ledenavond. Naast vragen 
uit de zaal, zal Ronald Lamsma van Omroep Flevoland met hem 
in gesprek gaan. Wat is de meest gestelde vraag van geïnteres-
seerden en journalisten? Epke lacht. ‘Ik krijg vaak de vraag of ik 
nog turntrainer wil worden.’

‘Mijn antwoord? Ik heb dertig jaar in de turnwereld gezeten en 
het is wel even goed zo. Misschien denk ik er over een tijd weer 
anders over, maar voor nu focus ik me graag op mijn werk. Het 
is heel fijn om me weer te kunnen ontwikkelen op een ander 
gebied. Daarom is mijn antwoord van nu; nee,’ zegt hij. 

Heb jij ook een vraag voor Epke? Meld je dan aan voor de leden-
avond! Stuur een e-mail naar info@uwledenvereniging.nl onder 
vermelding van het aantal personen en je lidnummer of postcode 
en huisnummer. Bellen kan ook, via 0521-539893. 
Heb je al een vraag voor Epke? Geef het vast door!
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'Toen we verhuisden naar 
onze twee-onder-eenkap-

per in Emmelhage in Emme-
loord, hebben we ons huis 
gelijk slim gemaakt. Hierbij 
richtten we ons vooral op de 
begane grond. We zijn er he-
lemaal aan gewend, ook onze 
kinderen. Neem bijvoorbeeld 
onze Google Nest Hub. Door 
je stem te gebruiken zie je op 
één dashboard de nieuwste 
afspraken en herinneringen. 
Of in ons geval: een bood-
schappenlijstje.’

“Google, hoelang moet broccoli 
koken?” Je ontvangt een 
duidelijk antwoord of handige 
video. “Google, speel Paw 
Patrol”. De televisie gaat 
aan en de kinderen zien hun 
favoriete serie. Onze volgende 
stap? Ik wil heel graag via mijn 
telefoon of Google Nest Hub 
de gordijnen kunnen openen 
en sluiten. Mijn man vindt het 
een zinloze investering. We 
zijn gezond en het is een kleine 
handeling. Dus misschien heeft hij daar in ons geval wel gelijk in!’, lacht ze.

‘De belangrijkste tip voor mensen die hun huis ook slim willen maken: doe het stap 
voor stap. En kijk wat bij jouw situatie past, want de mogelijkheden zijn oneindig!’

Een robotstofzuiger, Google Nest Hub, slimme lampen, 
stekkers en zelfs een slimme deurbel… Mariska Maat-
man en haar gezin hebben het allemaal in huis. ‘Het zijn 
innovatieve snu� es die het leven makkelijker maken, 
maar ook vaak leuker!’, zegt ze met een grote glimlach.

Robotstof-
zuiger
‘Een schone vloer. Met kleine 
kinderen in huis is dat nogal eens een uitdaging. Onze robot-
stofzuiger, die overigens ook een dweilfunctie heeft, wordt 
regelmatig ingezet. Met één druk op de knop houdt hij de vloer 
kruimel- en stofvrij terwijl wij de kinderen op bed leggen of aan 
het werk zijn. Super handig!’

Slimme lampen
‘Bij ons gaan de lampen op 
ingestelde momenten aan en uit. 
Dit hebben we zo ingesteld. Er 
is een lichtplan voor de ochtend, maar ook voor de avond bijvoorbeeld. 
De lampen zijn te bedienen via de smartphone of Google Nest Hub. 
Daar is geen lichtknopje meer voor nodig. De led-lampen zijn verkrijg-
baar in verschillende soorten en maten en zijn nog energiezuinig ook. 
Nieuwsgierig? Koop er eerst eens twee. Bevalt het? Dan kun je je set 
langzaam uitbreiden.’

Slimme stekkers
‘Met een slimme stekker, die 
tegenwoordig op heel veel plekken 
verkrijgbaar is, tover je elk “dom” apparaat om tot een slim mo-
del. Als je een willekeurig apparaat in een slimme stekker steekt, 
bedien je deze vervolgens met je smartphone of smart speaker. 
Superhandig om de lichtjes van de kerstboom mee te bedienen 
bijvoorbeeld!’

Ring 
deurbel
‘De Ring deurbel 
geeft je een ge-
voel van veiligheid. 
Je ziet altijd wie er voor de deur staat. Maar het zorgt ook voor 
gemak! Waar je ook bent, je kunt altijd praten met je bezoeker. 
“Zet het pakketje maar om de hoek.” Of: “Wacht even, ik ben 
al onderweg!”

‘Een schone vloer. Met kleine ‘Een schone vloer. Met kleine ‘Een schone vloer. Met kleine 
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Het slimme huis 
van Mariska
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Technologie van
Jan Smit over de komst van 
e-mail en internet

‘Wat een 
vooruitgang!
De eerste computer. Dat was gerust 
een bakbeest te noemen. Ledenraads-
lid Jan Smit uit Oldemarkt (77) was 
directeur van een basisschool en hij 
had vanaf 1985 de beschikking over 
een P2000 van Philips. De komst van 
internet en e-mail vond hij geweldig. 
‘Wat een vooruitgang!’ 

‘Dankzij internet en e-mail konden 
scholen onderling gewoon veel sneller 
met elkaar communiceren. Verslagen 
van vergaderingen bijvoorbeeld, die 
zette je klaar en met een druk op de 
knop verstuurde je ze’, blikt Jan terug. 
Later werkte hij als bovenschoolse 

ICT’er voor dertien basisscholen. Aan 
hem de taak om alle scholen te voorzien 
van een website en e-mailadres. 

Samen met een handige vader legde hij 
zelfs een netwerk aan. ‘Ja, ik ben wel 
een beetje een computerfreak’, bekent 
hij lachend. ‘We bouwden een eigen 
netwerk van tien pc’s met een server. 
Daar was onze school wel vooruitstre-
vend in hoor.’ 

Een leven zonder internet? Dat kan Jan 
zich niet voorstellen. ‘Nee, ik doe alles 
online. Ik mail veel, zoek veel op en doe 
mijn bankzaken via mijn telefoon. Ik 
zorg er wel voor dat ik geen slechte wifi  
heb’, lacht hij. Jan blikt terug op een 
mooie tijd. ‘Ik sloot me aan bij de Hobby 
Computer Club (HCC). Een beetje 
prutsen. Computers openschroeven, uit 
elkaar halen en weer in elkaar zetten. 
We waren aan het pionieren.’ 

De lampen aandoen? Dat kun je tegenwoordig zelfs met je smartphone. 
Televisiekijken kan waar en wanneer je maar wilt. Of dat nu thuis is… of onderweg 
op je mobiel. Allemaal dankzij het internet. Ledenraadsleden Ap Vreeman, 
Annie Hoen en Jan Smit weten nog hoe is het om zonder al deze technologische 
mogelijkheden te leven.  

Ap Vreeman groeide op zonder elektriciteit

‘Kwestie van warm 
aankleden’
Ledenraadslid Ap Vreeman (74) herinnert zich nog als 
de dag van gisteren dat de boerderij waar hij opgroei-
de werd aangesloten op elektriciteit. ‘Het was een 
openbaring! Ik vond het als kind heel interessant om 
de lichtschakelaar aan en uit te doen.’ 

‘We hadden alleen in de woonkamer licht met een pe-
troleum- en gaslamp. In het weiland stond een water-
pomp als drinkbak voor de koeien. De waterpomp in 
huis was bedoeld om te koken en te wassen, maar dat 
laatste deden we zo weinig mogelijk’, blikt Ap terug. 
‘De radio speelde op een heel grote batterij, herinner 
ik me. Als ik ’s avonds naar bed ging had ik aan het 
licht in de woonkamer voldoende om mijn slaapkamer 
te bereiken.’ En dan was het een kwestie van goed aankleden, want 
het was koud in huis. ‘De winters waren toen echt nog heel streng. 
Het vroor binnen net zo hard als buiten!’

De ouders van Ap hadden een kleinschalige boerderij in een 
buurtschap in het Gelderse Laren met koeien, varkens, een paard, 
kippen en verbouwden rogge, haver en aardappels. ‘Onze boerderij 
lag 300 meter van de hoofdweg – een brede zandweg – af en de 
weg naar ons huis was omgeven door korenvelden.’ In het dorp 
hadden de bewoners al elektriciteit en stromend water, maar voor 
de twee boerderijen langs de hoofdweg was het eenvoudigweg 
niet rendabel. 

Zo rond 1959/1960 – Ap was toen 12 jaar oud – werd de boerderij 
op het elektriciteitsnet aangesloten. ‘We hoefden niet meer bij de 
gaslamp te zitten. Niet lang daarna kochten mijn ouders een televi-
sie en kwam de hele buurt bij ons kijken.’ 

Stromend water was er toen hij een jaar of 14 was. ‘Mijn vader had 
de boerderij inmiddels van de hand gedaan en wij woonden in het 
dorp. We hadden ineens een douche en we hoefden alleen maar 
de knop om te draaien en er kwam water uit de kraan. Nee, ik ging 
niet extra vaak en lang onder de douche. We waren allang blij dat 
we gewoon water hadden.’

De stoelen iets aan de kant. Op je 
knieën voor een vierkant kastje: 
de televisie. Annie Hoen (70) 
keek toen ze jong was reikhal-
zend uit naar de woensdagmid-
dag: dan liep ze samen met haar 
boer en zusjes naar de buren om 
televisie te kijken. In zwart wit. 
‘Het was vooral heel gezellig.’ 

‘Volgens mij liep ik met een 
kwartje in mijn hand naar de 
buren, maar dat weet ik niet meer 
zeker. Er waren toen in Neder-
land maar 240.000 mensen die 
een tv hadden en onze buren, die 
een boerderij verder woonden, 
dus ook. Wij keken bij de buren 
altijd naar Swiebertje. Drie jaar 
later hadden een miljoen mensen 
een televisie. Ik herinner me dat 
er bij ons thuis wel discussie was 
over wanneer wij er nu eentje 
kregen’, lacht Annie. 

Die dag staat in haar geheugen 
gegrift. Ook omdat ze de dag 
daarna twaalf jaar werd (1964) en 
er op de beeldbuis werd aan-
gekondigd dat de Beatles twee 
dagen in Nederland zouden zijn. 
‘Weet je wat ik me ook zo goed 
herinner? Dat er ineens een spe-
ciaal tv-meubel in de hoek van 
de woonkamer werd geplaatst. 
Dat werd in de loop der jaren 
steeds groter, want de toestellen 
werden dat ook.’ 

Annie herinnert zich dat er 
maar twee zenders waren en 
30 uur zendtijd. ‘Dat is niet 
veel natuurlijk. Je had ook nog 
geen afstandsbediening, dus 
om de beurt vlogen we naar de 
bedieningsknop van de tv. Dat 
het altijd goed is gegaan... Samen 
televisiekijken was echt een fami-
lieaangelegenheid.’ 

Vroeger en van

Annie Hoen herinnert zich de komst van de tv nog goed

‘Maar twee uitzendingen per week’
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Slimme snu� es 
voor je kind

Een slimme babyfoon of camera behoort bij 
de meeste jonge gezinnen inmiddels tot de 
standaarduitrusting. Maar speelt jouw kind 
ook buiten met een GPS- of belhorloge? 
En  heb je wel eens gehoord van een fop-

speen die de temperatuur van je 
kleintje meet? Of een warmtege-

voelige lepel? Wij delen graag 
3 slimme technologische snu  ́es 

voor gezinnen.          

Warmtegevoelige 
lepels

Wist je dat er warmtegevoelige 
lepels te koop zijn, die verkleu-

ren als de voeding te heet is 
(37°C of hoger). Vaak zijn de 
lepels voorzien van een lang 

handvat, die ervoor zorgen dat 
je de voeding makkelijk uit het 

potje kunt halen. Nooit meer een 
verbrand mondje!

Slimme fopspeen
Voor baby’s zijn veel nieuwe 
snu  ́es om de gezondheid te 
monitoren. Neem bijvoorbeeld 
de slimme fopspeen. Deze 
speen meet de temperatuur van 
je kleintje en stuurt de gegevens 
naar de bijbehorende app. Er zijn 
verschillende soorten spenen, 
dus het is handig om ze goed 
met elkaar te vergelijken.

Handige horloges 
‘Hoi mam, mag ik nog even 
buiten blijven spelen?’ Je 
ziet steeds meer basis-
scholieren met een GPS- of 
belhorloge. Zij kunnen jou 
(video)bellen en jij kunt 
ondertussen zien waar ze 
uithangen. Of zeggen dat 
het eten klaar is. De kin-
dersmartwatches, zoals ze 
ook wel genoemd worden, 
zijn er in alle soorten en 
maten.

Heupairbag
Bewegen en meedoen aan activiteiten kan -als je niet meer 
zo goed ter been bent- soms spannend zijn. Gelukkig zijn 
er verschillende hulpmiddelen die ervoor zorgen dat je met 
vertrouwen de deur uitgaat. Bang om te vallen? Dan kan de 
heupairbag een uitkomst zijn. Mocht je toch vallen, dan blaast 
deze automatisch op en beschermt je heupen. 

Langer thuis 
blijven wonen
Dankzij zorgtechnologie kun je 
langer thuis blijven wonen. 
Maar slimme technologieën kun-
nen er ook voor zorgen dat je je 
prettiger of veiliger voelt in en om 
je huis. 
Wij vertellen je alles over zorg-
robot Tessa en de medicijndis-
penser. En heb je wel eens 
gehoord van een heupairbag?

Medicijndispenser
Het gebeurt iedereen wel eens; je vergeet 

je medicijnen in te nemen. Sommige 
mensen vergeten het regelmatig. Daar 

hebben ze iets slims op bedacht: een 
medicijndispenser. Die geeft aan wanneer 

het tijd is om je tabletten in te nemen. Dat helpt 
niet alleen jou, maar ook de wijkzorg. Zij hoeven dan 

minder vaak langs te komen voor controle. 
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jouw stem en er is een gesprekje mogelijk. Bijzonder hé?!
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eindeloze  mogelijkheden

Bewegend leren
Spelenderwijs leren de jongste kinderen omgaan met technologie. 
In de kleutergroepen zijn iPads aanwezig, om bijvoorbeeld spelletjes 
in het Engels te spelen. Ze werken ook met Springlab: een methode 
voor digitaal bewegend leren. Aan het plafond hangt een beamer 
die allerlei spellen op de grond projecteert. Heel interactief dus. 
Annelous: ‘We gebruiken het ook om kinderen de kleuren te laten 
leren. Ook bij de kinderopvang maken ze gebruik van het interactie-
ve apparaat. “Tik nu eens alle gele ballen aan”, zeggen we dan.’ 

Digibord
In iedere klas hangt een digibord. Alle instructies worden gegeven 
vanaf het bord. Complete lessen worden ingeladen vanaf de com-
puter en ondersteunen de leerkrachten bij het lesgeven. ‘Ik vind het 
daarnaast zo handig dat je gelijk even iets kunt opzoeken als we het 
ergens over hebben. Waar ligt dat? Nou, dan open ik Google Maps. 
Hoe kan het dat Google Maps dit allemaal weet? Dankzij satellieten. 
Wat is een satelliet? Nou, dan zoeken we dat toch op?’ 

Eigen laptop
Vanaf groep drie heeft ieder kind een eigen laptop. Hiermee kunnen 
ze online taal, spelling en rekenen oefenen. ‘Het is net alsof ze een 
spelletje spelen. Dus ze vinden het heel leuk om te doen.’ Kinderen 
krijgen ’s ochtends les in rekenen, lezen, schrijven, spelling en taal. 
‘We doen dit met werkboeken en gebruiken het digibord en andere 
digitale middelen als ondersteuning tijdens de instructiemomenten. 
Juist door zelf antwoorden te schrijven en aantekeningen te maken 
beklijft de leerstof veel beter. Immers…wie schrijft, die blijft! 

Eindeloze mogelijkheden 
Dankzij internet zijn ook in de klas de mogelijkheden eindeloos en 
daar gaat kindcentrum Immanuël gaat heel bewust mee om. Anne-
lous: ‘Wij hebben een mooie balans gevonden binnen het geperso-
naliseerd leren en het werken met digitale middelen. We kijken 
heel gericht hoe we digitale hulpmiddelen en programma’s kunnen 
inzetten bij ons op school. Op de middagen werken we breed 
aan thema’s rondom de wereld, maar we geven ook oriënterende 
vakken. Daarbij kunnen kinderen werken aan de kerndoelen op hun 
eigen wijze, niveau, voorkeuren en tempo.  Naast alle knutselma-
terialen, boeken, posters en praatplaten, zijn alle digitale middelen 
daarbij niet meer weg te denken. Ze verrijken de leeromgeving en 
de leermogelijkheden.’

Ook lekker naar buiten
Lekker naar buiten gaan is ook belangrijk, vinden Annelous en haar 
collega’s. Samen op ontdekkingstocht, op het schoolplein, in de tuin 
en in het aangrenzende bos. Dankzij internet, de laptop en handige 
programma’s maken kinderen vervolgens in een handomdraai een 
collage, een vlog, stripverhaal of stop-motion fi lmpje. ‘Weet je wat ik 
daar zo handig aan vind? Je hoeft veel minder te bewaren! Eén druk 
op de knop en het eindresultaat rolt uit de printer. Ook geen rijen 
met ordners meer in de kast, vol inspiratie voor ons als collega’s. 
Pinterest is één grote inspiratiebron.’ 

Techn� ogie
in de klas:

Technologie is niet meer weg 
te denken uit ons dagelijks 
leven. Thuis, op het werk én 
op school werken we ermee. 
Annelous Breukers geeft les 
aan groep vier van kindcen-
trum Immanuël in Steenwij-
kerwold. ‘Het digibord, de 
iPads en de laptops zijn heel 
handig, maar we kiezen er 
bewust voor om ze niet de 
hele dag te gebruiken. 
We gaan ook lekker veel naar 
buiten om daar samen op 
onderzoek uit te gaan.’ 

‘Wij hebben een mooie balans gevonden 
binnen het gepersonaliseerd leren'

Foto: Reina Halman
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Agenda Wil je bij een activiteit aanwezig zijn? Meld je aan via info@uwledenvereniging.nl of 0521-539893. 
Aanmelden is in verband met eventuele maatregelen altijd noodzakelijk.

Informatieavond Zorgtechnologie
Op 3 november van 19.00 tot 21.00 uur is er een informatieavond over 
zorgtechnologie met een tweetal inspirerende sprekers. 
Locatie: het Voorhuys in Emmeloord. Wat is de meerwaarde van zorgtechnolo-
gie? Krijg ik het daarmee beter of slechter op mijn oude dag? En wat mag 
ik verwachten van zorgtechnologie? Deze avond is een samenwerking
tussen Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Flevomeer Bibliotheek en de 
Ledenvereniging. Aanmelden via info@uwledenvereniging.nl of 0521-539893.

Oud geleerd, jong gedaan
In samenwerking met Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan en Stichting Else 
organiseert Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land een interactieve online 
collegereeks over zorgtechnologie. 

25 oktober 2022, 1 november 2022 en 15 november 2022
Van 19:00 tot 20:00 uur via Zoom. 
Aanmelden voor 20 oktober 2022 via info@uwledenvereniging.nl

Ledenavond 
Ex-turner en sportarts Epke Zonderland is hoofdgast tijdens de jaarlijkse leden-
avond van de ledenvereniging. Naast vragen uit de zaal, gaat Ronald Lamsma 
van Omroep Flevoland met hem in gesprek. Heb jij altijd al een brandende vraag 
voor Epke gehad? Op de ledenavond krijg je de kans om hem te stellen. 

Woensdag 26 oktober 20.00-21.30 uur, vanaf 19.30 uur inloop, in 
De Meenthe. Stationsplein 1, Steenwijk. Aanmelden kan tot 20 oktober via 
info@uwledenvereniging.nl of 0521-529893.

Vervoer is mogelijk vanuit Urk, Emmeloord en Blokzijl, wilt u hiervan gebruik maken? Laat het ons weten Deze avond is alleen voor leden. 
Er is een mogelijkheid om met de kortingsbon te dineren in de Meenthe. 

Dagtrip naar Friesland 
Ga mee met de dagtrip! We brengen eerst een bezoek aan Medipoint in 
Drachten met het thema slapen. Hier ontvangen we een warme maaltijd 
van onze maaltijdservice ‘van Smaak’. Hierna vertrekt de bus naar 
Museum Joure, hét Douwe Egberts Museum. Bekijk, ruik en proef op de 
bakermat van Douwe Egberts en beleef de passie van Friese klokken-
makers, geelgieters en drukkers.

10 januari vertrekt de bus vanuit Urk en Emmeloord en op 
12 januari vertrekt de bus vanuit Steenwijk. Aanmelden is per maximaal 
twee personen mogelijk vanaf 20 oktober. Deze dagtrip is alleen voor 
leden en de eigen bijdrage bedraagt €7,50. 
Aanmelden via info@uwledenvereniging.nl onder vermelding van je 
lidnummer. De bus wordt gevuld op volgorde van aanmelding. 
De aanmelding is defi nitief na betaling (betaalgegevens ontvang je na 
de aanmelding).

Stuur de oplossing voor 1 januari 2023 naar 
info@uwledenvereniging.nl of antwoord- 
nummer 24, 8330 VB
Steenwijk (zonder post-
zegel) onder vermelding 
van naam, lidnummer 
en je adres en maak 
kans op één van de 
twee boeken ‘Roes’ 
van Jeanneke Scholtens.

Technologie

Karin Bloemen
Op 4 november 2022 komt Karin Bloemen naar het Rabo 
Theater de Meenthe kaarten zijn normaal €29,50, maar als lid 
kun je erheen voor €19,50.

In je leven verzamel je vele spullen en herinneringen. Je huis 
en je hoofd raken zo vol, dat het hoog tijd wordt eens goed op 
te ruimen. Karin Bloemen voegt de daad bij het woord
en gooit als een stier in een porseleinkast alle ballast de deur 
uit. Een ouderwets avondje 
theater, dat ongetwijfeld een 
mooie herinnering zal vormen, 
die het publiek als dierbaar
souvenir mee naar huis neemt. 

Boeken via www.demeenthe.nl. 
Actiecode: KARIN5
De korting geldt niet op
al gekochte kaartjes.

Henny Huisman
In Theater ’t Voorhuys kun je als 
lid van Ledenvereniging Oude 
en Nieuwe Land met korting 
naar de show van Henny 
Huisman op 26 november 2022. 
Kaarten zijn normaal €25, maar 
voor leden €15. 

In deze ongedwongen en vrolijke show vertelt Henny over zijn 
leven, zijn carrière en talloze collega’s. Een avond vol vrolijke 
anekdotes, grappige verhalen en hilarische herinneringen. 
Voor en met het publiek. Nog nooit was dit icoon zo dichtbij. 

Boeken kan telefonisch bij Theater ’t Voorhuys op nummer 
0527 – 760 620 of via kassa@theater-voorhuys.nl. 
Actiecode: LONL.
De korting geldt niet op al gekochte kaartjes.
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Dineren in de 
Meenthe 
Op 26 oktober kun je als lid voorafgaand van de Ledenavond (vanaf 18.00 uur)
dineren in de Meenthe voor €14,25 per persoon, exclusief dranken.

Het bu¶ et bestaat uit brood met 
diverse smeersels, een frisse sala-
de, parmezaan, penne pasta bolog-
nese met rundergehakt en tricolore 
pasta met champignon roomsaus 
(vegatarisch). 
Reserveer via www.demeenthe.nl/
bestel-arrangement/6669
Let op: aanmelden voor de 
Ledenavond met Epke Zonderland 
gaat via de Ledenvereniging zelf.

Met deze bon krijg je 50% korting op de aanschaf van een ViscoClimate Ultra 
matras. Dit matras  is gemaakt van Zwitsers traagschuim dat goed ademt en 
ventileert. Daarnaast ontvang je bij 
het aanscha¶ en van het matras een 
gratis bedbodemcheck, en Medipoint 
haalt je oude matras ook meteen 
gratis op. 

Voor meer informatie kan je 
meer lezen op www.medipoint.nl/
slapen, of bellen naar 
088-10 20100. 

Basiscursus fotografi e bij CameraNU.nl
Bij CameraNU.nl op Urk weten ze 
alles van fotograferen. Leer van 
een professionele fotograaf de 
basisbeginselen van fotografi e in 
5 dagdelen. 

Normaal kost de basiscursus 
€189,99, maar voor leden kost de 
cursus € 99,-.

Scan de QR-code en boek de cursus voor 31 december 
2022 met kortingscode: FotocursusONL. 
Of ga naar http://www.cameranu.nl/fotocursusonl

Ledenvoordeel
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Als lid van de Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land profi teer 
je van vele diensten, acties en 
kortingen. Iedereen die deel 
uitmaakt van het huishouden, 
mag gebruik maken van 
hetzelfde lidmaatschap. 
Kijk voor het totale aanbod van 
de ledenvereniging op 
www.uwledenvereniging.nl.

Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land

50% korting op het ViscoClimate 
Ultra matras




