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door Eline Meijerink

BEEKBERGEN – De droom van de
11-jarige Beekbergense Nan Grata-
ma is uitgekomen. Ze heeft haar ei-
gen kinderboek geschreven en het
is uitgebracht door een kinderboe-
ken uitgeverij. Nan is apetrots op
haar boek getiteld: De zoektocht
van David.
Het idee van het verhaal bedacht
ze tijdens een vakantie in Zwitser-
land. ,,We waren aan het wande-
len in het bos en ineens had ik
een idee voor een verhaal”, zegt
Nan. Het boek gaat over een jon-
gen die opgroeit in een weeshuis
en besluit om zijn ouders te gaan
zoeken. Schrijfster Nan omschrijft
het boek als een spannend avontu-
renboek dat realistisch begint
maar eindigt in een wereld van

fantasie met pratende ratten en ve-
getarische draken. Ze heeft er in to-
taal twee jaar over gedaan om het
verhaal te schrijven. Het verhaal
liet ze lezen aan haar meester en
die stelde voor om het op te stu-
ren naar Boekscout YO!. Deze boe-
kenuitgeverij voor kinderen was
gelijk enthousiast en besloot haar
verhaal uit te brengen. ,,Ik mocht
zelf de titel bedenken en de afbeel-
ding voor op de voorkant uitzoe-
ken”, zegt Nan. Het leukste aan
schrijven vindt Nan dat ze al haar
fantasie in een verhaal kwijt kan.
De jonge schrijfster leest en
schrijft iedere dag, is het niet in
haar dagboek dan wel in het ver-
haalschrift op school.
Nan wil later heel graag schrijfster
worden en haar grote voorbeeld is
J.K. Rowling, bekend van de boe-

ken van Harry Potter. ,,Het klinkt
heel gek, maar ik lees het liefste

van die hele dikke boeken”, zegt
Nan. Haar plan is dan ook om ooit

net zo’n dik boek als Harry Potter
te schrijven. De inspiratie voor ver-
halen komt bij Nan vaak op de gek-
ste momenten. ,,Ik was een keer
aan het winkelen met mijn moe-
der en toen kreeg ik ineens een
idee voor een verhaal. Ik had na-
tuurlijk geen pen en papier bij me
dus ik heb mijn moeders telefoon
gepakt om vervolgens in de paska-
mer het idee uit te typen.”
Op school zijn ze allemaal heel
trots op Nan. Haar boek werd zelfs
al door een leerling voorgelezen
op de voorleeswedstrijd. Het jonge
schrijftalent is op dit moment al-
weer bezig met een nieuw boek
en een vervolg op haar avonturen-
boek zit er ook aan te komen.
Het boek is online te bestellen via
www.boekscout-yo.nl en kost 12,95 eu-
ro.

door Johannes Rutgers

APELDOORN – Apeldoorn gaat voor
10 miljoen euro aan extra grond
kopen in het gebied Biezematen,
om die mogelijk ooit tot bedrijven-
terrein om te vormen. De gemeen-
teraad heeft daarvoor gisteravond
toestemming gegeven.
Voorlopig is de grond voor ‘Ecofac-
torij 2’ niet nodig, is de verwach-
ting. Maar burgemeester en wet-
houders verwachten dat de behoef-
te aan bedrijventerrein op die plek
er wel weer komt. Dan moet de ge-
meente klaar zijn en de grond kun-
nen aanbieden, zo is het idee.
De strategische aankoop ligt ech-

ter gevoelig, omdat Apeldoorn
juist vele miljoenen verlies moet
boeken omdat ze in het verleden
veel te veel grond heeft gekocht,
en veel te veel plannen maakte
voor onder meer bedrijventerrein.
Bovendien moest het besluit gister-
avond, tegen middernacht, wor-
den genomen nadat eerder op de
avond tal van verenigingen en in-
stellingen vertelden hoe zij geraakt
worden door gemeentelijke bezui-
nigingen.
Die tegenstelling was voor SGP,
Gemeentebelangen, Partij voor de
Dieren, Progressief Sociaal Apel-
doorn en drie van de vijf
PvdA-raadsleden reden om tegen

de aankoop te stemmen. Een rui-
me meerderheid ging evenwel wel
akkoord. ,,Juist in deze tijd moet
Apeldoorn ambities niet loslaten’’,
betoogde bijvoorbeeld CDA.
VVD lanceerde rond hetzelfde on-
derwerp een plan om een ‘task-
force’ in het leven te roepen, die
op zoek zou moeten naar vernieu-
wende manieren om gemeentelij-
ke grond te verkopen. Desnoods
buiten bestaande politieke beper-
kingen. De rest van de gemeente-
raad zag echter helemaal niets in
dat idee. De andere partijen willen
er vanuit kunnen gaan dat ambte-
naren nu al hun uiterste best doen
om dat soort methodes te vinden.

Jong schrijftalent (11) maakt haar droom waar

Apeldoorn steekt 10 miljoen euro in
grond die straks wellicht nodig is

door Hemmy van Reenen

APELDOORN – Met een muziekje van de su-
perhippe Gangnam style van de Koreaanse
zanger PSY werd op scholengemeenschap
De Heemgaard donderdagochtend het nieu-
we logo van de school onthuld.
Het logo is ontworpen door bureau Merk-
Meester uit Harderwijk. Het bureau heeft
een logo gemaakt met een rood en een
blauw figuur, die elkaar aankijken en een
dansje met elkaar lijken aan te gaan. Direc-
teur Rob Stevelmans van De Heemgaard:
„Het nieuwe logo is dynamischer dan ons
oude logo. Het oude was wat statischer. Om-
dat we als school in beweging willen blijven
vinden we dat dit logo beter bij ons past.”
„De figuurtjes kijken elkaar aan, waarmee
ze uitdrukken dat ze zich verantwoordelijk
voelen voor elkaar. Dat gevoel past bij onze
school. De twee personen in het logo staan
voor twee leerlingen, of voor een leerling
en een docent, of voor een docent en een
ouder. Ze staan in contact met elkaar, ze
kunnen niet zonder elkaar.”

Het logo is door leerlingen van De Heem-
gaard uitgekozen uit zes ontwerpen. De leer-
lingen zijn bij de keuze betrokken om hun
inbreng bij de ontwikkeling van de school
gewicht te geven.
In 2013 viert De Heemgaard zijn 25-jarig be-
staan. Het jubileum wordt gevierd met waar-
schijnlijk een reünie, net zoals bij het 20-ja-

rig bestaan van de school. De presentatie
van een nieuwe huisstijl hoort bij het vie-
ren van de verjaardag. Ouders van de leerlin-
gen zijn per brief op de hoogte gebracht.
„De samenleving verandert continu en ook
de Heemgaard blijft in beweging,” aldus rec-
tor Rob Stevelmans.
De school in De Maten is bezig met een

kwaliteitsslag. Er zijn plusroutes geïntrodu-
ceerd voor leerlingen die extra uitdaging no-
dig hebben en de school streeft naar kwali-
teitsverbetering. Het afgelopen schooljaar re-
sulteerde dat in betere examencijfers dan in
de voorgaande jaren. Alle afdelingen van De
Heemgaard scoorden boven het landelijke
gemiddelde.

De Heemgaard onthult nieuw logo
SYMBOLISCH Jubilerende school wil in beweging blijven

De onthulling van
het logo door direc-
teur Rob Stevel-
mans en leerlingen
van De Heemgaard.
Inzet: het nieuwe
schoollogo.

 foto Cees Baars

Nan Gratama met haar boek op haar favoriete schrijfplek.  foto Cees Baars
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Scholengemeenschap De Heemgaard pre-
senteerde gisteren een nieuw logo. Meer
beweging en meer vaart symboliseren de
houding die de school de komende tijd
wil innemen. Komend jaar viert De Heem-
gaard zijn 25-jarig bestaan.


