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ZEVENAAR - De voetballers 
van DCS hebben net als vorig 
jaar de Ronny Joosten-bokaal 
in eigen huis gehouden. In de 
finale bleek de tweedeklasser 
een maatje te groot voor DVV: 
4-0.
 
Voor de mannen van Kevin 
Jeurissen en Frank Burgers 
scoorden Jarno Geurds (2), Jel-
le Smalbraak en Alex Scheffer. 
DCS kwam in de finale door een 
8-0 overwinning op Columbia; 
DVV versloeg daarvoor Warns-
veldse Boys.
 
Frans van de Zandtoernooi
Een paar kilometer verderop 
won het zaterdagteam van OBW 
op de velden van SV Babberich 
het Frans van de Zandtoernooi. 
In de finale versloeg OBW ‘t 
Peeske met 3-1. ‘t Peeske kwam 
nog wel op voorsprong via Kron 
Bosman, maar Martijn Piek en 

invaller Dimitri Vrehe (2) zorg-
den voor de eindstand.
Het leek een beetje op de winst 
van Denemarken op het EK van 
1992. Dat team viel op het al-
lerlaatste moment in voor Joe-
goslavië en won het toernooi 
zonder noemenswaardige voor-

bereiding. Nu hielp het zater-
dagteam Babberich uit de brand 
en hoe. De ploeg van trainer 
Niek Tinneveld won in de poule 
met 3-1 van RKPSC en met 2-1 
van Gelders Eiland. Thuisclub 
Babberich kon geen potten bre-
ken tijdens het toernooi dat is 

vernoemd naar de in 2012 over-
leden erevoorzitter van de club. 
De ploeg speelde vier keer gelijk 
en verloor de strijd om de zesde 
plek van RKPSC na strafschop-
pen. Rijnland pakte de derde 
plek door Gelders Eiland met 
4-1 af te troeven.

Inhaken en in de polonaise maar!

ZEVENAAR - Het najaarsfesti-
val op 7 en 8 september is een 
olderwets gezellige afsluiting 
van een grandioos muziekjaar 
van Muziekstad Zevenaar.
 
Feestband De Paloma’s is de 
hoofdact op zaterdagavond; op 
zondag zorgen zeven dweilor-
kesten en vier koren voor sfeer 
in het centrum van Zevenaar. 
Toporkest De Paloma’s in noten-
dop: zes vrolijke feestgangers 
met Achterhoekse roots die het 
niets leuker vinden dan een ou-
derwets gezellig feestje vieren. 

Figuren die gek zijn van muziek 
maken e`n die graag oude tijden 
laten herleven. Denk aan num-
mers van onder meer Corry en 
de Rekels, The Sunstreams, 
George Baker, Normaal en The 
Cats. Al die nostalgische lied-
jes komen dankzij De Paloma’s 
opnieuw tot leven. Inclusief het 
geluid van een echte accordeon 
en Hammondorgel. Het optre-
den begint om 21.15 uur op het 
Raadhuisplein in een overdek-
te tent. DJ Job verzorgt vanaf 
20.00 uur het voorprogramma.
Zondag is de traditionele gezel-
ligheidskoren- en dweildag.De 
Duitekluiters uit Arnhem, Shoeks 
Toe uit Beuningen, Bats Mar 

Deur uit Elst, Azum’s Aosum uit 
Azewijn, Zwaje de la Mimol uit 
Zaltbommel en De Tröters uit 
Doetinchem komen naar Zeve-
naar. Wij uut Zender speelt een 
thuiswedstrijd.Net als de vorige 
twee jaren treden er op verschil-
lende plekken in het centrum 
gezelligheidskorenop: op het 
Raadhuisplein De Grolse Hof-
zangers, op de hoek van de We-
verstraat/Markt Chantykoor de 
Iesselbrassers, op Muldershof 
smartlappenkoor de Liemers en 
bij het Eet-Lokaal gezelligheids-
koor Tijdloos. Het najaarsfes-
tival begint op zaterdagavond 
om 20.00 uur en op zondag om 
13.00 uur.

Opstaan, tanden poetsen, aan-
kleden, eten en naar school. 
Ook wel bekend als een routi-
ne, dit is mijn schoolroutine. 
Een nieuw begin, dit keer niet 
alleen voor ons. De vakantie 
is voorbij, wat betekent 
dat velen weer terug 
gaan naar school 
en/of werk. De 
school- en werkrou-
tines worden weer 
uit het hoekje van het 
geheugen gevist en toege-
past. De vakantieroutine wordt 
weer opgeborgen en probeert 
in de weekenden te ontsnap-
pen. Er zijn nieuwe situaties 
waar je mee moet omgaan, 
wat ervoor kan zorgen dat er 
dingen veranderen. Zowel op 
een positieve als negatieve 
manier. Na mijn eerste jaar op 
havo te hebben doorgebracht 
en vervolgens vier jaar op het 
vwo te hebben gezeten ben 
ik nu in mijn examenjaar te-
rechtgekomen. 6-vwo is een 
hele uitdaging en ik ben hier 
dan ook niet in een rechte lijn 
gekomen, het was een hele 

reis vol bochten. Door de jaren 
heen maak je nieuwe vrien-
den, gaan er vrienden weg, 
ontmoet je docenten en hoop 
je dat je sommige niet meer 
terugziet. Na een tijdje wordt 

school een vaste routi-
ne, de lessen gaan 

langzaam, terwijl de 
vakantie nog geen 
week leek te duren. 

Routines maken het 
gemakkelijker voor ons 

de dagen door te komen, maar 
veranderingen kunnen fijn 
zijn. Ik weet zeker dat jij als 
lezer ook vaker je ‘vaste rou-
tine’ hebt moeten aanpassen, 
elke dag is namelijk anders en 
soms kom je in een nieuwe si-
tuatie terecht waarbij de keu-
ze voor het verloop van de dag 
volledig bij jou ligt. Soms is 
het maar beter ook de routine 
aan te passen. Aan het einde 
van dit schooljaar hoop ik mijn 
vaste middelbare schoolrouti-
ne in te kunnen ruilen voor een 
hele nieuwe routine. Een routi-
ne op de universiteit.
Rahma Maqboul

Redacteur van dienst

Susanne Vroom is al
27 jaar poppenspeelster

Spring op de fiets voor
de Smuggeltocht
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2.500 schutters en muzikanten komen op 15 september naar Zevenaar

ZEVENAAR - Ruim 2.500 
schutters strijden op zondag 
15 september in het centrum 
van Zevenaar om verschillen-
de titels tijdens het Federatief 
Schuttersconcours.

Het Federatief Schutterscon-
cours oftewel de Gelderse 
Schuttersdag is een jaarlijks te-
rugkerend evenement voor alle 
schutterijen die lid zijn van de 
federatie St. Hubertus. De or-
ganisatie is dit jaar in handen 
van de Zevenaarse schutterij St. 
Andreas ‘t Grieth. Met de orga-

nisatie van het concours brengt 
St. Andreas ‘t Grieth een uniek 
evenement naar het centrum 
van Zevenaar.
Alle wedstrijden, of het nu gaat 
om de marswedstrijd, vende-
len of de schietwedstrijden, 
worden in het centrum van Ze-
venaar gehouden. De wedstrij-

den voor bielemannen, vende-
liers en marketentsters vinden 
plaats op het kermisterrein aan 
de Oude Doesburgseweg. Het 
Raadhuisplein staat in het teken 
van de muziekwedstrijden en 
op het parkeerterrein van Jum-
bo Heemskerk worden schiet-
wedstrijden gehouden.

De voorbereiding voor het con-
cours zijn volop aan de gang. 
Binnen de schutterij zijn ver-
schillende commissies ge-
vormd.
De avond voor het grote gebeu-
ren is er een feestavond in het 
schuttersgebouw met de Rette-
ketet Showband als hoofdact.

DCS wint Ronny Joosten-bokaal
OBW excelleert op Frans van de Zandtoernooi

Een blije DCS-selectie na de winst in het eigen Ronny Joosten toernooi

NUMMER 40  

Door onze redactie

Door onze redactie

Door onze redactie

De Liemers Lacht

Ondanks de hitte vermaakte ook de jeugd zich prima op de Duivense kermis. 
Lynn, Fae en Halo kropen gezellig samen in de cups. Foto: Eva Peters



De vakantie is over ..

dus we gaan er weer tegenaan:

 

 ■ Zo 1 sept

Indisch Dansmatinee van

13.00 - 18.30 uur

Entree € 12,50

(bij reservering € 10,-)

Aanmelden via: www.ini-dia.nl

 

 ■ Do 5 sept

Creatief met .... van alles

13:30-16:00 uur - €2,50

Voor dames en heren en..

alle leeftijden

Vrije inloop.. reserveren dus niet 

noodzakelijk.

 

 ■ Do 5 sept

Filmhuis

Aanvang 20.00 uur - Gratis entree

 

 ■ Zat 7 sept

Swingnight

Aanvang 21.00 uur - Entree € 7,50

 

 ■ Do 12 sept

Creatief met .... van alles

13:30-16:00 uur - €2,50

Voor dames en heren en..

alle leeftijden

Vrije inloop.. reserveren dus niet 

noodzakelijk.

 

 ■ Do 12 sept

Filmhuis

Aanvang 20.00 uur - entree € 4,-

 

Meer info: www.deogtent.nl

Beste Dief!

In de vroege ochtend 
van 2 augustus hebt 
u ingebroken op de 
kinderboerderij in het 
Horsterpark te Duiven 
en van onze mensen 
met een beperking hun gereedschap 
gejat. U hebt twee kettingzagen, een 
bladblazer, drie bosmaaiers en de heg-
genschaar meegenomen. Totaal voor 
7000,--.
Nu is er een probleem waar ik u voor 
wil waarschuwen. De gestolen waar 
is behandeld en wel zo dat hij die het 
steelt na een maand of vier zal merken 
dat hij steeds verder impotent wordt. 
Dat gaat geleidelijk, U krijgt hem 
steeds lastiger omhoog. Dat werkt o.a 
psychisch. Als u iets met uw jonge heer 
wilt gaan doen, zult u steeds denken 
aan de gestolen waar en de teleurstel-
ling en woede en frustaratie die dat 
heeft veroorzaakt.
Er zijn geen medicijnen voor, de enige 
remedie is dat u de spullen terug-
brengt. Ik wens u anders genot van 
het tuingereedschap, omdat uw eigen 
gereedschap het niet meer zal doen.
 
CHRIS VAN DE VEN

Filmhuis Bij Bert

Openingstijden:  
Zaterdag vanaf 09.30 / Zondag vanaf 12.00 uur                                                                                                                                             

Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.30 uur 

U kunt ook heerlijk lunchen bij de buren!

Van 17.00 – 19.00 uur: Eten Bij de Buuf

www.facebook.com/cafebijdeburen

Agenda

OPMAAK: BLOEMBERGMEDIA.NL

Donderdag 5 september - 20:00 uur
 
A STAR IS BORN
 
Amerikaanse muzikale romantische 
film uit 2018 over de liefde tussen 
twee zangers.
Met een hoofdrol gespeeld door Lady 
Gaga.
 
(Vanaf 12 jaar, 135 minuten, Engels 
gesproken)
 
Eerste voorstelling van het seizoen - 
dus gratis toegang!

Donderdag 12 september - 20:00 uur
 
TODOS LA SABEN
 
Spaans-Frans-Italiaanse film uit 2018.
 
De geheimzinnige verdwijning van 
een dochter tijdens een huwelijks-
feest legt familiegeheimen bloot.
Met Penélope Cruz in een hoofdrol.
 
(Vanaf 12 jaar, 130 minuten, Spaans 
gesproken)
 
 

Woensdag 18 september - 15:00 uur
 
SUPERJUFFIE
 
Nederlandse familiefilm uit 2018 naar 
het eerste deel uit de boekenreeks 
van Janneke Schotveld.
De avonturen van Josje, de nieuwe 
juf in groep zes van een basisschool 
ergens in Nederland.
 
(Alle leeftijden, 84 minuten, 
Nederlands gesproken)
 
Kinderfilm - dus gratis toegang!

Donderdag 19 september - 20:00 uur
 
DE DIRIGENT
 
Nederlandse dramafilm uit 2018, 
gebaseerd op het levensverhaal van 
Antonia Brico. Deze Nederlandse is als 
kind geëmigreerd naar de Verenigde 
Staten en wil professioneel dirigente 
worden. Uiteindelijk debuteert ze 
op 24-jarige leeftijd bij het Berlijns 
Filharmonisch Orkest.
 
(vanaf 12 jaar, 137 minuten, Engels en 
Nederlans gesproken)

Swingnight
 
Zaterdag 7 september
Aanvang 21.00 uur - € 7,50 entree

Dance-classics, 80’s, 90’s en top 100

Drive-in shows draaien de hits vanaf de 
80er jaren tot de hedendaagse muziek op 
deze avonden.
 
Iedereen kan zich uitleven op vertrouwde 
rock-hits, soul, disco, funk, dance-classics 
en natuurlijk de huidige top 100 muziek, 
kortom een swingavond voor een breed 
publiek.
 
Doordat er voor iedereen volop dans-
ruimte is, kun je lekker swingen, dan-
sen, volledig uit je dak gaan of een leuk 
avondje uit hebben...
 
Kortom: Gezellig swingen met z’n allen!
 

Donderdag 5 september - Aanvang 20.00 uur
Eerste voorstelling van het seizoen, dus gratis toegang
Iedere donderdagavond draaien we prachtige films, in een intieme setting vertonen we typi-
sche filmhuis films, zowel ‘gouwe ouwe’ als pas uitgebrachte films. Het Filmhuis wordt gerund 
door een aantal enthousiaste vrijwilligers, zij zullen u elke week met veel plezier ontvangen.
Voorafgaand aan elke film is er tevens uitleg over de film door “De Explicateur”. Een oud 
gebruik dat in Duiven weer in ere wordt hersteld. Onze vaste explicateur, Peter Schampers, 
vertelt over de film en de spelers en geeft enkele recensies weer. Een paar keer per jaar heb-
ben we een bijzondere avond, bijvoorbeeld een marathon of een eetfilm!
De entreeprijs voor het bezoeken van een film bedraagt € 4,- maar met de aanschaf van een 
strippenkaart kunt u meerdere films met korting bezoeken. Filmhuis ‘Bij Bert’ start elke week 
om 20.00 uur. Eens per maand op woensdagmiddag om 15.00 uur Kid’s Filmhuis, kinderfilms 
gratis toegang.

Na de kermis en voor de herfst is het weer tijd om je creatief bezig te houden. Elke 
donderdagmiddag is er onder het genot van een kopje koffie of fris gelegenheid om dat 
samen te doen. Voor dames én heren is er gelegenheid om een nieuwe of bestaande hob-
by uit te voeren. U kunt uw eigen werkje mee brengen maar er zijn ook gratis hobbyarti-
kelen aanwezig. Natuurlijk geen grote dingen maar iets dat in een tasje past en niet te veel 
geluid maakt. Gewoon gezellig bezig zijn zonder verplichting van een vereniging. Er is 
iemand die u ook kan helpen om u met iets nieuws te helpen: b.v. haken, diamond-pain-
ting, sieraden maken, kleuren voor volwassenen etc. Dus de eerste keren kunt u met lege 
handen komen....
We hopen zo een “vast” groepje te krijgen, dat elke week komt en mensen kunnen natuurlijk 
altijd aanschuiven.
 
Tijd: 13:30- 16:00 uur bij De Ogtent tegenover de bibliotheek / Kosten €2,50

 Programma Explicateur
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Elke donderdag: creatieve middag in De Ogtent

Filmhuis ‘Bij Bert’ weer van start!



DIDAM - In grensregio de Liemers werd al van 
voor de oorlog flink gesmokkeld. Om verhalen 
van toen te laten herbeleven is het idee ont-
staan om een smokkeltocht op te zetten. 
Op 8 september wordt de vierde editie van de 
Schmuggeltocht gehouden. 
 
De Schmuggeltocht is het resultaat van samen-
werking op lokaal, regionaal en zelfs internatio-
naal niveau. Verschillende culturele instellingen 
en de gemeenten Montferland en Emmerich am 
Rhein hebben de handen ineen geslagen om deze 
vierde editie van de Schmuggeltocht weer tot een 
succes te maken. Remco Peters is organisator 
vanuit Welcom: “Ik heb een coördinerende rol en 
geef sturing in alle belangrijke stappen die we 
maken. De samenwerkingen zijn samen met het 
stukje historie en kunstbeleving voor de bezoe-
kers en bewoners het belangrijkste.”
 
Fietstocht, historie en beleving 
De Smokkeltocht wordt één keer in de twee jaar 
gehouden. Peters: ‘”Het is een fietstocht, dus je 
moet het leuk vinden om te fietsen, leeftijd maakt 
daarin niet uit. We proberen het ook voor gezin-
nen leuk te houden. Zo hebben we namelijk een 
aantal verkorte routes. De twee oorspronkelijke 
routes zijn 45 kilometer.” Het zuidelijke parcours 
gaat via Emmerich, Anholt en Netterden naar 
‘s-Heerenberg. Noordwaarts gaat de route van 
‘s-Heerenberg naar Didam, Zevenaar, Rijnwaar-
den en Elten. De fietstocht gaat deels over de 

vroegere smokkelroutes van Nederland naar 
Duitsland. Om een stukje spanning te creëren krij-
gen deelnemers smokkelwaar mee die de douane 
onderweg niet mag vinden. Zo kun je zelf het 
smokkelen écht beleven. Smokkelen is namelijk 
niet alleen iets van vroeger. Ook in deze tijd wordt 
er nog veel gesmokkeld, bijvoorbeeld via havens.
Tijdens de fietstocht zijn er onderweg activitei-
ten en gaat de route langs monumenten die ie-
dereen kan bezichtigen. Peters: “Door dit soort 
activiteiten komen mensen met elkaar in contact 
en dat vinden wij belangrijk. Bij deze fietstocht 
hebben alle deelnemers hetzelfde doel waardoor 
het mensen met elkaar verbindt. Elke editie van 
de Schmuggeltocht wordt steeds iets uitgebreid 
met aangepaste routes, activiteiten en andere 
grensovergangen.”

Deelnemers aan de Schmuggeltocht kunnen op 
8 september tussen 10.00 uur en 14.00 uur be-
ginnen. Er zijn zes startpunten, namelijk: Heima-
thaus in Anholt, Bibliotheek in Didam, Rheinmu-
seum in Emmerich am Rhein, ‘t Neije Reathuys in 
‘s-Heerenberg, Partycentrum Terhorst in Netter-
den en Liemers Museum in Zevenaar. Deelname 
is 3 euro, kinderen 1 euro.
 
Ontbijt
Voorafgaand aan de fietstocht kunnen deel-
nemers van 9.30 uur tot 12.00 uur ook samen 
ontbijten bij de startpunten in Didam. Netterden, 
Elten en Anholt, voor 7,50 euro per persoon. Aan-
melden kan tot 4 september via het daarvoor be-
stemde formulier op de website. Alle informatie is 
te vinden via www.schmuggeltocht.eu.

ZEVENAAR - Fons (65) en Jacintha (66) Wen-
ting hebben 6 juli de deuren van hun fietsen-
winkel Wenting Fietsen gesloten. Na het af-
scheidsfeestje konden ze gelijk door naar het 
welkomsfeestje bij Lukassen Tweewielers.
 
“Een eigen fietsenwinkel hebben is hard werken, 
het is intensief en je maakt veel uren. Jacintha 
en ik worden ouder en dan gaat het allemaal wat 
moeilijker. Als we een hele dag hadden gewerkt 
dan waren we in de avond eigenlijk te moe om 
leuke dingen te doen, terwijl we daar erg van hou-
den. We zochten naar een oplossing, dus toen de 
eigenaren van Lukassen Tweewielers langskwa-
men en interesse toonden hebben we dat met 
beide handen aangegrepen en besloten we onze 
eigen winkel dicht te doen.” Lukassen Tweewie-
lers heeft nu alles van de winkel overgenomen 
behalve het pand zelf, dat gaan Fons en Jacintha 
verhuren.
Nu hun eigen winkel dicht is, is het niet zo dat 
Fons en Jacintha niet meer werken. Samen met 
hun monteur André Berendsen zijn zij mee ver-
huisd naar Lukassen Tweewielers, waar ze nu 
doordeweeks nog vaak te vinden zijn. Jacintha 
zegt: “Wij kunnen niet ineens van vijftig uur in de 
week werken naar nul uur werken gaan, dat is 
niets voor ons. We gaan nu bij Lukassen Twee-
wielers gewoon langzaam afbouwen, en of dat 
nou een jaar of drie jaar duurt zien we vanzelf.” 
Fons vult aan: “Daarbij loopt de samenwerking 
met Lukassen Tweewielers helemaal prima. We 

zijn heel hartelijk ontvangen door iedereen en dat 
geeft een goed gevoel.”
Ondanks dat Jacintha op de pensioengerechtig-
de leeftijd is en AOW ontvangt en Fons over een 
jaar ook, blijven ze werken. Dat doen ze niet perse 
omdat ze graag geld bij willen verdienen, maar 
omdat ze ontzettend veel van het werk houden. 
“Omdat we nu bij Lukassen Tweewielers werken 
kunnen we de dingen die we het liefste doen com-
bineren. Werken in een fietsenzaak doen we een 
paar dagen in de week en andere leuke dingen 
doen we in onze vrije tijd, die we nu veel meer 

hebben dan eerst. Zo houden wij heel erg van 
fietsen, al is het maar een rondje over de dijk of 
een stuk over de Hoge Veluwe. Natuurlijk vinden 
we naast fietsen ook andere dingen leuk, zo heb-
ben we nu meer tijd voor onze omgeving of om 
simpelweg een boek te lezen,” vertellen Fons en 
Jacintha.
Tijdens de vele jaren dat Fons en Jacintha in hun 
winkel aan het werk waren hebben ze veel mee-
gemaakt. “Wat onze tijd in de winkel het mooist 
heeft gemaakt zijn de leuke en lieve klanten. Zo 
hebben we de mooiste momenten ook samen 

met de klanten beleefd. Ik herinner me bijvoor-
beeld dat er een vader met zijn zoontje binnen-
kwam en ze samen een nieuwe fiets gingen uit-
zoeken. Een paar jaar later komt die zoon binnen 
om brommerspullen te halen en nog een paar 
jaar later komt hij met zijn eigen zoontje binnen 
om zijn eerste fiets uit te zoeken. Zulke momen-
ten vergeet je echt nooit. Het is zo mooi en bij-
zonder dat je verschillende generaties ziet en dat 
ze altijd weer naar jouw winkel komen. Dat geeft 
je echt een gevoel dat je het goed gedaan hebt,” 
vertelt Jacintha.

Maaike Hageman

Nina Elbers

Schmuggeltocht: fietsen, historie en beleving
‘Verkorte routes maken het extra aantrekkelijk voor gezinnen’

Fietsenwinkel Wenting sluit na 100 jaar
Ondanks de sluiting continueren Fons en Jacintha Wenting hun passie voor fietsen

"Omdat we nu bij Lukassen Tweewielers werken kunnen we de dingen die we het liefste doen combineren." Foto: Nina Elbers

Remco Peters, coördinator van de 4e Schmuggeltocht. Foto: Maaike Hageman  
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De Liemers Helemaal Goed Courant  is 
een initiatief van Hope XXL en De Liemers 
Helemaal Goed en wordt gemaakt door 
leerlingen van het Candea College in Duiven 
en het Liemers College in Zevenaar.

Uitgever: stichting Daadkr8-Media.

De krant verschijnt twee keer in de maand  
huis-aan-huis in Didam, Zevenaar, Duiven, 
Groessen, Loo, Westervoort, Lathum, 
Giesbeek, Angerlo, Pannerden, Spijk, Lobith, 
Tolkamer, Herwen en Aerdt in een oplage  
van 42.000 exemplaren als bijlage bij  
Hét Gemeente Nieuws 

Redactie: Camillia Stokman, Ted Prost, 
Maaike Hageman, Stijn Kuster, Kim Kleijkers, 
Dirk van Hummel, Kyra Sannes, Nina Elbers, 
Nomi Vermeulen, Ilse van Velsen, 
Rahma Maqboul, Linda Ruijs, Lara Nijhof en 
Nynke Kooy.

Begeleiding: Anke Swanenberg (Liemers 
College), Michiel Kuijpers (Candea College), 
Susan Wiendels (redacteur), Joke Burink 
(redacteur), Sjoerd Geurts (coördinerend 
hoofdredacteur).

Redactie: redactie@daadkrachtmedia.nl

Advertenties: 
Bjorn Ewald
Bjorn@starterspers.nl
Tel. 06-19337318

Marco van den Brink

Colofon 
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Op 28 mei 2016 kwamen op uitnodiging van 
HOPE XXL zeven studenten vanuit Bangladesh 
naar Nederland.

Het was een hele klus geweest om dat te regelen 
met visa en dergelijke. Op het programma stond 
een tweedaagse conferentie met de jongeren van 
HOPE XXL en met deze groep waarvan Nusrat, 
rechts naast burgemeester Rik de Lange van de 
gemeente Duiven, al in New York gesprekken had 
gevoerd met Yama Akbari. Yama, de spokesman 
van HOPE XXL, had haar gesproken toen hij bij 
De Verenigde Naties in 2015 een vergadering bij-
woonde waar hij de Liemers List had gepresen-
teerd voor een zaal van 400 mensen, waaronder 
Nusrat.
Het contact was gelegd en Nusrat was enthou-
siast over het HOPE XXL- idee van het People’s 
Partnership. Twee landen worden aan elkaar ge-

koppeld en zorgen ervoor dat in gezamenlijkheid 
aan het eind van de 21ste eeuw de inwoners van 
die landen hun leven met een 8 waarderen. De 
jongeren uit de Liemers hadden 96 koppels van 
landen gemaakt en Nederland aan Bangladesh 
gekoppeld. Ontwikkelingssamenwerking direct 
tussen twee landen.
Er was al contact met Royal Has Koning die in 
Bangladesh polders aan het aanleggen is in op-
dracht van De Wereldbank. De bedoeling was, en 
is, dat Nusrat de vooruitgeschoven post blijft van 
HOPE XXL en dat er contacten gelegd gaan wor-
den met scholen. Dat is ook gebeurd. Echter een 
tegenbezoek van ons aan Bangladesh wordt ons 
erg afgeraden. Het is er veel te onrustig en (wes-
terse) buitenlanders zijn er hun leven niet zeker. 
Met de keuze voor Bangladesh hebben de Foun-
ders van HOPE XXL Nederland een ‘lastige’ partner 
bezorgd. De hele groep bezocht destijds de wa-
terzuivering in Duiven en zij werden toegesproken 
door Rik de Lange. Het wordt vervolgd, de contac-
ten zijn er, de wil ook, maar het gaat moeizaam.

Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoeken we re-
gelmatig een ondernemer of medewerker van een 
Liemers bedrijf.
Naam?
“Dorothé Kuppens, ik woon in Didam en werk bij 
Baston Wonen als medewerkster bij de klanten-
service.”
Baston Wonen?
“Ik ben 23 jaar geleden gevraagd of ik interesse 
had in een functie bij de Stichting Volkshuisves-
ting Zevenaar, de voorganger van Baston Wo-
nen.
Ik begon op de afdeling financiën, stapte over 
naar de reparatielijn en vervolgens de klan-
tenservice. Ik werk voor en met bewoners en 
woningzoekenden. Er zit veel diversiteit in mijn 
werk en dat maakt het leuk! Ik krijg hier veel 
energie van, omdat ik samen met collega’s en 
samenwerkingspartners kan samenwerken aan 

prettig en betaalbaar wonen.
Ik beantwoord vragen over het zoeken en toewij-
zen van een woning en ga bijvoorbeeld in op re-
paratieverzoeken, huurbetaling en leefbaarheid.”
Vrije tijd?
“Naast mijn werk ben ik vooral in Didam erg 
actief. Ik was jarenlang omroepster bij de thuis-
wedstrijden van DVC’26 1, zat ik in het bestuur 
van de Oudheidkundige Vereniging en nu zit ik 
in het bestuur van het Oranje Comité Didam. 
En dan heb je nog mijn hobby’s: werken in de 
tuin, schilderen, lezen, fietsen en een terrasje 
pakken…”
Liemers?
“Ik draag een warm hart toe aan de Liemers. Ik 
moet er niet aan dénken om weg te gaan. Ik zie 
Didam als mijn thuis en heb een fijne buurt. Ik 
ken veel mensen, waar ik ook op terug kan val-
len. Dat geeft een vertrouwd gevoel. Bovendien 
is iedereen in de Liemers heel gemoedelijk onder 
elkaar. Je merkt dat men ook vaak iets voor el-
kaar wil doen! Hier voel ik me prettig.”

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd er 
ook in het Azië hevig gevochten. Na eerdere ge-
vechten op het vasteland met China viel Japan 
in 1941 de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor 
aan. Door een aanval op deze vloot hoopte de 
Japanse marine een vrijere hand te hebben ge-
durende operaties tegen verschillende eilanden 
in Zuid-Oost Azië, waaronder toenmalig Neder-
lands-Indië. Na Pearl Harbor begon dan ook een 
geleidelijke invasie van deze eilanden.Hoewel de 
Nederlandse strijdkrachten in Nederland zelf al 
in 1940 gedwongen waren te capituleren, kon 
een gedeelte van de Nederlandse vloot onder 
schout-bij-nacht Karel Doorman haar operaties 
verder zetten, aangezien het toentertijd opereer-
de in Zuid-Oost Azië. In 1942 deed Doorman, die 
het bevel had over een gecombineerde vloot van 
Amerikaanse, Britse, Australische en Nederland-
se schepen een poging om de Japanse invasie 

tegen Java een halt toe te roepen.
 
Doorman probeerde met zijn vloot de Japanse 
troepentransporten, die bestemd waren voor de 
landingen op Java, aan te vallen. Hiermee wilde 
hij de algehele invasie een halt toeroepen. Echter 
deze transportschepen werden beschermd door 
een aantal Japanse schepen, waardoor een zee-
slag noodzakelijk was. Hoewel beiden kanten in 
numerieke aantallen ongeveer gelijk waren, wa-
ren de Japanners superieur. De vloot van Door-
man bestond grotendeels uit oudere schepen die 
nog uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog kwa-
men. De moderne Japanse schepen konden meer 
vuurkracht gebruiken en hadden hierdoor een dui-
delijk overwicht ten opzichte van de geallieerde 
vloot. De slag om de Javazee eindigde dan ook in 
een geallieerde nederlaag en had het zinken van 
twee Nederlandse slagkruisers tot gevolg. Tevens 
liet Doorman het leven op zijn kruiser. De slag om 
de Javazee betekende het einde voor de onafhan-
kelijke opererende Nederlandse vloot.

TOLKAMER - Op zaterdag 14 en zondag 15 
september houdt fruitteeltbedrijf F. van Schip 
weer een appelplukdag. Deze dagen stellen Fer-
dinand, Lidy, Chancely en Angeline hun bedrijf 
open van 10.00 tot 16.00 uur.
 
Tijdens deze dagen kan iedereen zijn of haar ei-
gen appels plukken en daarna afrekenen in de 
winkel. Tevens is er gelegenheid om het bedrijf 
te bezichtigen. Dit kan zowel lopend onder bege-
leiding of middels een leuk ritje met de pluktrein 
door de boomgaard. Dit is altijd leuk voor jong 
en oud. Bezoekers zien dan het verschil in leeftijd 
van de percelen en hoe de appels en peren aan de 
boom groeien.
Ferdinand en Lidy: “Weer terugkomend op het erf 
kun je mee met een rondleiding over het bedrijf 
en zien hoe we het fruit voor lange tijd gekoeld 
bewaren en sorteren voor de handel. Zo kunnen 

we ons product bijna het hele jaar door leveren 
en blijf je verse appels en peren houden.” Ook de 
winkel met diverse streekproducten is natuurlijk 
open.
 
Kindervermaak
Voor de kinderen is er een springkussen. Er zijn 
diverse kraampjes waaronder een poffertjes bak-
fiets met verse poffertjes en een lekkere stoel-
massage. Tevens is er gelegenheid om even ge-
zellig op een terrasje te genieten van een lekker 
kopje koffie, thee, frisdrank of een sapje terwijl de 
kinderen bezig zijn.
 
Voldoende parkeergelegenheid
Waan je in de wereld van een echte fruitteler en 
proef het sap van pure appels en peren. Kom 
dan gezellig zaterdag 14 september of zondag 15 
september naar de ‘s-Gravenwaard 1 in Tolkamer. 
Dit is achter de voetbalvelden van Rijnland, waar 
voldoende parkeergelegenheid is die direct aan-
sluit op de fruitpercelen.

Kyra Sannes

Piet Bus

Sylvain Thöni

Door onze redactie

‘Ik draag de Liemers een warm hart toe’

De slag in de Javazee

HOPE XXL Archief: Bangladesh

Kom appels plukken in Tolkamer

'Er zit veel diversiteit in mijn werk en dat maakt het leuk' Foto: Ilya van Kersbergen

De delegatie uit Bangladesh

De familie Van Schip zet de deuren open
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27 aug/1 sept Liemers Museum Zeve-
naar
Expositie / 14:00 / € 4,-- vanaf 18 jr
31 aug Halsaf Babberich
Braderie / 10:00 / € 2,--
Vanaf 14.00 uur de band Flow!
1 sept Horsterpark Duiven
Sport en spel / 9:30 / Gratis
FRoS loop ter nagedachtenis aan Bert 
Timmer
1 sept Kunstwerk! Volksuniversiteit 
Zevenaar
Open dag / 11:00 / Gratis
Met o.a. demonstraties van 3D printen, 
drone vliegen ect.
1 sept Kulturhus de Nieuwhof W’voort
Open dag / 11:00 / Gratis
1 sept OBW Zevenaar
Voetbalinstuif / 10:00 / Gratis
Voor kinderen 3 t/m 10 jaar
5 sept De Ogtent Duiven
Film / 20:00 / € 4,-- Eerste film van dit 
seizoen
7/8 september Centrum Zevenaar
Najaarsfestival met zaterdagavond The Pa-
loma’s en op zondagmiddag dweilorkesten 
en gezelligheidskoren. Toegang gratis.
8 sept Huize Vredenburg Westervoort
Concert / 14:00 / € 2,--
De danseres Judith Naber en zangeres 
Monica Coronado.
8 sept Braamhuis Zevenaar
Concert / 14:00 / Gratis
Een fadoconcert van Fransie Leenders.
8 sept Wip-inn Zevenaar
Fair met Flair/ 12.00 uur /gratis
8 sept MC ASOM
9:30 / € 6,-- incl. koffie
Lekkere Bochtenrit Motorclub ASOM
11 sept Filmhuus Westervoort
Film / 20:00 / € 5 / Huize Vredenburg
Eerste film van het seizoen: Life itself
 

ZEVENAAR - “We hebben het meel al weer ge-
vonden, dus er kunnen genoeg pannenkoeken 
worden gebakken voor iedereen!” zegt de vrolij-
ke handpop van Susanne Vroom. Alle kinderen 
juichen. Natuurlijk, want wie wil er nou geen 
lekkere pannenkoeken? Vooral na een spannen-
de poppenkast over de zoektocht naar het des-
betreffende meel!
 
Als de kinderen weg zijn komt Susanne achter 
de zelfontworpen poppenkast vandaan. Jan de 
Klusjesman heeft het voor haar in elkaar gezet. 
Hiernaar zit een kleine verwijzing in het decor, 
waar je een etalageruit kunt zien met een netjes 
geschilderde zaag en daarbij de tekst: ‘Jan de 
Klusjesman’. Ook zie je ‘Vision Art’, het bedrijf van 
haar broer en ‘Aggies Patat,’ een verwijzing naar 
de patatzaak waar haar moeder vroeger werkte. 
Maar hoe is ze bij deze kast gekomen? “Mijn va-
der was poppenspeler en heeft zijn kast geërfd 
van mijn opa. Ik ging altijd mee met mijn vader. 
Dan mocht ik helpen en soms zelfs een pop vast-
houden,” vertelt Susanne.
 

‘Het mooiste is als
je het hele publiek
op zijn kop krijgt’

“Later, inmiddels een stuk ouder, kwam ik op ge-
geven moment thuis te zitten. Ik verveelde me en 
ging poppen maken om de tijd te doden. Eerst 
wilde ik die aan mijn vader geven. Dat heb ik uit-
eindelijk niet gedaan. Ik heb mijn eigen kast ge-
maakt en wilde ook mijn eigen verhaal maken. 
Daar was ik nog niet eens aan begonnen, toen 

mijn vader al een opdracht voor me had: spelen 
op koningsdag. Dat was al een groot succes!” Ze 
kijkt trots. “Ik ben nu de derde generatie.”
 
Kierewiet
Met haar poppentheater Kierewiet speelt Susan-
ne voor gevarieerde gezelschappen: van perso-
neelsverenigingen tot verjaardagsfeestjes. Of ze 
voor een grote of kleine groep staat maakt haar 
niet uit: “Als één kind het al leuk vindt, dan is het 
geslaagd,” zegt ze lachend. “Maar als je het goed 
doet, juichen grote groepen wel altijd zo leuk mee! 
Het mooiste is als je het publiek helemaal op zijn 
kop krijgt.” Dat doet haar denken aan een Montes-
sori school waar ze een keer heeft gespeeld. “Het 
ging over bloemetjes en bijtjes. Ik kreeg die kinde-
ren helemaal gek. Ze waren helemaal uitgelaten 
en vonden het prachtig.”
 
Kinderen en volwassenen
Naast kinderen, speelt Susanne ook wel eens 
voor volwassenen. Bijvoorbeeld als een koppel 

zoveel jaar getrouwd is, of een collega ergens 25 
jaar werkt. “Ik speel ook vaker voor volwassen 
verstandelijk gehandicapten, met Sinterklaas. 
Die vragen dan iedere keer weer of ik nog een 
poppenkast ga spelen met Sinterklaas. Heel leuk 
natuurlijk.” Ze heeft dus een grote doelgroep. “Het 
jongste waar ik ooit voor gespeeld heb, was… 
twee jaar? Dus zeg maar van twee tot honderd. 
Mensen zien het toch wel als een stukje van hun 
jeugd.”
 
Vierde generatie
“Vroeger was dit werk nog wel redelijk normaal, 
maar tegenwoordig zit iedereen alleen nog maar 
achter de computer. Dit is juist lekker interactief 
met de kinderen, even wat anders.” De ervaren 
poppenspeelster ziet het dan ook echt als een 
hobby. “Ik wil nog wel meer voorstellingen geven, 
ook in mijn nieuwe blacklight theater, samen met 
mijn vriendin Clementine. Mijn dochter, Keri, wil 
ook graag een keer meespelen. Misschien wordt 
zij wel de vierde generatie.”

ZEVENAAR- Nu de zomervakantie voorbij is, 
staat de start van een nieuw theaterseizoen al-
weer voor de deur. In Kunstwerk! Het Musiater 
in Zevenaar wordt het nieuwe theaterseizoen 
feestelijk geopend met Blind Date, een verras-
singsvoorstelling waarbij van tevoren niet be-
kend is wie er optreedt en wat voor voorstelling 
het wordt. 
 
“Dit wordt het derde jaar op rij dat wij als Musi-
ater een blind date voorstelling organiseren als 
opening van het theaterseizoen”, zegt Bert Frö-
lich, directeur van Kunstwerk! waar Het Musiater 
onder valt. Frölich vertelt: “Alle Oost-Gelderse the-
aters willen het theaterseizoen op ludieke wijze 
openen, daarom luiden we op 28 september alle-
maal op dezelfde tijd het nieuwe theaterseizoen 
in met de blind date voorstellingen. Via de blind 
date voorstelling hopen we dat mensen in ver-

volg vaker naar iets gaan dat nieuw voor hen is, 
zo komen minder bekende artiesten ook meer in 
beeld.”
Na de opening van het nieuwe theaterseizoen 
gaat Het Musiater gelijk door met het seizoens-
programma. Er staan dit seizoen vijftig profes-
sionele shows op de planning met onder andere 
gasten als Ali B, Jim van der Zee en André Kui-
pers. Ook leuk is dat de muzikanten, cabaretiers 
of acteurs die voorgaande jaren een blind date 
voorstelling hebben gegeven, nu ook in het jaar-
programma zitten. Zo kunnen bezoekers die vo-
rige jaar de blind date gemist hebben nu in de 
herkansing.
Zaterdagavond 28 september om 20:15 uur 
wordt iedereen feestelijk welkom geheten met 
een drankje bij de blind date voorstelling in Het 
Musiater. Frölich zegt: “Ik ben helemaal klaar voor 
het nieuwe theaterseizoen en ik hoop onze be-
zoekers ook, want er staat heel veel leuks op hen 
te wachten!” Een kaartje is 10 euro en te koop via 
de site: liemerskunstwerk.nl, kopje Het Musiater.

Kyra Sannes

Nina Elbers

Susanne Vroom is al zo’n 27 jaar poppenspeelster

Feestelijke opening theaterseizoen

Agenda

Een trotse Susanne: "Ik ben nu de derde generatie." Foto: Kyra Sannes

Liemers Poëzie
NIEUWE SCHOOLJAAR

Weer fit na de vakantie

Begint school een nieuw jaar

Mijn brein goed opgeladen

Schoolboeken liggen klaar

 

Maar snel weer veel leren

Is ook snel weer moe

Ik heb al gauw genoeg

Van dat geleer en gedoe

 

En als de leraar eens vraagt

“Waar zitten je gedachten?”

Dan zijn die al opnieuw

Naar de vakantie aan ‘t smachten

            
  Kyra Sannes
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ZEVENAAR - Op de open dag van 1 september 
is iedereen van 11.00 tot 15.00 uur welkom om 
een kijkje te nemen in de toekomstplannen van 
de Kunstwerk! Volksuniversiteit Zevenaar aan de 
Vincent van Goghstraat.
 
Met een nieuw oog voor de wensen van de regio-
bewoners verschaft Kunstwerk! Volksuniversiteit 
Zevenaar laagdrempelig workshops die vernieu-
wen, verrijken en verblijden. In samenwerking met 
de andere entiteiten binnen Kunstwerk! zoals het 
Liemers Museum en Het Musiater, wordt er zorg-
vuldig gekeken naar hoe er het best ingespeeld 
kan worden op wat men graag wil doen of leren; 
workshops tai-chi? Prima. Kunstgeschiedenis, 
moderne techniek en... sushi maken? Toch wel 
als het aan de Volksuniversiteit ligt! “Voorheen 
was er enkel ruimte voor een vast aanbod van 
traditionele cursussen, maar tegenwoordig is er 

ruimte voor zoveel meer,” zegt Robert Timmer-
mans, werkzaam voor Kunstwerk!. “Mensen zijn 
tegenwoordig sneller en flexibeler, dus zijn wij dat 
ook,” vult Bert Aalders, clustercoördinator, aan. 
“Kijkende naar de behoefte, passen wij ons aan 
om iedereen te voorzien van educatie die bij hen 
past.” Bijzonder aan de open dag is dat het de tran-
sitie zal kenmerken tussen de Volksuniversiteit 
van vroeger en de Volksuniversiteit van straks, die 
zal verplaatsen naar Hal 12. Het ‘ontgrendelen van 
mogelijkheden’, daar draait het bij de Volksuniver-
siteit allemaal om; met de zogeheten 21e century 
skills, een collectie ‘moderne’ vaardigheden zoals 
het besturen van drones, het leren programme-
ren en het omgaan met 3d-printers, hoog in het 
vaandel, zal de nieuwe aanpak goed in de smaak 
te vallen bij de bezoekers. Hoewel de koers gericht 
is op vernieuwing, laat de universiteit de traditio-
nele activiteiten niet in de steek en zal er voor die 
interesses ook genoeg leuks zijn.”Er is voor elk wat 
wils.” begint Robert weer. “Maar alles leerzaam én 
pleziervol!” eindigt Bert.

Blindelings ergens voor gaan. Doe je dat wel 
eens? Ik zelf doe het te weinig. Vaak zijn we veel 
te berekenend. We willen weten wat er gaat ko-
men, of we waar voor ons geld krijgen of we zijn 
bang voor de teleurstelling als de verwachting 
niet uitkomt. Dat zijn de mitsen en de maren. 
Ergens blindelings voor gaan kan ook positief 
zijn. Je laat je verrassen, je hebt geen verwach-
tingen.
Er vol in gaan zonder dat je precies weet waar 
je uitkomt, maar wel een ervaring rijker. Ik zou 
willen dat we wat vaker ergens blindelings voor 
gaan. In dit geval doel ik op theaterbezoek. We 
staan aan het begin van een nieuw theatersei-
zoen. Met zorg heeft de schrijver van dit stukje 
ook het theaterprogramma samengesteld. Van 
veel voorstellingen ken je misschien de acteurs 
of de cabaretiers.
Je kiest iets bekends of vertrouwds en hoopt op 

een verrassend nieuw programma. Maar ieder 
jaar komt er nieuw talent bij. Theatermakers die 
graag willen tonen wat ze hebben gemaakt of 
bedacht. Voor hen is het een begin van een car-
rière. Ga je ook blindelings naar voorstellingen 
waarvan je de namen niet kent of waarvan je 
niet weet wat er gaat komen? Argumenten als: ik 
betaal ervoor, ik wil wel kwaliteit en een gezellige 
avond, spelen dan een rol. Maar… meestal word 
je juist blij verrast.
Je hebt een eerste ontdekking gedaan van een 
nieuw talent. Je bent blindelings ergens naar 
toe gegaan en hebt de avond van je leven. Ten-
slotte is voor iedere artiest altijd een eerste keer 
geweest.
Gun het nieuwe talent ook een super eerste keer 
en kom eens blindelings naar een voorstelling. 
Om je een beetje te helpen hebben we op za-
terdag 28 september a.s. een blind date voor je 
georganiseerd.
Stort jij je in het onbekende? Het leven wordt er 
een stuk leuker en spannender door!

1367
Ideeën 1363 tot 1367 zouden bidders, die iets 
willen voor de toekomst, moeten laten inzien dat 
bidden niet werkt. Bidden om het verleden te 
herstellen of anders te doen verlopen, zal blijken 
niet te werken. Dat laatste zien ze wel in. Maar 
bidden voor iets dat in de toekomst ligt, blijven 
ze gewoon doen. Hoe werkt dat in hun hoofden? 
Hoe zijn hun hersenen gemanipuleerd? Is het 
wensdenken zo sterk en een weke ruggengraat 
ertoe in staat? Blijkbaar!
1368
Nog een ter verduidelijking. Als je hebt gebeden 
dat jouw lot het winnende staatslot is en je hebt 
het niet gewonnen, of maar een tientje, bid dan 
tot je god, als de trekking is geweest en je nu 
weet wat het nummer van het winnende lot is, 
dat hij je dat winnende lotnummer alsnog door-
geeft en de trekking opnieuw laat plaatsvinden 

met jou als winnaar. In de theorie van gelovigen 
moet dit mogelijk zijn.
Denk je toch ook dat dit voor je god ondoenlijk 
zal blijken te zijn, dan is mijn advies om niet meer 
te bidden, maar zaken te ondernemen om de 
toekomst vorm te geven door in actie te komen!
1369
Het moet niet zijn ‘gelovers’ maar ‘Voorgeloo-
chenen’.
En het is Liegen, Loog, Geloven.
En goddelijke moraal is menselijke moraal in ca-
mouflage. Wees dapper en kom op voor je eigen 
moraal en niet voor een opgelegde variant uit de 
woestijn van twintig eeuwen terug.
1370
Religie en nationalisme zijn de grootste bedrei-
gingen voor een individu. Pas dus op!
1371
Ik ben voor maximaal 8 partijen in de Tweede Ka-
mer. De kleinste vallen af en hun zetels worden 
naar rato verdeeld onder de acht. Zijn er nu 13. 
Dat is teveel! 

~Commentaar
 
Bidden heeft geen zin, dat is wat Multaboni zegt. 
Het verleden kan niet veranderd worden, we kun-
nen niet tijdreizen en de toekomst zal je nooit 
geven wat je wil. Dat wil natuurlijk niet zeggen 
dat wat je wil niet in de toekomst kan gebeuren, 
maar ervoor bidden heeft geen zin.
Actie ondernemen wel. Misschien dat bidden 
je kracht geeft om de actie uit te voeren, maar 
toch. Maar als je over tijd na gaat denken, dan is 
het maar iets raars. Iets wat wij bedacht hebben 
om een dag, een leeftijd aan te geven.
Maar wat heeft het voor zin, wat is het nut? 
Waarom willen wij weten hoe lang een dag 
duurt, hoe lang we leven? Heeft het enige toe-
gevoegde waarde voor wie we zijn en wat we 
doen? Tijd is gewoon raar. Iets relatiefs. We kun-
nen terugkijken op het verleden, zonder dat we 

daar iets aan hebben, wij mensen leren immers 
niet snel van onze fouten, maar maken ze liever 
eerst drie keer.
We kunnen niet in de toekomst kijken, dus weten 
we niet wat ons te wachten staat.
Dus wat heeft tijd voor zin? Is alles al bepaald en 
zijn onze hersens onze toekomst gewoon verge-
ten of is niks bepaald en hebben we een vrije wil 
en keuze in ons leven? Of is het, zoals ik ook al 
een keer eerder vermeld heb, dat we denken dat 
we een vrije wil hebben?
Er zijn zo veel theorieën over tijd en tijdreizen. Al 
die films die erover gaan en toch altijd iets met 
elkaar gemeen hebben als het gaat om tijdrei-
zen, maar toch ook iets wat anders is. En met 
elke nieuwe film lijkt er weer een nieuw idee 
te zijn over tijdreizen. Onderzoek ernaar leidt 
volgens mij altijd tot niets of alleen maar meer 
vragen en theorieën. Ik denk dat we tijd gewoon 
moeten laten voor wat het is en gewoon moeten 
leven in het hier en nu. Laat tijd gewoon een re-
latief begrip zijn.

Column Bert Frölich, de Verbinder

Multaboni

Ted Prost

Kim Kleijkers

Blind date

Ideeën

Open dag Kunstwerk! Volksuniversiteit 
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DUIVEN - In het 3e weekend van september 
vindt het 3 Oever Festival plaats in de Gelderse 
Poort. Een van de belangrijkste onderdelen van 
het festival is de 3 Oever Open Atelier Route. 
Deze interessante kunstroute bestaat nu drie 
jaar en is van een kleine 20 kunstenaars naar 
ruim 50 gegroeid, verdeeld over 33 locaties in de 
gemeenten Zevenaar, Lingewaard en Berg en Dal. 
Annelieke Loman, kunstschilder uit Duiven, doet 
voor het eerst mee.
 
Annelieke Loman tekent haar hele leven al. Toch 
deed ze geen kunstopleiding, ze ging naar de Pabo 
en werkte jarenlang in het basisonderwijs. Geïnte-
resseerd als ze was in de schilderkunst, kwam ze 
in aanraking met een Edese kunstschilder. Hij zag 
in haar een prachtig model, maar Annelieke wilde 
meer dan model zijn. Ze vroeg de kunstschilder of 
hij haar les wilde geven. Mede door deze lessen 
ontwikkelde Annelieke haar eigen schilderstijl, ge-
kenmerkt door veel kleurgebruik.
 
 
Loowaard
Er hangt veel mooi en divers werk van haar in het 
huis in Duiven. Annelieke heeft geen eigen atelier. 
Elke week schildert ze samen met haar vader, Ka-
rel Loman die in Ede woont, de ene keer bij hem 
thuis, de andere keer in Duiven. “Mijn vader tim-
mert flink aan de weg,” lacht ze, “Hij is autodidact, 
net als ik, maar hij heeft zelfs in Florence geëxpo-
seerd. Hij schildert graag in de natuur.” In tegen-
stelling tot haar vader werkt Annelieke het liefst in 
haar eigen woonkamer. “Ik kom daar helemaal tot 
rust als ik schilder. Daar kan ik me ook het beste 
concentreren. Natuurlijk is het mooi om in de Ui-
terwaarden te gaan schilderen en mijn vader pro-
beert me ook vaak over te halen, maar ik ben dan 
te snel afgeleid en te onrustig om echt een goed 
schilderij te maken.” Er hangen een paar mooie, 
kleurige schilderijen met paarden in de woonka-
mer. “Op deze zie je de Rijnstrangen,” wijst ze aan. 
“Dat is zo’n prachtig gebied. Toen ik in Arnhem 
woonde, zei de Liemers me niet zoveel. Dat ver-
anderde toen we in Duiven kwamen wonen. Mijn 
man en ik fietsen graag in het Rijnstrangengebied 
en wandelen en zwemmen in de Loowaard. Het 
rivierenlandschap met de Uiterwaarden en de wil-
de paarden is zo prachtig en inspirerend.” Behalve 

Liemerse en Nederlandse landschappen schildert 
Annelieke ook Mediterrane landschappen. “Soms 
heb ik ook niet direct een onderwerp, maar begin ik 
gewoon met verf te spelen op het doek. Dan moet 
er niets en alles is goed. Intuïtief schilderen noem 
ik het maar. Dat levert vaak mooie abstracten op. 
En soms krijgt mijn werk een stripachtig karakter. 
Dat is ook heel leuk om te doen.”
 
3 Oever Open Atelier Route
De Duivense kunstenaar heeft veel om te laten 
zien tijdens een expositie. Nu haar beide zonen 
groot genoeg zijn en ze meer tijd voor zichzelf 
heeft, is ze zich meer gaan toeleggen op haar pas-
sie voor de kunst. Sinds 2014 heeft ze 12 keer 
geëxposeerd. Dat deed ze onder meer in Duiven, 
Harskamp en Amsterdam. Ook exposeerde ze al 
eens in het kleine kerkje in Angeren. Tijdens het 3 
Oever Festival doet ze in datzelfde kerkje mee aan 
de 3 Oever Open Atelier Route. Annelieke is één 
van de 52 kunstenaars die op 21 en 22 september 
op 33 locaties, verspreid in de Gelderse Poort hun 

kunstwerken laten zien aan het publiek. Een aantal 
kunstenaars zet het eigen atelier open, anderen 
exposeren op mooie locaties in het festivalgebied. 
Annelieke kwam in aanraking met de kunstroute 
via Rita Oostendorp, een van de coördinatoren. 
“Ik vind het ook best spannend om aan deze kun-
stroute mee te doen. Er wordt wel kwaliteit ver-
wacht. Ook is het leuk om aan de andere kant van 
de rivier te exposeren. Het mooie van zo’n 3 Oever 
Festival, is de verbinding van drie heel verschillen-
de oevers met elkaar, via de kunstroute en diverse 
optredens.” Annelieke vindt het ook leuk om ande-
re kunstenaars te leren kennen en andere locaties 
waar ze mogelijk in de toekomst kan exposeren. 
“Dat is zo speciaal aan deze route, de diversiteit, 
de verbondenheid van cultuur en natuur, maar 
ook de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent als 
kunstenaar. Ik ben echt heel benieuwd wat deze 
kunstroute me gaat brengen en hoop ook echt 
dat er veel bezoekers komen kijken. Ik post vaak 
mijn schilderijen op Facebook, maar in een expo-
sitieruimte komt alles natuurlijk veel beter tot zijn 

recht. Het is een mooie manier om kunst te kun-
nen delen met mensen.” Vaak is het een bepaald 
publiek dat galeries en ateliers bezoekt. Door de 3 
Oever Open Atelier Route aan het 3 Oever Festival 
te verbinden, hoopt de organisatie dat de drempel 
voor andere mensen om naar kunst te komen kij-
ken lager wordt. Daarbij is een bezoek aan een ate-
lier heel boeiend, omdat je de werklocatie van de 
kunstenaar ziet, de plek waar kunst tot leven komt. 
Op een aantal locaties zullen er workshops en de-
monstraties gegeven worden tijdens het festival.
 
Fietsroutes
De Gelderse Poort is een groot gebied. Voor wie 
gewend is aan een festival op een paar hecta-
re met gesloten hekken is het even zoeken. Het 
doel van het 3 Oever Festival is natuur en cultuur 
met elkaar te verbinden in de ruimste zin van het 
woord. Er worden fietsroutes uitgestippeld, die 
voornamelijk langs de ateliers zal voeren. Ook sti-
muleren de organisatoren dat de festivalbezoekers 
het water oversteken door gebruik te maken van 
de pontjes. De Rijnstrangen is immers zo’n andere 
gebied dan de Millingerwaard. Het water vormt 
vaak de blokkade om eens op de andere oever 
te gaan kijken. De organisatoren van het 3 Oever 
Festival hopen dat mensen daar in het 3e weekend 
van september de tijd voor nemen. De 3 Oever 
Open Atelier Route speelt daarin een grote rol. De 
Liemers blijft, als het om beeldend kunstenaars 
gaat, nog wat achter bij Lingewaard en Berg en 
Dal. Toch zijn er een paar prachtige Liemerse lo-
caties betrokken in de kunstroute, zoals Gemaal 
Oude Rijn in Pannerden, Eet-Lokaal in Zevenaar, 
Four, Lounge & Leisure in Tolkamer, Dykhoeve Her-
wen en Heerlijckheid Herwen. De laatste is een 
pleisterplaats, met een uitgebreid programma. De 
locaties waar kunstenaars exposeren zijn op 21 
en 22 september geopend van 11.00 uur tot 17.00 
uur. Een enkele locatie opent ook op 20 september 
de deuren. Bezoekers kunnen hun eigen route uit-
stippelen en een keuze maken uit de locaties, via 
de website, een slideshow of een handige, kleurige 
adressenwaaier die tijdens het 3 Oever Festival op 
verschillende plaatsen te koop zal zijn. Deze waai-
er is ook handig om te gebruiken als je in een ande-
re periode eens een kunstenaar in zijn atelier wilt 
bezoeken. Meer informatie: www.3oeverfestival.nl.

 Kunstroute verbindt natuur en cultuur
Duivense Annelieke Loman exposeert in de 3 Oever Open Atelier Route

Annelieke schildert veel Liemerse en Nederlandse landschappen. Foto: Alie Engelsman

Annelieke  Annelieke is één van de 52 kunstenaars die op 21 en 22 september op 33 locaties, verspreid in de Gelderse Poort hun kunstwerken laten zien. Foto: Alie Engelsman.

Alie Engelsman

PAGINA 7INTERVIEW Vrijdag 30 augustus 2019de Liemers Helemaal Goed! Courant -




