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DE LIEMERS - Een bijzonder moment. 
Vanaf vandaag valt De Liemers Hele-
maal Goed Courant niet meer als bij-
lage van Hét Gemeente Nieuws in uw 
brievenbus. Voortaan draagt de volle-
dige krant deze naam. Een nieuwe mijl-
paal in de stormachtige ontwikkeling 
van De Liemers Helemaal Goed Cou-
rant, waarbij we het krachtige van Hét 
Gemeente Nieuws behouden.

Ik neem u even mee terug in de tijd. Op 
2 maart 2018 viel de eerste uitgave van 
De Liemers Helemaal Goed Courant in 
de Liemerse brievenbussen. Een krant 
met hoofdzakelijk goed nieuws gemaakt 
door leerlingen van het Candea College 
en Liemers College en mede mogelijk 
gemaakt door Hét Gemeente Nieuws, 
dat ons de mogelijkheid bood om de 
nieuwe krant ook daadwerkelijk bij de 
lezer te brengen.

Het idee om een ‘goed nieuws krant’ uit 
te geven, komt uit de koker van Hope 

XXL, een Liemers initiatief waarin jonge-
ren streven naar een betere wereld. De 
regiocampagne De Liemers Helemaal 
Goed omarmde het idee samen met de 
genoemde onderwijsinstellingen.

Het is bijzonder en mooi dat zoveel par-
tijen in een turbulent medialandschap 
de neus dezelfde kant op durven te 

steken. En geweldig dat beide partijen 
elkaar nu nog inniger durven te omar-
men. Ook de samenwerking tussen de 
twee scholen is bijzonder. De leerlingen 
- veelal afkomstig uit Havo 4 en VWO 
4 - vormen samen één grote redactie. Ze 
maken de krant in hun vrije tijd. De jon-
ge schrijvers die met ons het avontuur 
zijn aangegaan, worden begeleid door 

docenten en professionele journalisten. 
Voor de leerlingen is het schrijven voor 
de krant een bijbaantje waar ze ook iets 
aan verdienen. We verleggen grenzen.

Het mes snijdt aan meerdere kanten. 
We sturen leerlingen de Liemers in om 
te leren in de praktijk. De leerlingen be-
zoeken bedrijven, duiken in de geschie-
denis van de regio, interviewen mensen 
en leren zo hun eigen omgeving op een 
andere manier kennen. 

Nummer 42 van DLHG Courant is een 
bijzondere editie. Hoe het in de praktijk 
gaat werken? Daadkr8 Media - de uitge-
ver van de DLHG Courant en Starters-
pers - de uitgever van Hét Gemeente 
Nieuws - gaan nog nauwer samenwer-
ken. De titel Hét Gemeente Nieuws ver-
dwijnt zoals gezegd, maar in de praktijk 
kunnen verenigingen in de Liemers nog 
steeds hun persberichten opsturen naar 
Starterspers. De kranten gaan zogezegd 
in elkaar op. Artikelen van de leerlingen 

worden afgewisseld met ingezonden 
verenigingsnieuws. 

We hebben zin in DLHG Courant 2.0. 
Met dank aan zoveel enthousiaste leer-
lingen, ouders en begeleiders die bij de 
krant betrokken zijn. En natuurlijk Star-
terspers dat de nek durft uit te steken. 
Het geeft een trots gevoel.

Sjoerd Geurts 
Coördinerend hoofdredacteur

‘Hét Gemeente Nieuws’ krijgt naam 
‘De Liemers Helemaal Goed Courant’

De leerling-journalisten Rahma Maqboul en Nina Elbers vinden het prachtig dat de  Liemerse burge-
meesters Rik de Lange, Lucien van Riswijk, Peter de Baat en Arend van Hout hun verhalen graag lezen.

BEMMEL - Voor het volgende 
nummer kunt u nu de kopij 
aanleveren via de website 
www.gemeentenieuwsonline.nl 
met behulp van deze button

Komt u er niet uit? Bel dan gerust 
met (0481) 46 47 70

De inzend ter mijn voor de 
redactie sluit op dinsdag 
om 17.00 uur! 

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws

GROESSEN - Net zoals ieder jaar orga-
niseert Showband KDO in oktober weer 
Feestweek Groessen (FWG). De orga-
nisatie biedt zoals altijd een gevarieerd 
programma waarbij er voor iedereen 
wel wat te beleven is.

FWG start op zaterdag 12 oktober met 
Qmusic The Party ‘4 uur FOUT’. Vorig 
jaar waren de dj’s van het succesvolle 
radiostation Qmusic voor het eerst in 
Groessen. Het werd een enorm feest 
en daarom zeker voor herhaling vat-
baar. Ook dit jaar draaien de Q-music 
radio-dj’s vier uur lang de meest foute 
muziek uit de Qmusic Foute top 500. 
Confetti het publiek in, handjes in de 
lucht en zingen… Een foute party kan na-
tuurlijk niet zonder foute kleding. Bezoe-
kers worden dus uitgedaagd zich flink 
fout uit te dossen want voor de meest 
originele uitspattingen zijn er gratis con-
sumptiemunten te verdienen!

De dag erna, zondag 13 oktober staat 
de Groessense Bokbier Pruuveri-j op 
het programma. Dit evenement behoeft 
nauwelijks nog introductie want heel de 
regio weet dat de tent die zondagmid-
dag is omgetoverd tot bokbierklooster, 
inclusief paters, en vooral ook dat er 
heerlijke bo(c)kbieren te proeven zijn. 
Natuurlijk is er ook weer de wijnproeve-
rij met exclusieve Duitse wijnen. Daar-
bij kunnen de bezoekers de hongerige 
magen vullen met heerlijkheden van 
Slagerij Appie van Uum en lekkere oude 
kaas. Het orkest Vision zal de gezellig-
heid flink opschroeven. Vorig jaar was 
de bokbierpruuveri-j uitverkocht dus 
het is aan te bevelen om kaartjes in de 
voorverkoop aan te schaffen.

Het tweede weekend start vrijdag-
avond 18 oktober met het Open Lie-
mers Dartstoernooi. De vorige edities 
trok dit gezellige toernooi vele darters 

uit de regio. Het is natuurlijk erg leuk 
om je vaardigheden met anderen te 
meten op een groot aantal banen waar-
op het publiek goed zicht heeft. Na-
tuurlijk wordt er goed voor een natje en 
droogje gezorgd. Er is een flinke prijzen-
pot, met ondermeer een hoofdprijs van 
tweehonderd euro en een menslengte 
Veltins bier voor de hoogste uitgooi! In-

schrijven kan nog via dartsgroessen@
hotmail.com.

Feestweek Groessen wordt zaterdag 
19 oktober afgesloten met het overbe-
kende Maisfeest. Met ‘Bandje Speciaal’ 
zal het Maisfeest weer als vanouds 
compleet feest zijn. ‘Bandje’ houdt van 
hossen, hakken, schuifelen, lol trappen, 

raven en véél show. Met vurige passie 
spelen zij bikkelharde rock, zwoele love 
songs, pop maar ook latin, soul, en dis-
co. Bandje Speciaal speelt door tot de 
hele zaal op z’n kop staat, en zelfs dan 
gaan ze nog even door!

Het Maisfeest is in wijde omgeving 
al jaren heel populair en vaak uitver-
kocht. Het is dus raadzaam op tijd een 
kaartje aan te schaffen. Kaarten voor 
de feesten zijn te koop bij diverse voor-
verkoopadressen in de regio maar wie 
het zichzelf makkelijk wil maken kan 
ook online terecht bij www.captaintic-
ket.nl/ticketshop/feestweekgroessen. 
Natuurlijk kan er tijdens de Feestweek 
met PIN worden betaald.

Verdere informatie over het program-
ma en de voorverkoopadressen van de 
diverse activiteiten, vind je op facebook 
en www.feestweekgroessen.nl.

Prachtig programma Feestweek Groessen
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Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl
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Grote selectie

 studioline 
apparaten



 ■ Do 3 okt

Creatief met kralen

13:30-16:00 uur - €2,50

Vrije inloop

 ■ Do 3 oktober

Filmhuis

Aanvang 20.00 uur - entree € 4,-

 ■ Vr 4 okt

Cul Cabaret - Viggo Waas

Aanvang 20.15 uur - Uitverkocht!

 ■ Za 5 okt

Ogtoberfest - Aanvang 20.30 uur

Entree € 10,-

 ■ Zo 6 okt

Indisch Dansmatinee van 13.00 - 

18.30 uur

Entree € 12,50

(bij reservering € 10,-)

aanmelden via: www.ini-dia.nl

 ■ Wo 9 okt

Meezingcafé

Aanvang 20. 00 uur- Gratis entree

 ■ Do 10 okt

Filmhuis

Aanvang 20.00 uur - entree € 4,-

 ■ Do 10 okt

Creatief met kralen

13:30-16:00 uur - €2,50

Vrije inloop

 ■ Zat 19 okt

Coronas

Aanvang 20.00 uur - Entree € 12,50 

(vvk 10,-)

Jan de Man

En ineens was hij daar.
Jan! 
Ik was al langer op zoek 
naar iemand die als 
een soort gastheer op 
het Remigiusplein zou 
kunnen werken. Iemand die mensen 
de weg wijst als ze vragen hebben, een 
praatje maakt en daarbij het zwerfvuil 
en die verdomde rotpeuken opruimt. 
Een goedgemutste vriendelijke reus 
die ook met de gasbrander het onkruid 
te lijf gaat. 
Het lijkt Jan geweldig om dit werk te 
doen. Op de maandag-, woensdag- en 
vrijdagochtend kunt u Jan aantreffen 
op het plein, Pastoriestraat of stukje 
Kastanjelaan.
Het is voor Jan een mooie tijdsbeste-
ding.
Jan gaat het Plein mooi houden. “Ik 
noem je de ‘PleinPrins”, zei ik. “Zeg 
maar Jan!” antwoordde hij.
Jan, wees welkom en namens iedereen 
alvast bedankt!
 
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 3 oktober - 20:00 uur 
 
VELE HEMELS BOVEN DE ZEVENDE

Verfilming van het boek van Griet 
Op de Beeck, Vlaamse auteur en 
columniste.
 
Film uit 2017 geregisseerd door Jan 
Matthys, met Brit Van Hoof, Sara De 
Roo en Koen De Graeve.
 
(vanaf 12 jaar, 119 minuten, Vlaams 
gesproken)
 

Donderdag 10 oktober - 20:00 uur 
 
GIRL

Belgische film uit 2018, geschreven 
en geregisseerd door Lukas Dhont. 
Lara wil carrière maken als ballerina 
maar heeft echter een probleem, 
ze is namelijk geboren in het 
lichaam van een jongen. Won bij de 
wereldpremière op het filmfestival 
van Cannes 4 prijzen.
 
(vanaf 12 jaar, 105 minuten, Vlaams 
en Frans gesproken)

Woensdag 23 oktober 15:00 uur 
 
PEPPA PIG PIRATENEILAND

10 afleveringen van de tekenfilmserie 
over een heel lief klein varkentje.
 
(alle leeftijden, 60 minuten, 
Nederlands gesproken)

Kinderfilm, gratis toegang
 
 
 
 

Donderdag 24 oktober 20:00 uur  
 
CAPHANAÜM

Film van de Libanese regisseuse 
Nadine Labaki over het verrotte leven 
van een veel te jong kind op straat 
in de achterbuurten van Beiroet. Een 
jongen van 12 klaagt zijn ouders aan 
omdat ze hem op de wereld hebben 
gezet.

(vanaf 9 jaar, 126 minuten, Arabisch 
gesproken)

Gitaarlessen

 
Mijn naam is Sebastiaan van der Plaats en 
geef gitaarles in Duiven. In Mei 2003
afgestudeerd aan het Conservatorium te 
Arnhem met als hoofdvakken Klassiek 
gitaar en Compositie. 
 
3 dagen per week geef ik gitaarles, Mu-
ziektheorie, Improvisatie inzicht en Com-
positie lessen. 15 jaar geef ik nu al weer 
les in Duiven en heb op diverse locaties 
gezeten en zit nu in De Ogtent. 
 
Wat ik leuk vind aan het lesgeven in De 
Ogtent is de bundeling van Cultuur en 
verenigingen. Er zijn veel activiteiten en 
dat maakt het een gezellige en innoveren-
de locatie. 
 
Wil je ook graag leren gitaarspelen?
Aanmelden kan via: info@sebastiaanvan-
derplaats.nl

Vrijdag 4 oktober - Aanvang 20.15 uur - UITVERKOCHT!
 
Viggo Waas speelt ‘de Meestervoorspeller’. Maar wie is ‘de Meestervoorspeller’, welke gedaan-
ten neemt hij aan, is het de profeet die komt vertellen over de Messias, orakelt hij over een 
betere wereld of vindt hij juist dat we onze kansen hebben verspeeld?
 
Is de Meestervoorspeller Charles Aznavour of de joodse lijkensjouwer in de Tweede Wereld-
oorlog, is hij een nomade reizend door zijn eigen verleden, of een charlatan gebruik makend 
van de angst van mensen voor de toekomst… is hij alle vier?
Kijkt de Meestervoorspeller in de spiegel maar ziet hij iemand anders?

Gelooft de Meestervoorspeller vooral in zichzelf?
Is de Meestervoorspeller voorspelbaar?

Zaterdag 5 oktober - Aanvang 20.30 uur 

Zaterdag 5 oktober organiseren Schutterij Onderling Genoegen en De OGtent samen weer 
hèt jaarlijkse OGtoberfest van Duiven.
 
Met medewerking van de band Rosentaler en DJ - Timof.
Het belooft weer een spetterend feest te worden!
 
Entree € 10,- (OG leden gratis op vertoon van schutterskaart)

Mocht u een tafel (beperkt aantal) willen reserveren kan dit voor 1 oktober via: secretari-
aat@ogduiven.nl
Kaarten voorverkoop bij Café Bij de Buren en Present Art

 Programma Explicateur

Tweewekelijkse informatiepagina
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OGtoberfest!

Cul’s Cabaret - Viggo Waas



BABBERICH - Sporten is goed voor de 
jeugd vindt Willi van Bindsbergen uit 
Babberich. Als professionele vrijwilli-
ger zet hij zich tweemaal per week in 
om de schooljeugd van het dorp te la-
ten sporten. Elke maandag- en woens-
dagmiddag kunnen jongens en meis-
jes zo uit de school het sportveld op 
lopen, dat direct achter de school ligt.

Willi van Bindsbergen en voorzitter van 
de Dorpsraad Willy van Dinther: “We 
moeten de jonge kinderen uit Babberich 
de mogelijkheid geven om na school-
tijd lekker buiten te zijn. Zo is het pro-
ject Naschools Sporten en Bewegen 
in Babberich ontstaan.” Willy: “Onze 
jeugd moet naar andere dorpen in de 
omgeving om lid te worden van een 
sportclub, wat toch wel een drempel is.” 
Omdat op dit moment bij de SV geen 
jeugd voetbalt, raken de schoolkinderen 
tussen wal en schip als het om sporten 
gaat. “Het naschoolse project is gratis 

én laagdrempelig. Ouders hoeven er 
niet speciaal voor te rijden. Iedereen, 
vanaf groep 3, kan meedoen. Het is ook 
geen verplichting. Heb je, als kind, een 
keer geen zin of moet je ergens anders 
naar toe, dan kom je gewoon de vol-
gende keer weer. Ook kinderen die al 
naar de middelbare school gaan zijn 
welkom. “Mits ze zich goed gedragen,” 
zegt Willi. “We willen geen politieagent 
spelen. Alle kinderen moeten zich vei-
lig en comfortabel voelen. Op verkeerd 
gedrag spreken we de kinderen aan. Zo 
dragen we, via het sporten, ook bij aan 
de vorming van het kind als het gaat om 
normen en waarden.” Ook de samen-
werking tussen de kinderen is één van 
de voordelen van het naschoolse spor-
ten en bewegen. Willi: “De moeder van 
een van de jongens kwam onlangs naar 
me toe omdat ze het zo geweldig vond 
dat haar zoontje, dat zich op school wat 
afzonderde van zijn klasgenootjes, op 

het veld wel zo leuk enthousiast mee-
speelde met het voetballen. Sporten is 
niet alleen heel gezond voor kinderen, 
het haalt ze ook uit een sociaal isole-
ment. Zo kunnen er ook vriendengroep-
jes ontstaan die nog meer leuke dingen 
na schooltijd met elkaar gaan doen.” 
Schooldirecteur Mandy van Amptink is 
blij met de naschoolse activiteit. Het 
project krijgt veel steun uit de gemeen-
schap, van de gemeente, de Dorpsraad 
en de school. Middels deze steun is 
het sportveld gereed gemaakt en zijn 
er verschillende sportartikelen aange-
schaft. Willi: “De kinderen kunnen zelf 
kiezen welke sport ze willen doen. Ze 
kunnen voetballen, volleyballen, tennis-
sen, handballen of gewoon hardlopen. 
Ook dat is een belangrijk aspect. Dat 
kinderen een keuze leren maken. En 
toch wordt het geen rommelig gebeu-
ren. Het veld is groot genoeg en we heb-
ben voldoende begeleiding.”

DUIVEN - De Dialoog- en DoorpakWe-
ken Duiven zijn weer terug. Van 29 
september tot 6 oktober is het zover.
Het thema: Jouw huis, jouw buurt. De 
locatie voor dit najaar is het gebouw 
van Schuttersvereniging Willem Tell 
aan de Loostraat 38 in Loo. Het doel 
van deze DDWD is dat de gemeente in 
gesprek gaat met inwoners, verenigin-
gen en professionals over onderwer-
pen die op dit moment belangrijk zijn. 
Aanmelden kan via: DDWD@duiven.nl 
en laat naam, organisatie/vereniging 
achter en bij welke bijeenkomst je aan-
wezig wilt zijn. Programma: zondag 
29 september: de opening van DDWD 
tijdens Duuve te Gek. Op 30 septem-
ber is de eerste avondsessie: die bal-

lon gaat niet op! En in jouw buurt? Een 
informatieavond van 19.00 tot 21.00 
uur georganiseerd door Arendse Car 
Systems & DJ Gear en GoClean over 
(wens) ballonnen en confetti. Op 1 ok-
tober is er van 13.00 tot 14.30 uur een 
scrumsessie “jouw buurt inclusief”. In 
de avond is er ook nog een sessie over 
restafval in jouw buurt van 19.30 tot 
21.30 uur. Op 2 oktober is er van 16.00 
tot 17.30 uur een sessie Regie op ener-
gie in jouw bedrijf voor ondernemers.
Op 3 oktober van 15.00 tot 20.00 uur 
is er een Groen(e)markt. Op vrijdag 4 
oktober is er van 14.00 uur tot 16.00 
uur een sessie over een warm welkom 
statushouders in jouw buurt. Op zon-
dag 6 oktober is er een voorzittersdi-
ner “Buurten met Besturen!”. Dit is van 
17.00 uur tot 19.00 uur in het Horster-
park.

De Liemers Lacht

Geweldig! Deze editie, niet meer als 
bijlage van Het Gemeentenieuws, 
maar als hoofdtitel. Dé krant waar 
iedereen heel hard op zit te wachten 
om te weten te komen wel-
ke dingen er allemaal in 
de regio gebeuren. De 
nieuwste feitjes over 
de Liemers! Het is 
grappig om te beden-
ken dat ons ‘krantje’’ 
pas ruim een jaar gele-
den als project is begonnen 
en inmiddels hier naartoe is ge-
groeid. Een Tr8-project vanuit HOPE 
XXL. Er werden eerst een paar leer-
lingen bij elkaar gesprokkeld vanuit 
het Liemers College en Candea Col-
lege. Ik was één van die leerlingen. 
Het leek me heel erg interessant om 
daaraan mee te werken. Dat ik er 
ook nog eens een zakcentje mee 
kon verdienen was helemaal mooi 
mee genomen. Editie na editie kwa-
men we uit als bijlage van Het Ge-

meentenieuws en belandden we bij 
u op uw deurmat. Het werd steeds 
bekender tot het punt dat alle schrij-
vers herkend werden in de Liemers. 

Soms word ik op straat aan-
gesproken! Superleuk 

toch om een beetje be-
kendheid hebben in de 
buurt en dat ook nog 
eens met alleen maar 

goed nieuws? Het mo-
ment dat wij te horen kre-

gen dat de krant veranderd 
werd en dat het Gemeentenieuws 

de titel De Liemers Helemaal Goed 
Courant kreeg was echt geweldig! 
Het beste van twee werelden in één 
krant. Ik zelf en ik denk dat ik nu 
ook voor de andere leerling-redac-
teuren spreek, ben er heel erg trots 
op dat ik mag zeggen dat ik hiervoor 
schrijf, en dat al sinds de tweede  
editie!

Nomi Vermeulen

Redacteur van dienst

De Liemers Helemaal Goed Courant is 
een initiatief van Hope XXL en De Liemers 
Helemaal Goed, Hét GemeenteNieuws en 
wordt o.a. gemaakt door leerlingen van het 
Candea College in Duiven en het Liemers 
College in Zevenaar.
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Colofon

‘Jonge kinderen uit Babberich moeten na schooltijd
lekker buiten kunnen sporten en bewegen’

Inwoners van Duiven: ga dialoog 
aan met de gemeente

Bloedprikken en onderzoek bij SHO
Kijk op www.sho.nl voor actuele 
openingstijden en de dichtstbijzijn-
de locaties. Ook buiten werktijd en 
op zaterdag kunt u terecht.
Voor de meeste onderzoeken, be-
halve voor bloedafname en het in-
leveren van urine, is een afspraak 
maken nodig. Bel 088 - 999 77 77.

Hulpdiensten

Alie Engelsman

De Redactie

Bijschrift: Mandy van Amptink, Willy van Dinther, Anke Voesten (dorpscontactfunctionaris gemeente), 
wethouder Nanne van Dellen en Willi van Bindsbergen trappen af

De 9-jarige Marwa El Abdellaoui zit op basisschool De Wiekslag in Duiven, waar ze het goed naar haar zin heeft. Elke dag gaat ze met een lach naar 
school. Foto: Rahma Maqboul
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Bloemberg
Zevenaar, Marconistraat 21, 0316-340204

toyota-zevenaar.nl

Brandstofverbruik (EC 2015/45X) 5,1-6,0 l/100 km (19,6-16,7 km/l); CO₂ 133-155 gr/km.

* Wanneer u investeert in een Toyota PROACE, kunt u financieren tegen slechts 1,9% rente tot 60 maanden. Actieperiode van 01-
09-2019 t/m 31-10-2019. Uiterste registratie-datum bedraagt 31-12-2019. Prijs exclusief BP  M, BTW en kosten rijklaar maken. 
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Vraag uw dealer naar de voorwaarden. 

PROACE MAATWERK 
MAANDEN

Tijdens de Maatwerk Maanden pak je € 1.000,- extra korting op de complete 
inrichting of aanpassing. Zo wordt je nieuwe PROACE helemaal dé bus voor jouw 
klus. Check de varianten op toyota.nl of ga naar de Toyota dealer voor een 
proefrit op maat.

MAATWERK VOOR JE NIEUWE MAAT

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl



Sta op 
met 
gemak 
in 
Duiven

Remco Kluck

t Holland 51 A
6921 GX Duiven
Tel. 06 - 518 21 098
info@staopmetgemak.nl
www.staopmetgemak.nl
KvK 65745

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op-
stoelen 
met garantie

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven

OOK DIVERSE ANDERE 
WINTERHARDE PLANTEN!WINTERHARDE PLANTEN!

Onze kwekerij is gevestigd aan: Polseweg 23 • Huissen • tel. 026 - 325 19 33
Geopend van: maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur

WWW.KWEKERIJGERRITSEN.NL 

Ze zijn er weer: 

hangviolen en 

winterviolen!

Groot parkeerterreinP

Ze zijn er weer: 
Ze zijn er weer: 

RUIM 100 KLEUREN

Onderscheidend in slapen,
voor gewoon lekker slapen tot specialistisch maatwerk

     

Mallemoolen 6-8  Zevenaar  •  Tel. 0316 - 52 50 21  •  www.bedadviseursberentsen.nl

Eindeloos proefliggen? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring.
Wij inventariseren uw wensen en voorzien u van een passend advies

Kom naar onze zaak en u zult versteld staan van de prijs, kwaliteit en liefde voor elk detail.

NIEUW Bettomica Comfort matras 24 cm
• 100% NON TOXISCH
• Goede ventilatie
• Comfortabele ondersteuning
• Hoge levensduur
• Geschikt voor iedere ondergrond

“Woonmaand”
AANBIEDING*

COMFORT matras
80-90/200 € 1.350,- NU € 999
80-90/220 € 1.669,- NU € 1.259

Al onze producten worden geproduceerd met
respect voor mens en natuur

    "Woonmaand"

NIEUW   Bettomica Comfort matras  24 cm                  AANBIEDING*
 * 100% NON TOXISCH
 * Goede ventilatie         COMFORT matras
 * Comfortabele ondersteuning

 * Hoge levensduur 80-90/200  € 1.350,-  NU  € 999
 * Geschikt voor iedere ondergrond 80-90/220  € 1.669,-  NU  € 1.259

Bettomica bedbodem
"uw partner een leven lang"

* Standaard bodem    of
* Maatwerk bodem 
   (aangepast aan de persoon)

* In en nastelbaar
* Te plaatsen in ledikant 
    of op voetstel * eenmalige kennismakings aanbieding 

i.s.m. onze leverancier- oktober 2019

     Al onze producten worden geproduceerd met 
        respect voor mens en natuur U heeft al een Bettomica "Basic" matras 

                       v/a € 450,-
Eindeloos proefliggen? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring
Wij inventariseren uw wensen en voorzien u van een passend advies

Kom naar onze zaak en u zult vesteld staan van de prijs, kwaliteit en liefde voor elk detail
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 *eenmalige kennismakings aanbieding
i.s.m. onze leverancier- oktober 2019

U heeft al een 
Bettomica “Basic” matras 

v/a € 450,-



DIDAM - IVN de Oude IJsselstreek 
werkgroep de Liemers verzorgt 
op zondag 29 september een wan-
del-excursie in het gebied De Nevel-
horst.

Beleef het afwisselende landschap in 

de omgeving van Zevenaar en Didam. 
Het is een gebied met houtsingels en 
rabatten en vochtige gebieden in het 
agrarische landschap. De start is om 
10.00 uur bij de Westernboerderij De 
Baerle, Baarleweg 4 in Didam. De ex-
cursie duurt twee uur.

Half verhard laantje in De Nevelhorst. (foto: Gerrit van Alst)

BEEK - Zondag 6 oktober vindt op-
nieuw de Pedaleur Montferlandtocht 
plaats. Een unieke toertocht over pa-
den waar fietsers normaal gesproken 
worden geweerd.

De organisatoren van TC de Liemers en 
ATB club de Pedaleur zijn er opnieuw in 
geslaagd om in overleg met Natuur-
monumenten een tweetal routes uit te 
zetten (40 of 60 kilometer), voor ieder 
niveau en met tussen de 600 en 1000 
hoogtemeters.

Nieuw dit jaar is de Gravel Tocht. Deze 
nieuwe vorm van fietsen is momen-
teel in populariteit aan het stijgen en 
de omgeving rondom het Montferland 
leent zich uitstekend om met een gra-
velfiets te berijden. Deze tocht is enkel 

met GPS aangegeven.

Op de routes zijn verzorgingsposten 
ingericht voor de innerlijke mens en 
tevens is er ondersteuning aanwezig 
bij technische problemen aan de fiets. 
Dit alles uiteraard alleen mogelijk door 
inzet van de vele enthousiaste vrijwil-
ligers van beide verenigingen. En ui-
teraard door ondersteuning van onder 
meer hoofdsponsor Wielerhuis de Pe-
daleur uit Doetinchem.

De deelnemers aan de toertocht kun-

nen tussen 8.30 en 10.00 uur starten 
vanaf Hotel ’t Heuveltje (Sint Jansgil-
destraat 27 in Beek). Dit is ook de finis-
hplaats. Er is is voldoende parkeergele-
genheid aanwezig.

De toertocht is NTFU gecertificeerd. 
Het dragen van een helm is verplicht. 
Elke gebruiker van het Montferland-
se bos wordt gevraagd respectvol 
met de natuur en elkaar om te gaan. 
Meer informatie staat op de speciale 
facebookpagina www.facebook.com/
montferlandtocht.

ZEVENAAR - Bij volkssterrenwacht 
Corona Borealis in Zevenaar is op 

vrijdagavond 4 oktober van 19.00 tot 
20.15 uur een jeugdavond.

Tijdens de jeugdavond wordt door le-
den van de sterrenwacht Corona Bo-
realis aan de Breulylaan 3 in Zevenaar 
een presentatie gegeven voor de jeugd 
vanaf 6 jaar. Ouders zijn uiteraard ook 
welkom. De presentatie gaat veelal 
over ons zonnestelsel. De zon, aarde, 
maan, maar ook de overige planeten 
worden dan besproken op een begrij-
pelijke manier. Ook kunnen vragen op 
het gebied van de astronomie worden 
gesteld. Na de presentatie kan bij hel-
dere hemel door de telescoop worden 
gekeken.

Entree jeugd 2,50 euro. Volwassen 
begeleider gratis. Verdere informa-
tie staat op www.coronaborealis.nl/ 
home.html.

ZEVENAAR - Remko Vrijdag en Mar-
tine Sandifort spelen woensdag 16 
oktober om 20.15 uur in Het Musia-
ter hun vierde voorstelling op rij.

De vorige show Vrijdag vs Sandi-
fort werd uitgeroepen tot een van de 
meest indrukwekkende cabaretvoor-
stellingen van het seizoen: ‘Er zijn 
maar weinig Nederlandse cabaretiers 
die met zoveel acteer -en zangtalent, 
energie en overtuigingskracht op het 
toneel staan als Remko Vrijdag en 
Martine Sandifort’, concludeerde de 
Poelifinario jury. 
Bestel online je kaartjes op 
www.liemerskunstwerk.nl.

De Montferlandtocht van zondag 6 oktober leidt fietsers en ATB'ers door de Montferlandse bossen, over paden waar je normaal niet mag komen. (foto: 
Bas Evers)Organisatoren TC de Liemers en ATB club de Pedaleur hebben er alweer zin in!

ZEVENAAR - Op woensdag 18 sep-
tember is Huub Meijer geïnstalleerd 
als raadslid voor de fractie van Soci-
aal Zevenaar en wordt daarmee ook 
fractievoorzitter voor deze partij. Hij 
volgt hiermee Paul Freriks op die eer-
der dit jaar als raadslid is gestopt.

Huub Meijer staat bekend om zijn ge-

bruik van duidelijk en helder taalge-
bruik in de gemeenteraad.
Hij is een liberaal socialist, en zorgt 
hiermee voor een frisse wind. “Het is 
belangrijk dat raadsleden benaderbaar 
zijn voor inwoners en de verantwoor-
delijkheid weten voor de taak waarvoor 
ze zijn aangesteld”, aldus Meijer. Meer 
informatie staat op sociaalzevenaar.nl.

Huub Meijer raadslid Sociaal Zevenaar.

Wandel-excursie De Nevelhorst

Pedaleur Montferlandtocht: 
een unieke toertocht door Montferlandse bossen

Jeugdavond volkssterrenwacht in Zevenaar

Vrijdag & Sandifort weer in Het Musiater!

Huub Meijer beëdigd als raadslid 
voor Sociaal Zevenaar

de Liemers Helemaal Goed! Courant Vrijdag 27 september 2019 5

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl



Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

Airconditioning in alle zalen

Familie Reymer, Dorpstraat 78, 
6909 AN  Babberich, 

Telefoon (0316) 24 72 13, Fax (0316) 24 73 09
www.centrumreijmer.nl, 

e-mail adres: info@centrumreijmer.nl

TROUWPLANNEN?
In uw eigen tuin 

of op onze trouwlocatie

Informeer naar de mogelijkheden

Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

0316 - 74 55 77  ~  info@thoen-thans.nl  ~  www.thoen-thans.nl

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

DONDERDAG
KEUZEMENU 
3-gangen € 27,50 
VAN SEPTEMBER T/M APRIL

Muskushouwsestraat 14   6666 MC Heteren   Tel. 026 - 472 12 98
WWW.SANITAIRTEGELEXPO.NL

DOUCHEGOOT 

vanaf  € 75,- 
In verschillende
maten leverbaar

INLOOPDOUCHE

 vanaf € 169,- 

verschillende maten leverbaar

INBOUWSET COMPLEET 
met toilet + isolatiematje 

+ drukpaneel + softclosing bril

 € 192,-

BETON-
LOOK 

TEGELS 

OPENINGSTIJDEN:
maandag 13.00 - 17.30 uur • dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

REGENDOUCHE 
RVS 

€ 599,- 

BADMEUBELEN 

vanaf € 499,- 
(inclusief spiegel)

KEUKEN
KRAAN RVS 

Van € 179,-
 nu voor 
slechts 

€ 129,-

Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

| Nieuwgraaf 52A | 6921 RK | Duiven | 026 - 319 4141 | www.buitinkproducts.nl |

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zomeractie:	  vanaf	  €	  150,00	  korting	  op	  een	  lespakket	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.quickles.nl	  	  	  	  	  fennyvanmaaren@quickles.nl	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vrijblijvend	  proefles	  afspreken	  ?	  0316-‐527464	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  schakel	  /	  automaat	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

www.quickles.nl
0316-527464

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zomeractie:	  vanaf	  €	  150,00	  korting	  op	  een	  lespakket	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.quickles.nl	  	  	  	  	  fennyvanmaaren@quickles.nl	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vrijblijvend	  proefles	  afspreken	  ?	  0316-‐527464	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  schakel	  /	  automaat	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

ALTIJD LEUKE 
ACTIES

Ook 
automaat

Beekseweg 23 Babberich

T 0316 - 247808 
www.waarborgmeubel.nl
Voor vakkundig herstofferen!

Ook voor uw 
designmeubelen

TEAMBUILDING

Laat je bedrijf groeien met M.E. Mas-
ters of Education.

Geen saaie praatjes of voorstelron-
de, maar vanuit het beelddenken en 
creativiteit elkaars talenten benoemen, 
herkennen en inzetten. 

Tijd voor talentontwikkeling!
Stel in samenwerking met 
Masters of Education (ME), 
een verbindende teambuilding, 
workshop of masterclass samen.
 

Margreet Rijks & Ellen van den Bosch
www.mastersofeducation.nl
me.mastersofeducation@gmail.com
tel: 06-25 23 34 66

Don’t forget to smile.

VLOOIEN
MARKT 
s‘ HEERENBERG ZONDAG 6 OKTOBER

Laco Sportcentrum van 9-16 uur 
Oude Doetichemseweg 43 

info kraamhuur: Tel. 06 391 08 152

www.animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIEN
GROTE

Voor kwaliteit meubelen bent u bij ons aan het juiste adres.

Ambachtelijk op maat gemaakte meubelen voor betaalbare prijzen.

Volg ons ook op www.facebook.com/saleminkmeubelen.

Van modern tot klassiek en in +/- 20 hout soorten.

Meubelmakerij
Salemink

Meubelmakerij Salemink . Lithograaf 27, 

( ind. Graafstaete ) . Duiven Tel : 0316-261404
Voor route beschrijving, openingstijden en meer infomatie 

.www.salemink.biz

!!!!   Wij schuren ook tafelbladen, meubelen af    !!!!

Glad eiken
Noten

Kersen
Rustiek eiken

Jatoba
enz.

10%  Korting !! 
Vraag naar de voorwaarden

Tijdelijk 

Kom eens langs en verras u zelf 

Meubelmakerij

Salemink

Meubelmakerij Salemink . Lithograaf 27, 

( ind. Graafstaete ) . Duiven Tel : 0316-261404
Voor route een beschrijving, openingstijden en meer infomatie 

.www.salemink.biz

!!!!   Wij schuren ook tafelbladen en meubelen af    !!!!

Ambachtelijk op maat gemaakte meubelen.
Voor kwaliteit meubelen bent u bij ons 

aan het juiste adres.

Van modern tot klassiek en in +/- 20 hout soorten. Kom eens langs en verras u zelf. 

Oktobermaand

      meubelmaand

Wij hebben ook ovalen tafels,ronde 

tafels, boomstamtafels, staal en rvs.

 

Vierakkerstraat 46
6851 BG  Huissen

T.  (026) 325 16 17
info@lestrade.nl

Lestrade Service in Huissen is een bedrijf met 
ongeveer 7 medewerkers. Door een sterke groei 
van ons bedrijf willen we ons team uitbreiden.

Als service/installatie monteur ben je verant-
woordelijk voor het onderhoud en het oplossen 
van storingen aan verwarmingsketels, tevens 
is het plaatsen van cv ketels, radiatoren en 
zonnepanelen een van de werkzaamheden. 
tevens draai je mee in de storingsdienst. Naast 
de technische vaardigheden waarover je dient te 
beschikken, dient klantgerichtheid zeer hoog in 
je vaandel te staan. 

Wat verwachten wij van jou?

• Je hebt minimaal een VMBO opleiding en kan 
zelfstandig werken.

• Ervaring in service en onderhoud en installatie 
is een vereiste.

• Problemen oplossen zie je als een 
uit daging en je werkt volgens de geldende 
veiligheidsvoorschriften

Wat bieden wij jou?
• Een prettige werkkring binnen een bedrijf met 

jonge en enthousiaste collega’s
• Een goed salaris met uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden
• Studiefaciliteiten om helemaal bij te blijven
• Een werkweek van 38 uur

• Je hebt een commerciële instelling en je bent 
representatie en klant- en kwaliteitsgericht

info@lestrade.nl of per post naar Vierakkerstraat 
46, 6851BG te Huissen. De heer J.H. Lestrade kan 
je uitvoerig informeren.

Interesse in deze boeiende en veelzijdige 
functie? Stuur dan je solli citatie per mail naar
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Lestrade Service is een installatiebedrijf gericht op verwarmingsapparatuur en  
duurzame energie.

Door een sterke groei van ons bedrijf willen wij ons team uitbreiden:

Vacature: Allround (service) monteur 
 (38 uur)

Als monteur van Lestrade Service ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan  
cv ketels en aanverwante (duurzame) producten, tevens is het plaatsen van cv ketels, 
radiatoren, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen een van de werkzaamheden. 
Tevens draai je mee in de storingsdienst.

Hebben wij jouw interesse gewekt in deze boeiende en veelzijdige functie?
Kijk dan op www.lestrade.nl/vacature-servicemonteur voor meer informatie en/of stuur 
jouw motivatie/sollicitatie naar info@lestrade.nl. T.A.V J.H. Lestrade



LIEMERS - De bedoeling achter de tachtig 
TR8-projecten van HOPE XXL is dat deze bijdra-
gen aan een prettiger samenleving met als doel 
dat de mensen hun leven met een acht gaan 
waarderen. Cum Laude voor welzijn, welbevinden, 
geluk of welk woord men daarvoor wil gebruiken. 
HOPE XXL gaat ervan uit dat de overheid hier een 
bescheiden rol in speelt en de samenleving, de 
mensen, als individu en als groepen er invulling 
aan geven.
De aanjagers zijn een constante factor en zijn 
de leerlingen van middelbare scholen. Indien het 
concept wordt opgenomen in het lesprogramma 
van scholen, dan is er een basis die stabiel is en 
de aanwas van jongeren die mede het voortouw 
nemen gewaarborgd. Dat ze dat dan doen onder 
de bezielende leiding van docenten spreekt voor 
zich.
Het Candea College en het Liemers College heb-

ben bij monde van hun rectoren en management-
teams de waarde van het idee ingezien en staan 
achter het idee van de schoolteams. Dat is een 
team van zeven leerlingen met een docent die 
op de scholen het eerste aanspreekpunt is. Het 
team coördineert een en ander en houdt contact 
met directie en docenten. In maart 2019 zijn de 
eerste schoolteams geïnstalleerd. Dat gebeurde 
in het bijzijn van Tim Hofman op het provincie-
huis van Gelderland. Niet alleen het Candea- en 
Liemersteam werden die dag geïnstalleerd, ook 
het Rhedens Lyceum, Beekdal Lyceum en een 
team van nieuwkomers (vluchtelingen) gingen 
daar van start.
De School Eight Teams gaan de komende jaren 
de projecten uitrollen en nieuwe projecten initië-
ren. De bedoeling is dat uiteindelijk elke leerling 
van de diverse scholen betrokken is bij de uitvoe-
ring van een van de projecten. De scholen hebben 
volledige vrijheid hoe dat in te richten.
De jongeren zoeken daarbij dan steeds de samen-
werking met ouderen.

Sylvain Thöni

De tachtig TR8-projecten: de 8-jagers

Het Candea-team bijeen

Liemers Poëzie

VERANDERINGEN

 Een onrustig gevoel en een diepe zucht

Gedachtes die razen door de lucht

Het liefst willen we staan waar we al staan

Maar de lucht vult zich en wil verder gaan

Zullen we dan maar, samen, naar het onbekende?

Wie weet brengt het ons niet alleen maar ellende

Misschien bezorgt het ons juist geluk

En vermindert het zo de luchtdruk

 

                                              Yasemin Elmas

ZEVENAAR - Bij typisch Nederlands eten denk 
je natuurlijk meteen aan haring, speculaas, 
drop en natuurlijk stroopwafels. Helaas kan niet 
iedereen deze overheerlijke koeken eten, bij-
voorbeeld door een koemelk- of glutenallergie. 
Voor hen is er nu een oplossing: de Stroopwafel 
Uniek.

Ja, er komen er de laatste jaren steeds meer glu-
ten- en koemelkvrije producten bij. Toch vonden de 
kinderen van Niels en Mandy Detmar de stroopwa-
fels die al op de markt waren niet lekker. De koeken 
waren veel te zoet, smaakten te veel naar kaneel of 
ze vielen na één hap uit elkaar. Om die reden vroe-
gen ze aan hun moeder of zij stroopwafels voor 
hen zou kunnen maken. “Twee jaar geleden zijn 
we begonnen met het ontwikkelen van onze koek”, 
vertelt Mandy Detmar. “We hebben veel verschil-
lende soorten stroop en wafels gemaakt en we 
kwamen uiteindelijk op de stroopwafel uit zoals 
nu verkrijgbaar bij de detailhandel en zelfs in de 
horeca.” Voor normale stroopwafels wordt er vaak 
tarwe gebruikt, maar ons is het gelukt om een glu-
tenvrij alternatief te vinden.”
De stroopwafels van Stroopwafel Uniek worden 
steeds populairder in Nederland. De Liemerse lek-
kernij wordt nu zelfs in Gouda verkocht! Sinds kort 
zijn er zelfs aanvragen vanuit het buitenland. Ook 
in België, Italië, Canada en zelfs in Azië willen ze de 
koeken van Stroopwafel Uniek graag hebben. Om 
aan de steeds groter wordende vraag te blijven 
voldoen, besloten Niels en Mandy op zoek te gaan 
naar een productielocatie voor een bakkerij in de 
Liemers. “Nu bakken we de stroopwafels bij ons 

in de keuken”, vertelt Mandy. Daar kunnen ze er 
maximaal 75 per uur maken. “We willen de produc-
tie graag verhogen, omdat we wekelijks nieuwe 
klanten krijgen. We zijn nog bezig met het zoeken 
van een geschikte locatie voor de bakkerij. Deze 
bakkerij wordt CO2-neutraal. Dat past ook goed bij 
onze kernwaarden: we willen met zorg een eerlijk, 
duurzaam en gezond product maken. En we willen 
graag de bakkerij in een rustige omgeving laten 
bouwen. Dat is erg prettig voor onze werknemers. 
Ook kiezen we voor deze omgeving, zodat we de 

Liemers op de kaart kunnen zetten.” Stroopwafel 
Uniek wil ook graag als leerwerkplek fungeren. Zo 
hebben mensen met een achterstand tot de ar-
beidsmarkt kans op een goede baan. “Ik heb elf 
jaar in de jeugdzorg en negen jaar in het speciaal 
onderwijs als trajectbegeleider gewerkt”, vertelt 
Niels. “Daar heb ik veel gewerkt met mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken sa-
men naar de mogelijkheden in de toekomst en 
we zoeken een geschikte werkplek voor de mede-
werkers: bij Stroopwafel Uniek of ergens anders. 

Op die manier kunnen we ze helpen aan een baan 
of kunnen zij ons helpen met de productie van de 
stroopwafels. We kunnen de krachten dus bun-
delen.” Het bedrijf heeft, naast de opening van de 
eigen bakkerij, genoeg toekomstplannen. Zo willen 
ze de stroopwafels ook vegan gaan produceren. 
Daarnaast wil Stroopwafel Uniek voor de koeken 
honing gebruiken van bijvoorbeeld een eigen imke-
rij. Zo kan er biologische honing gebruikt worden 
voor de productie van de stroopwafels. Nog een 
wens: een biologisch afbreekbare verpakking.

Linda Ruijs

Stroopwafel Uniek vindt gretig aftrek

Niels en Mandy: "Nu bakken we de stroopwafels bij ons in de keuken"
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Niels en Mandy Detmar maken glutenvrij alternatief voor Hollandse lekkernij



ZEVENAAR - Het was een fijne mu-
ziekmiddag bij De Zonnebloem Ze-
venaar-Oost, Babberich, Ooy en 
Oud-Zevenaar.

Na binnenkomst in zalencentrum Sta-
ring, stond er een heerlijk kopje koffie 
of thee met een koekje klaar voor de 
gasten, waarna Paul Mulder, de zan-
ger van het duo en Theo Scholten, de 
muzikant en arrangeur op accordeon 
het eerste deel van hun optreden ten 
gehore brachten. Welbekende Neder-
landse- en in de Liemerse streektaal 
liedjes kwamen aan bot zoals ‘Kom 
van het dak af’ en de ‘Jukebox’.

Tijdens de pauze kregen de gasten 
een drankje met bittergarnituur en kon 

er onder andere heerlijk nagepraat 
worden over de zojuist gehoorde lied-
jes. Na de pauze werd er nog harder 
meegezongen, gezellig ingehaakt en 
uiteindelijk ook gedanst op de roman-
tische, grappige en zeer bekende, nos-
talgische liedjes.

Aan alles komt een eind, zo ook aan 
deze zeer geslaagde muziekmiddag, 
waarvoor een hartelijk dank was aan 
de muziek virtuozen Paul en Theo. 
De middag werd afgesloten met een 
kopje koffie of thee met een keuze 
uit verschillende soorten cake. Een 
woord van dank was er ook voor de 
uitstekende verzorging van de innerlij-
ke mens in de gezellige feestzaal van 
Staring.

ZEVENAAR - Op zondag 29 september 
is er om 10.00 uur in de Ontmoetings-
kerk een morgengebed, waarin ds. Alle 
Jonkman zal voorgaan.

Dit wordt om 10.30 gevolgd door een 
gemeenteochtend, waarin onder het 
thema ’Richting kiezen vanuit geloof’ on-

der leiding van Gert Schouten van het 
landelijke kerkelijk bureau zal worden 
nagedacht over de toekomst van onze 
kerkelijke gemeente. Wat is de essentie?

Op zondag 6 oktober is er om 10.00 uur 
een avondmaalsviering, waarin ds. D. 
Juijn uit Delden zal voorgaan.

In het weekend van zaterdag 5 okto-
ber en zondag 6 oktober is er geen 
viering in de Sint-Martinuskerk van 
Oud-Zevenaar.

Zondag 6 oktober 15.00 uur:
Concert van de Liemers Cantorij (de 
kerk is vanaf 14.30 uur open).

Donderdag 10 oktober 19.00 uur:
Mariaviering met werkgroep en het 

Sint Caeciliakoor uit Babberich.

Mededelingen:
Overleden op vrijdag 20 september in 
de leeftijd van 71 jaar de heer Joep 
Froon, Markt 43C, Zevenaar.

De eerstvolgende viering is op zondag 
13 oktober 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Remmers 
en het ritmisch koor uit Babberich.

Zaterdag 28 september om 19.00 uur. 
Eucharistieviering.

Voorganger: Pastoor Thanh Ta. Koor: 
Herenkoor Groessen.

Zaterdag: 5 oktober om 19.00 uur. Tai-
zéviering.
Voorganger: Werkgroep. Koor : Gele-

genheidskoor.

Gebedsintenties 28-09-2019: Els 
en Eeke Schampers, Toos Bus, Joke 
Maibaum-Driessen, Jan en Riet Jans-
sen-Berentsen, Jos Nijsen, Ouders 
Horsting-Kok, Ouders Wouters van 
den Oudenweijer-van Oppenraaij en 
schoonzoon en schoondochter.

ZEVENAAR - Op zondag 13 oktober 
tijdens de moestuin open dag van 
Landgoed Huis Sevenaer verzorgt de 
stichting Toeristisch Informatiecen-
trum ‘t Gelders Eiland in samenwer-
king met Landgoed Huis Sevenaer 
een kinderactiviteit voor kinderen in 
de leeftijd 6 - 12 jaar.

“We gaan onder begeleiding van onze 
vrijwilligers samen met de kinderen 
insectenhotels maken. Hiervoor ge-
bruiken we zoveel mogelijk natuurlij-
ke materialen. Bijen maken graag een 
nestje in holle stengels, denk hierbij 
aan bamboe of rietstengels. Kijk eens 
in de tuin of schuur of ga materiaal 
zoeken in het park. Wij zorgen uiter-
aard ook voor materiaal en gereed-
schap maar denk creatief en neem het 
mee. Insectenhotels kunnen in elke 
vorm gemaakt worden dus laat je fan-
tasie de vrije loop. Na afloop van de 
activiteit krijg je een klein zakje bloem-
zaadjes en een infoboekje mee over 
bijen.

Ouders/begeleiders mogen de kinde-
ren helpen maar er worden deze dag 

lezingen gegeven over biologische 
voedselproductie, u kunt het bij het 
landgoed horende rijksmonumen-
ten waarin Eet-Lokaal, de B&B en de 
woonwinkel gevestigd zijn bezichti-
gen en/of ronddwalen in de histori-
sche moestuin Deelhoven.”

Ontvangst: 13:00 uur Eet-Lokaal, 
Markt / Wittenburgstraat 25, Zeve-

naar met limonade en wat lekkers. 
Start: 13:30 uur in de tuinkas op 
Deelhoven. Kosten: 4,00 euro per 
kind inclusief consumptie en zakje 
bloemzaadjes? Maximum aantal deel-
nemers twintig kinderen. Inschrijven 
kan via de website http://www.gel-
derseiland.nl Informatie over de open 
dag staat in de landgoedagenda op  
www.huissevenaer.nl.

PANNERDEN - VeelZijdig is een 
vrouwenvereniging in Pannerden die 
maandelijks activiteiten organiseert. 
Deze avonden zijn zeer afwisselend 
van actieve, sportieve, creatieve tot 
informatie avonden.

Alle vrouwen van jong tot oud en 
van alle culturen uit Pannerden en 
omgeving zijn welkom. De avonden 

vinden plaats op een dinsdag in café 
De Dijk in Pannerden. De contributie 
is 25 euro per jaar. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met het 
secretariaat via 06 12453694 (Petra 
Reijmer).

Programma seizoen 2019-2020:
10 september: jaarvergadering met 
na de pauze burgemeester van Ris-

wijk, 1 oktober: workshop bloem-
schikken, 12 november: optreden 
van gezelligheidskoor ‘Tijdloos’, 17 
december: Kerstviering met kerstbin-
go, 7 januari: darttoernooi, 11 februai: 
workshop en demonstratie Lindedan-
cers, 10 maart: Hersenstichting (in-
formatieavond), 7 april: muziekquiz, 
16 mei: dagje uit en 9 juni: afsluitings-
avond.

WESTERVOORT - Engelse hymnes, 
wie wil ze niet meezingen? Altijd al 
hebben ze, met hun meeslepende 
melodieën en prachtige harmonisa-
ties, een grote populariteit genoten 
in de Nederlandse protestantse ker-
ken.

Maar taal veroudert sneller dan mu-
ziek. Daarom klopten hymne-min-

naars aan bij de bekende theoloog 
Sytze de Vries, die een prachtige klas-
siek- moderne stijl van dichten heeft 
en die bij uitstek goed kan omspringen 
met liedteksten op zoek naar nieuwe 
vertalingen en teksten. Veel van zijn 
teksten zijn voorzien van prachtige 
en meestal bekende melodieën uit de  
Engelse traditie.

Op 6 oktober om 10.00 uur is er in 
de protestantse kerk van Wester-
voort een zangdienst waarin veel van 
deze Engelse hymnes zullen worden 
gezongen. De muzikale omlijsting in 
de dienst zal worden verzorgd door 
Saskia Janssen op dwarsfluit en de 
Zanggroep Nieuw Liedboek. Marius 
de Boer bespeelt orgel en piano. Ieder-
een is welkom. De toegang is gratis.

ZEVENAAR - Caleidoz Vrijwilligerscen-
trale zoekt vrijwilligers voor de volgen-
de organisaties:

- Fort Pannerden zoekt een ICT-mede-
werker die één dag in de week, samen 
met een andere vrijwilliger, de ICT-sys-
temen beheert en onderhoudt.

- Kunstwerk! Het Musiater zoekt een 
kassamedewerk(st)er voor één of 

twee dagdelen per week en/of enkele 
avonden.

- Stichting Vrienden van de Panoven 
zoekt een rondleider, die het industri-
eel erfgoed van een oude baksteen- 
en dakpanfabriek demonstreert.

- Zonnebloem afd. Zevenaar-Oost 
zoekt een vrijwilliger voor het be-
zoeken van mensen met een fysieke 
beperking om ze te begeleiden bij 

allerlei activiteiten.
Voor meer informatie over deze en cir-
ca 350 andere vacatures kunt u contact 
opnemen met de Vacaturebank van 
Caleidoz Vrijwilligerscentrale Zeven-
aar (maandag - vrijdag van 9.00-12.00 
uur, telefoon 0316 243299). U kunt ook 
kijken op www.vrijwilligerscentrale-
zevenaar.nl of een e-mail sturen naar:  
vacaturebank@caleidoz.nl.

DUIVEN - Bij voldoende deelname 
start ehbo-Duiven in oktober een 
nieuwe cursus. Een complete eh-
bo-opleiding, inclusief reanimatie/
aed-bediening en Eerste Hulp aan 
Kinderen (EHaK).

Alles op basis van de laatste uitgave 
van het Oranje Kruis lesboek (27e druk) 
en laatste richtlijnen voor reanimatie 
en AED-bediening. De cursus omvat 

twaalf lessen op dinsdagavonden van 
15 oktober tot 14 januari 2020, met 
uitzondering van 24 en 31 december. 
Een officieel examen op 21 januari, af-
genomen door gecertificeerde exami-
natoren, sluit de cursus af. Geslaagden 
komen dan in het bezit van het, door 
het Oranje Kruis uitgegeven en alge-
meen erkend, ehbo-diploma.
Wilt u alleen een cursus reanimatie en 
aed-bediening volgen? Ook daarvoor 

kunt u zich bij ons inschrijven! Voor 
beide cursussen geldt dat er nog enke-
le plaatsen vrij zijn. Veel ziektekosten-
verzekeraars vergoeden (een deel van) 
de kosten voor deze opleidingen.

Meer informatie per e-mail: ehbo_dui-
ven@hotmail.com of telefonisch: San-
dra Wardle 06 82008989. Op www.
ehboduiven.nl staat een inschrijffor-
mulier.

Muziekmiddag bij De Zonnebloem. (foto: Els Schipper)

Fijne middag bij De Zonnebloem

Ontmoetingskerk Zevenaar

Kerkberichten Babberich

Geloofsgemeenschap
H. Remigius Duiven

Insectenhotels maken op Landgoed Huis Sevenaer

Zangdienst in Westervoort

Enthousiaste vrijwilligers gezocht

Nieuwe ehbo-cursus in Duiven

Activiteiten VeelZijdig Pannerden

Insectenhotel. (foto: Jannet Tigchelaar)
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Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl



WESTERVOORT - Begin 1900 telt Westervoort - 
amper 2000 inwoners - zo’n negen cafés, waar-
onder ‘Hugen’. Een cafébedrijf is in die tijd vaak 
een bijverdienste naast een boerenbedrijf, kruide-
nierswinkel of bakkerij.

Het verhaal gaat dat stichter Johannes Hugen 
(Jan sr., geboren 1817) naar Amerika is gegaan 
om goud te zoeken en dat ook heeft gevonden. 
Eenmaal terug, richt hij daarmee in 1851 naast de 
boerderij een zaak op waar een borreltje wordt ge-
schonken (een tapperij, later café genoemd). Voor 
vijf centen krijgt de klant een glaasje jenever, bran-
dewijn of een citroentje; bier wordt dan nog niet 
getapt. Op 15 augustus 1882 ontvangt Jan sr. van 
burgemeester en wethouders bericht dat: ‘aan de 
voorwaarden gesteld bij de vergunning tot het op-
rigten van een bakkerij is voldaan’. De activiteiten 
van familie Hugen omvatten voortaan een boer-
derij, een tapperij en een bakkerij. De cafés staan 
doorgaans in het centrum, aan de weg naar de 
fabrieken, naast de kerk, aan de doorgaande weg 
of bij een station waar veel reizigers passeren. Het 
pand van de familie Hugen staat eerst aan de ande-
re kant van de weg. Door de komst van spoor en vi-
aduct wordt de zaak echter verplaatst naar de over-
kant, de huidige locatie. De ligging is gunstig: aan 
de Dorpstraat, een belangrijke doorgaande weg, en 
vlakbij het treinstationnetje. In de tijd van het trein-
station heet de zaak Stationskoffiehuis Hugen, pas 
later wordt het Café-Restaurant Hugen.

Jaarlijkse kermis
Hét grote evenement in die tijd is de jaarlijkse ker-
mis. Ieder café in het dorp heeft zijn eigen acti-
viteit. Bij ‘Hugen’ vindt het koekslaan plaats. Ter 
ere van zijn 85e verjaardag tekent ‘Bij de Tijd’, het 
kwartaalblad van Historische Kring Westervoort, 
in 1986 een gesprek op met Jan Hugen jr. Over 

het koekslaan vertelt hij: “Och man, hartstikke druk 
was het dan. Mensen, die geen kermis vierden, 
kwamen wel kijken naar het koekslaan. Op een 
houten hakblok lagen twee lange Deventer koeken. 
Twee mannen, elk met een houten knuppel, pro-
beerden hun koek doormidden te slaan. Diegene 
die dat als eerste lukte, won de brokstukken en de 
verliezer betaalde twee dubbeltjes.” In die tijd be-
tekent kermis ook dansen. Voor iedere dans moet 
per paar een stuiver worden betaald. Het dansen 
gebeurt bij Hugen boven, over de volle breedte van 
het pand. In de jaren ‘20 ontstaat ook in Wester-
voort behoefte aan zaalruimte voor bruiloften en 
partijen. Burgemeester Vos de Wael raadt Dina 
Hugen (weduwe van opvolger Piet Hugen) aan om 
achter het pand een zaal te bouwen. De houten 
zaal houdt, ondanks opgelopen oorlogsschade, 

stand tot in de zeventiger jaren. Op 24 april 1951 
bestaat Café-Restaurant Hugen honderd jaar en 
overhandigt de gemeente Westervoort de familie 
een stamboom. In datzelfde jaar wordt Toos ge-
boren, dochter van derde generatie Piet Hugen jr. 
en zijn vrouw Riet Geurts. Ruim twintig jaar later 
neemt Toos Hugen als laatste generatie het be-
drijf over. Op 1 januari 1973 koopt zij samen met 
echtgenoot Theo Knauf de zaak van haar moeder 
Riet die inmiddels weduwe is. De vierde generatie 
‘Hugen’ moderniseert het bedrijf in de jaren erna 
ingrijpend. In 1976 wordt het 125-jarig bestaan van 
de zaak (1851-1976) gevierd met een receptie voor 
genodigden.

Door de uitbreiding met een (feest)zaal trekt ‘Hu-
gen’ steeds meer klandizie. Naast de jaarlijkse ker-

mis en carnaval, kan de liefhebber in het weekend 
dansen en worden er bruiloften en partijen gehou-
den. Er vinden openbare verkopen plaats, evenals 
de toneeluitvoeringen van Vriendentrouw en Ons 
Genoegen. Op 1 februari 1992 verkopen Toos en 
Theo de zaak aan Fred van der Meulen. Hiermee 
eindigt na ruim 140 jaar de periode van familiebe-
drijf Café-Restaurant Hugen. Het pand krijgt daar-
na verschillende eigenaren, namen en horeca-ac-
tiviteiten. 

Deze serie is een initiatief van De Liemers Helemaal 
Goed. Met medewerking van Kunstwerk! Liemers 
Museum en gesteund door Rabobank Arnhem en 
Omstreken. Via vlogs en verhalen geven we op 
deze wijze een gezicht aan de geschiedenis van 
de Liemers. 

DIDAM - In het boek ‘Postje Klarendal’, geschre-
ven door Didammer Hans Feijten, staan dagboe-
ken van hulpverleners centraal. “Het is een stuk 
geschiedenis van de slag om Arnhem”, aldus 
Hans. ‘Een groep mensen, waaronder twee ver-
pleegkundigen en enkelen met een EHBO-diplo-
ma, heeft veel betekend.’

De medische post Klarendal was de hulppost 
van de gemeente Arnhem, waar dertien mensen 
werkten. Vier van hen hielden een dagboek bij 
die de periode van september 1944 tot juni 1945 
beschrijven. Drie van deze dagboeken zijn in het 
boek ‘Postje Klarendal’ opgenomen, het vierde 
dagboek is helaas verloren gegaan. Ook foto’s, 
tekeningen en oude interviews zijn in het boek 
opgenomen. Vanaf 17 september 1944 werd 
Arnhem gebombardeerd. “De mensen van post 
Klarendal hebben in die tijd de gekste dingen 
gedaan. Zo hebben ze geprobeerd om met een 
brancard de brug op te komen om mensen aan 
de andere kant te helpen, terwijl de brug volstond 
met Duitsers.” Toen Arnhem later geëvacueerd 
werd, zijn zij als groep bij elkaar gebleven en 
hebben ze negen maanden in een kamp bij Ede 
gezeten. “Ze woonden in een barak vlak bij de 
spoorlijn waar veel bommen vielen en ondanks 
dat het daar heel gevaarlijk was, bleven ze hun 
werk voortzetten.” Hans heeft het boek met veel 
plezier gemaakt. “Het leek of ze familie van mij 
werden. Ik vind het heel bijzonder hoe deze groep 
mensen steeds bij elkaar gebleven is en mensen 

bleven helpen, terwijl ze geen verplichting daartoe 
hadden. Zij zijn helden.” Sommigen van de groep 
werden ook opgepakt en hebben dwangarbeid 
moeten verrichten, maar uiteindelijk zijn zij weer 
vrijgekomen. Ze hebben het allemaal overleefd. 
Ze moeten een beschermengel gehad hebben. 
Het gekke vond ik dat ze, nadat ze de bevrijding 
in Ede hadden meegemaakt, in juni 1945 allemaal 
teruggingen naar Arnhem, maar elkaar daarna 
nooit meer gesproken hebben. Totdat in 1985 een 
van de dertien een reünie organiseerde.”

Alle hulpverleners zijn nu helaas overleden. 
“Het is jammer dat je niks meer kunt vragen. 
Wel heb ik contact gehad met de kinderen. Tij-
dens een boekpresentatie voor de familie heb 
ik het boek aan elk van de kinderen uitgereikt. 
Zij waren in tranen. Velen van hen hebben nooit 
een goede band met hun ouders gehad, waar-
schijnlijk omdat hun ouders een oorlogstrau-
ma hadden. Dankzij dit boek begrijpen zij nu 
meer van hun ouders en wat ze hebben meege-
maakt.” Het heeft Hans drie jaar gekost om het 

boek te maken, mede omdat hij veel informatie 
moest zoeken. Veel informatie heeft hij in het 
archief van Arnhem kunnen vinden. Nu is het 
boek eindelijk klaar en sluit het mooi aan bij 
het feit dat 75 jaar geleden de slag om Arnhem  
plaatsvond.

Hans Feijten: Postje Klarendal, Een Arnhemse 
medische post in oorlogstijd. Uitgeverij Gelder-
land Epe ISBN: 978-94-91826-62-7 / NUR: 686, 
240 pagina’s, rijk geïllustreerd Prijs: €25,-

Irma de Theije

Kim Kleijkers

‘Hugen’, decennialang een begrip in Westervoort

Didammer Hans Feijten schrijft ‘Postje Klarendal’

 "De hulpverleners waren helden" Foto: Kim Kleijkers

Stations-koffiehuis Hugen met viaduct. Foto: Historische Kring Westervoort.
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VOORVERKOOP ADRESSEN: 
BOKBIER PRUUVERI-J, 
Q-MUSIC THE PARTY 4 UUR FOUT , 
MAISFEEST
Duiven:  Tankstation Nijland 0316 - 26 12 20, 

Groessen:  Bakkerij Godschalk 0316 - 340 207 

Zevenaar:  Cigo gemakshop Leuven 0316 - 34 37 90

www.feestweekgroessen.n l

HoofdsponsorHoofdsponsor

ONLINE VOORVERKOOP MAISFEEST, Q-MUSIC THE PARTY 4 UUR FOUT & BOKBIERPRUUVERI-J 
VIA WWW.FEESTWEEKGROESSEN.NL & FACEBOOK

MAISFEESTMAISFEEST
m.m.v. 

“BANDJE 
SPECIAAL”

VRIJDAG 19.30-00.30 UUR        ZONDAG 14.00-19.00 UUR        ZATERDAG 20.30-00.30 UUR

 18
OKTOBER

19
OKTOBER

ZATERDAG 20.30-00.30 UUR

Hoofdsponsor: Hoofdsponsor: 

TOEGANG
VANAF 

16 JAAR

TOEGANG
VANAF 

16 JAAR13
OKTOBER

m.m.v.

Je ziet ze steeds vaker!  

MAISFEESTMAISFEEST

SPECIAALSPECIAAL

VRIJDAG 19.30-00.30 UUR        UUR        ZATERDAG 20.30-00.30 UUR

 18 18 18
OKTOBER

HoofdsponsorHoofdsponsor13
OKTOBER

 18 18

O
pe

n Liemers

D
a r tr tr

s t o e r n o
o

i

Hoofdsponsor: 12
OKTOBER

PASSE-
PARTOUT

 €20,-

PASSE-
PARTOUT

 €20,-

Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening

VLOOIEN
MARKT

Info: 06 317 69 290

MARKTHALLEN
DIDAM
Marktplein 3

ZONDAG 
29 september
VAN 10.00 TOT 

16.30 UUR

VLOOIEN
MARKT 
DUIVEN ZONDAG 29 SEPTEMBER

Horsterpark      van 9-16 uur 

info kraamhuur: Tel. 06 391 08 152

www.animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIEN
OPENLUCHT

PERSONEEL
GEZOCHT!

Wij zoeken per direct voor onze  
Zonnestudio in Elten een vriendelijke en 
flexibele dame vanaf 20 jaar.
Het salaris licht boven het minimum loon!!!

Uw werk locatie is:
Dr. Robbers Strasse 6
46446 Emmerich- Elten

Contact opnemen kan via 
0049 - 163/2362000.

ma t/m vr: 
9:00 – 16:30 uur
za / zo: 
gesloten Atelier Van Schoot

Edisonstraat 32 c - Zevenaar - Tel.: 0316-342584   
atelierzevenaar@vanschoot.nl

www.ateliervanschoot.nl

PRANGER BOUW DUIVEN
Gespecialiseerd in 
kunststof kozijnen
Ook voor al uw timmer - tegel - stukadoorswerk
Nieuwbouw - onderhoud - renovatiewerk

Tel. 06-21826814 of 06-51948066 
info@prangerbouw.nl | www.prangerbouw.nl

Neemt u contact op voor een geheel 

vrijblijvende prijs opgave



Pelgrimswandelingen
LIEMERS - Ook dit jaar zijn er vijf spi-
rituele wandelingen. Al wandelend 
trekt de wereld aan je voorbij. Soms 
vallen je dingen op. Vooral als je stil 
bent en goed kijkt, ontdek je de meest 
verrassende dingen.

“Onderweg verwonderen we ons over 
de natuur en nemen we de omgeving 
in ons op. Ook stoppen we enkele ke-
ren om te luisteren naar en na te den-
ken over inspirerende en spirituele tek-
sten. Maar natuurlijk kunnen we ook 
gewoon rondkijken en met elkaar pra-
ten over wat we onderweg zien.

We wandelen steeds ongeveer 7 á 8 
kilometer.

De locaties en de data zijn: 
28 september: Oud-Zevenaar, St. Mar-

tinuskerk, Kerkweg 8
16 november: Duiven, S.O.W. kapel, 
Rijksweg 56b
25 januari: Didam, Protestantse Kerk, 
Torenstraat 10
28 maart: Westervoort, Paalmanhuis, 
Dorpstraat 63
09 mei: Duiven, S.O.W. kapel, Rijksweg 
56b

We vertrekken steeds om 10.30 uur 
met eigen vervoer (carpoolen) naar de 
wandellocatie en zijn, naar verwach-
ting, rond de klok van 14.00 uur weer 
terug. Ieder neemt voor zichzelf voor 
onderweg een lunchpakket mee. Lei-
ding: ds. Jolande van Baardewijk. Kos-
ten: drie euro (bijdrage in de benzine-
kosten). Opgave bij Henk Bonnink, 026 
3114522, De Hoge Hoeve 33, 6932DC 
Westervoort, email: habonnink@live.nl.

Rotary Duiven
golft weer voor het goede doel!
DUIVEN - Vrijdag 13 september heeft 
Rotary Duiven voor de tweede keer 
het park-golftoernooi ‘Horsterpark 
Open’ gehouden in het Horsterpark in 
Duiven. Dit jaar heeft Ekris, de BMW 
en MINI dealer, zich verbonden aan 
Horsterpark Open.

Met tachtig deelnemers werd gespeeld 
op een technisch moeilijke baan die 
speciaal voor deze gelegenheid is aan-
gelegd. Burgemeester Rik de Lange 
mocht de eerste afslag doen.

Veel plezier, fanatiek spel, enthousi-
asme, wijn en kaas tussen hole 4 en 
5, wedstrijd chippen, mooie prijzen en 
perfect weer. De prijs voor een hole-in 
one, een mini, werd niet gewonnen 

en ging weer terug naar Ekris. De dag 
werd afgesloten met een heerlijke bar-
becue bij het theepaviljoen in het park.

Ekris Horsterpark Open was weer een 
geweldig succes. Dankzij de grote op-
komst van spelers, belangstellenden 
en de donatie door sponsoren is een 
fantastisch bedrag opgehaald. Arjan 
ter Bogt, voorzitter Rotary Duiven, reik-
te twee cheques uit van ieder 2.000 
euro aan stichting Kerstontmoeting 
Duiven en Westervoort en Home-Start 
de Liemers.

In 2020 zal Horsterpark Open weer 
plaatsvinden. Voor data en inschrijf-
mogelijkheden kijk op Facebook - Ro-
tary-Duiven.

40-jarig lustrumfeest bowlingvereniging Zevenaar
ZEVENAAR - Afgelopen vrijdag 20 
september was het precies veer-
tig jaar geleden, dat bowlingver-
eniging Zevenaar werd op gericht 
door Hans en Gerda Kaal van de 
Griethse Poort in Zevenaar. Inmid-
dels is het stokje overgedragen aan 
Tonnie en Alice Kaal. Die met veel 
plezier en enthousiasme dit voort  
zetten.

Toen begon het met een handje vol 
leden, inmiddels is de vereniging door 
gegroeid tot een club met 96 leden. 
Zowel jeugd als senioren spelen iede-
re week competitie. Op zaterdag 21 
september werd dat feit gevierd met 
de leden. Voor deze dag waren diver-
se activiteiten opgezet zoals Robin 
Hoodbowlen, sjoelen, darten en het 
werd afgesloten met een uitgebreid 
buffet.

Er waren diverse mensen die veel ge-
daan hadden voor de vereniging die in 
het zonnetje werden gezet en bedankt 
werden voor hun inzet. Onder andere 
leden van het eerste uur, het bestuur, 
de huidige eigenaren Tonnie en Elles 

Kaal. Mede namens hen is de vereni-
ging groter gegroeid en nadert inmid-
dels de 100-ledengrens.

Bowlingvereniging Zevenaar is en blijft 
een jonge enthousiaste, gezellige ver-
eniging die iedereen die daar zin in 
heeft verwelkomd om ook het bowlen 
te leren.

“De competitie is inmiddels weer ge-
start, mocht je meer willen weten over 
bowlen, kom dan langs. Informatie is 
ook te vinden op www.bowling-zeve-
naar.nl of kom zondag 29 september 
langs bij Duuve te gek waar we te vin-
den zijn met mobiele bowlingbaan op 
het grote parkeerterrein naast het ge-
meentehuis in Duiven.”

Slagwerkgroep Crescendo speelt Feel the Vibe
OOY - De slagwerkers 
van Muziekvereniging 
Crescendo uit Ooy staan 
garant voor topslagwerk 
op het podium. Na het 
serieuzere slagwerk dat 
zij speelden tijdens het 
Wereld Muziek Concours 
(WMC), wil slagwerkgroep 
Crescendo laten zien dat 
zij ook kunnen swingen. 
Op zaterdagavond 5 ok-
tober komt dat tot uiting 
tijdens het avondvullende 
programma ‘Feel the Vibe’ 
in het Musiater in Zeven-
aar.

Swingende popmuziek, 
spectaculair slagwerk en hedendaag-
se housemuziek gecombineerd met 
moderne slagwerkcomposities. Slag-
werkgroep Crescendo wordt bij dit 
programma aangevuld met zange-
ressen en een combo. “De combina-
tie van slagwerk met blazers en zang 
geeft een unieke sound,” aldus dirigent 
John Sonderen, die de leiding heeft 
over de groep fanatieke slagwerkers. 
Sonderen: “We hebben een doorlo-
pend programma ontwikkeld, dat je 

gehoor prikkelt en een lust is voor het 
oog. Je gaat het zelfs voelen; het pro-
gramma heet dan ook ‘Feel the Vibe’.”

Michael Jackson, Earth Wind & Fire 
en The Police worden in snel tempo 
afgewisseld met hedendaagse mu-
ziek van bijvoorbeeld Lost Frequen-
cies en Avicii. Housemuziek van 
Martin Garrix is de basis zijn van een 
choreografisch schouwspel waarbij 
de slagwerkers tijdens het spelen om 

hun trommels heen zullen draaien en 
de stokken synchroon zullen bewe-
gen op een drumline. Alle verschillen-
de facetten van slagwerkmuziek zul-
len aan bod komen in een wervelende 
show.

Wie wil dit niet wil missen, moet kaar-
ten bestellen via de website van Het 
Musiater. Kaarten kosten 15 euro per 
stuk en garanderen je van een plek in 
het theater.

Homestart, Buurtgezinnen en de ouder-kindcafé’s:

Hand in Hand tijdens de Week van de Opvoeding
LIEMERS - Het thema van de Week 
van de Opvoeding 2019 is Hand in 
Hand en is van en voor iedereen 
die te maken heeft met het opvoe-
den van kinderen. Daarom besloten 
Home-Start De Liemers, Buurtgezin-
nen Duiven en Westervoort, de ou-
der-kindcafé’s uit Duiven, Zevenaar 
en Westervoort en het ouder-kindca-
fé van Kerkvoornu samen te werken. 
Zij organiseren een inloopcafé voor 
ouders en kinderen op de woensdag-
ochtend van de themaweek.

Tijdens het inloopcafé kunnen ouders 
kennis maken met de verschillende 

organisaties en initiatieven. Daar-
naast komen ze andere ouders tegen 
om mee te kletsen over de kinderen, 
opvoeden, het weer of andere zaken. 
Ook wordt er wat lekkers geserveerd 
voor zowel de ouders als de kinde-
ren. De kinderen kunnen spelen in de 
speelruimte van De Stek. Aan het ein-
de van het bezoek ligt er een verras-
sing klaar.

Miranda van der Steen, coördinator 
Buurtgezinnen en een van de organi-
satoren: “Wij hebben ervoor gekozen 
dit inloopcafé samen te organiseren, 
want het is belangrijk om de ouders 

te laten weten dat ze er niet alleen 
voor staan. Bij de ouder-kindcafé’s 
ontmoeten ouders andere ouders. Via 
Home-Start kan een vrijwilliger een 
gezin ondersteunen. En Buurtgezin-
nen kan een steungezin zoeken voor 
als een gezin een vraag heeft over op-
voeden. Als ouders hoef je het niet 
alleen te doen. Dat is de belangrijkste 
boodschap.”

Aanmelden voor het café is niet nodig. 
Het inloopcafé vindt plaats op woens-
dag 9 oktober van 9.00 tot 12.00 uur 
in De Stek aan Rijksweg 53 in Duiven. 
Er zijn parkeerplaatsen voor de deur.

Crescendo in actie tijdens WMC.

40-jarige leden bowlingvereniging Zevenaar. (foto: Robert Vermaak)
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Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

Variabel sparen tegen de 
hoogste rente. Het kan bij ons!

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

- Vrije opname inleg mogelijk
- Geen minimiaal bedrag vereist
 
Kijk op www.koningfd.nl

Assurantiën  Pensioenen  Hypotheken  Administratie  Makelaardij

Reserveer 
nu het nog 

kan!

Als advies 
maatwerk wordt
Het gemak van ontzorgen

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl



www.nama.nl
NAMA Arnhem
Vlamoven 1 – IJsseloord

tel.: 026 – 3636304

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052

ma. t/m vrij. 9:30 – 18:00 u.
zat. 9:00 – 17:00 u.
woensdag gesloten

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST
UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

ma. t/m wo. 7:30 – 18:30 u.
do.  7:30 – 20:00 u.
vrij. 7:30 – 20:00 u.
zat. 7:30 – 17:00 u.

*aanbiedingen zijn geldig t/m 31-10-2019.

BINNEN- 
ZONWERING / 
GORDIJNEN: 
20% korting

Dubbel glas
minimaal 0,5 m2 

van € 129,95 voor 

6995

OP ALLE 
ADVIESPRIJZEN 

20% korting

OKTOBER WOONMAAND BIJ NAMA

Professionele 
binnen latex PT mat 

tegen doe het zelf prijzen 
van € 74,95 voor 

3795*

50 SOORTEN
vanaf 895 p/m2

De nieuwste designs en technieken 
tegen concurrerende prijzen.

VERF

Alle rollen tegen 
collectieprijs uit voorraad! 

Met klantenkaart 
20% KORTING
& GRATIS LIJM

BEHANGLAMINAAT

GLAS

VLOERBEDEKKING
* tegen inlevering van deze coupon

* tegen inlevering van deze coupon * tegen inlevering van deze coupon

* tegen inlevering van deze coupon

Top kwaliteit!

✁
✁

✁
✁

*geldt niet voor aanbiedingen



Naam?
“Jos Boere, woonachtig in Eefde, een klein dorpje 
tussen Zutphen en Deventer. Ik werk voor AVR in 
Duiven, een bedrijf wat gespecialiseerd is om iets 
waardevols uit restafval te halen. Zo recyclen we 
restafval en maken we daarmee de cirkel rond. 
Zelf ben ik projectleider en verantwoordelijk voor 
het begeleiden van diverse technische projecten, 
om onze installaties te onderhouden of verbete-
ren.”

AVR?
“Ondanks alle langlopende projecten, is mijn werk 
elke dag anders. Dat maakt het leuk. Ik maak deel 
uit van een team van enthousiaste techneuten. 
Zij voeren naast de dagelijkse werkzaamheden 
ook de nodige projecten uit. Voor mij biedt AVR 
een uitdagende werkplek.”Vrije tijd?

“Ik werk fulltime, net als mijn vrouw. Onze vrije tijd 

is voor onze twee jonge kinderen: een dochter van 
7 en een zoontje van 3. Daarnaast hebben we nog 
een nieuwe aanwinst, een jonge pup. In mijn vrije 
tijd ben ik ook veel bezig met het huis. Het komt 
uit 1903, dus is er altijd wel iets wat een beetje 
aandacht vergt!”

Liemers?
“Ik werk pas sinds 2018 in Duiven, maar ik vind 
dat de omgeving ruimte ademt, met op veel plek-
ken mooie natuur.”

Mooiste plekje?
“Ik vind de dijk tussen Doesburg en Duiven erg 
mooi. Daar kom ik langs als ik over de N338 naar 
het werk rijd. Er gebeurt altijd wel iets moois, 
wat voor weer het ook is. Het is een mooi stukje 
Nederland.”

Opvallend?
“Wat mij opvalt in het Liemerse bedrijfsleven is dat 
ondernemers elkaar goed kunnen vinden. Desam-
enwerking tussen de lokale partijen is prima.”

Gedurende de operationele tijd van de ABDACOM 
werd het al snel duidelijk dat deze organisatie 
niet in staat was om het gehele gebied te be-

schermen. Er kon geen effectief verzet worden 
geboden tegen landingen op Maleisië en toenma-
lig Nederlands-Indië. Een week na de val van Sin-
gapore werd de ABDACOM dan ook weer opgehe-
ven. Haar samenwerkende strijdkrachten werden 
gedurende de slag om de Javazee verslagen.

1379
Er was wat voor te zeggen dat we arme landen, 
via de naam Derde Wereld Landen, tot Ontwik-
kelingslanden omdoopten. Dat we van debielen, 
mensen met een verstandelijke beperking maak-
ten is veel beter. Dat we blanken witte mensen 
moeten gaan noemen, als dat op prijs wordt ge-
steld, oké dan. Maar De Gouden Eeuw van zijn 
bijnaam ontdoen en gewoon Zeventiende Eeuw 
gaan noemen is een gotspe. Dat die Gouden 
Eeuw rafelranden had, is onweerlegbaar. Dat de 
meerderheid van de mensen het gewoon slecht 
had, is evident. Er valt veel af te dingen op die 
Gouden Eeuw, maar het was een eeuw waar een 
verandering werd ingeluid, die anders was dan 
de eeuwen daarvoor. Het is toch een beetje de 
geboorte van Nederland en leverde materiaal op 
dat nu in musea te bewonderen valt. Alleen het 
werk van Rembrandt maakt al dat je de eeuw 
‘goud’ mag noemen, terwijl niet iedereen toen een 
ets van hem aan de muur had hangen. Je moet 

altijd twee kanten van de zaak bekijken, liever 
nog meer dan dat. Je moet altijd relativeren en 
opnieuw beschouwen. Wat je niet moet doen is 
de geschiedenis naar je hand zetten voor al dan 
niet verborgen agenda’s.

 
1380
Als De Gouden Eeuw niet meer ‘mag’, dan sneu-
velt eerdaags ook de term Hongerwinter. Er wa-
ren best nog veel mensen die wel genoeg te eten 
hadden. Zoveel zijn er niet direct aan de honger 
gestorven, 20 duizend op 55 miljoen oorlogs-
slachtoffers. Als je de mensen op die bevrijdings-
filmpjes ziet, valt het wel mee met de magerheid. 
Velen scharrelden hun kostje op een of andere 
manier toch bijeen. En hoe lang duurde die perio-
de nou echt. Een week of zes? Dat is twee weken 
langer dan de ramadan. En zo streng was die 
winter niet, gemiddeld een graadje kouder dan 
normaal. En wat is er tegen bloembollen? Wat 
is honger? ‘In Biafra daar hadden ze honger’, zei 
mijn moeder en ze zei dat ik ‘trek’ had. De Trek-
winter van 1944?

Hoe benoemen wij dingen? Hoe geven wij iets 
een naam? Maar nog belangrijker, waarom geven 
we dingen een naam? Waarom moet een tafel 
een tafel heten en een stoel een stoel? En waar-
om moet het überhaupt een naam hebben? Er 
zijn zo veel woorden die wij aan dingen gegeven 
hebben, die wij bedacht hebben, en die wij nog 
steeds aan dingen geven, dat het niet bij te hou-
den is. Elk jaar komen er volgens mij minstens 
honderd nieuwe woorden bij in het woordenboek, 
omdat we weer een woord bedacht hebben. Als je 
twee bestaande woorden samenvoegt, kan je al 
een nieuw woord maken. En dan niet te vergeten 
hoeveel buitenlandse woorden we tegenwoordig 
ook gebruiken. Vooral Engelse woorden zijn niet 
meer weg te denken. Het is eigenlijk ongeloof-
lijk dat we zo veel woorden hebben. Maar er zijn 
natuurlijk ook veel woorden die we hedendaags 
niet meer gebruiken, omdat ze in onze ogen te ou-

derwets zijn. Een van de tekens dat de wereld in 
een razendsnel tempo vooruitgaat (of achteruit, 
afhankelijk van hoe je tegen de wereld aankijkt). 
Vooral veel werkwoorden veranderen, maar een 
tafel blijft toch altijd een tafel. Als je erover na 
gaat denken, kan je ook geen ander woord voor 
tafel bedenken. Je kan het materiaal noemen, 
maar dan weet niemand dat je een tafel bedoelt, 
je kan het als een blad met poten beschrijven 
en alhoewel dat duidelijker is, denk ik niet dat 
iemand snapt waarom je niet gewoon tafel zegt. 
We zijn dus eigenlijk heel afhankelijk geworden 
van woorden die wij aan dingen gegeven hebben. 
Ik vraag me af of dieren ook woorden hebben. Ze 
maken geluid, maar of ze dan echt woorden zou-
den zeggen weet ik zo net nog niet. Misschien is 
geluid voor dieren wel hetzelfde als lichaamstaal. 
Wij mensen zijn alleen verleerd hoe we lichaams-
taal moeten lezen. Misschien dat we daarom 
alles woorden geven. We willen alles begrijpen. 
Maar misschien als we dat niet zouden willen, dat 
de wereld dan een stuk mooier zou zijn.

Piet Bus

Multaboni

Kyra Sannes

Kim Kleijkers

De oprichting van ABDACOM

Ideeën

Voor de rubriek De Liemers Werkt 
bezoeken we een ondernemer of 
medewerker van een Liemers bedrijf

Commentaar

"Voor mij biedt AVR een uitdagende werkplek”. Foto: Kyra Sannes    
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Xycleservice Mosterdtocht 
op zondag 29 september
DOESBURG - De Xycleservice Mos-
terdtocht is de leukste en gezelligste 
fietstocht van Doesburg en omstre-
ken over een afstand van ongeveer 
35/40 kilometer door de nabije om-
geving met onderweg leuke paden, 
bezienswaardigheden en uitzichten.

Dit jaar alweer de zevende editie 
van de Mosterdtocht met weer een 
nieuwe route waarbij u kunt genieten 
van een mooie omgeving en natuur-
schoon. Onderweg passeert u diverse 
rustpunten voor een korte of uitge-
breide stop. Of het nu gaat om een 
zelf gebrouwen biertje, ambachtelijk 
ijs of het kleinste stadje van Neder-
land, u bepaalt het allemaal zelf tij-
dens de Mosterdtocht.

Ook dit jaar is de finish bij Stadsbier-
huys de Waag, het oudste café van Ne-
derland sedert 1478, in het hart van 
Doesburg, waar deze dag de Montmar-
tre Markt wordt gehouden met Franse 
sferen en producten. Curiosa, antiek, 
brocante en muziek maken deze markt 

compleet. De bezoeker krijgt bij Stads-
bierhuys de Waag een kopje koffie of 
thee aangeboden en kan in alle rust 
nagenieten van de fietstocht. Kortom, 
voldoende te beleven tijdens deze ze-
vende editie van de Mosterdtocht!

Starten kan tussen 11.00 en 13.00 uur 
en de finish is mogelijk tot 17.00 uur. 
De start is bij Xycleservice, Leigraafse-
weg 33F in Doesburg. De route wordt 
met pijlen aangegeven en voor even-
tuele pech onderweg is er een service-
wagen. Deelname aan deze tocht is 
gratis en geheel op eigen risico! Vooraf 
inschrijven is niet noodzakelijk maar 
wel gewenst in verband met de moge-
lijke opkomst voor de organisatie. Men 
kan zowel telefonisch als via de mail 
de deelname kenbaar maken, ook kunt 
in de winkel van Xycleservice. Inschrij-
ving bij de start op zondag 29 septem-
ber is ook mogelijk .

Voor meer informatie en inschrijving: 
www.xycleservice.nl; 0313 412727, 
info@xycleservice.nl.

Hoe verduurzaamt ú uw zolder?
DUIVEN - op zaterdagmid-
dag 5 oktober van 12.30 tot 
16.30 uur is er een rommel-
markt / bazaar in de kapel 
achter het gemeentehuis in 
Duiven met diverse kramen 
en een rad van avontuur.

Dit is een gelegenheid waarbij 
gemeenschapszin en maat-
schappelijke betrokkenheid 
een grote rol spelen. De helft 
van van de opbrengst wordt 
gebruikt wordt voor een be-
stemming binnen onze kerke-
lijke gemeente en de andere 
helft voor een doel dat betrok-
ken of actief is in de gemeen-
te Duiven.

De doelen van 2019 zijn: bij-
drage voor een kookgelegen-
heid en GoClean de Liemers. 
Het realiseren van een kook-
gelegenheid binnen de kerk is 
een andere manier van ont-
moeten. Samen praten, ko-
ken en met elkaar verbinding 
zoeken.

Go Clean de Liemers heeft als doel 
om Duiven binnen tien jaar zwerfaf-

valvrij te maken. Ze zijn bezig met 
de bewustwording binnen de Lie-

mers van de gevolgen 
van zwerfafval en denken 
hierbij ook aan de genera-
tie na ons. Ze gaan in drie 
stappen aan de slag; Be-
wustwording, Educatie en 
Actie. Afval dat je opruimt, 
wordt ook geregistreerd in 
de Litterati-app. Zwerfafval 
is schadelijk daarom ma-
ken we het zichtbaar voor 
producenten, overheid en 
inwoners. Verduurzamen 
kan bijvoorbeeld met een 
Rommelmarkt / bazaar. 
Spullen die voor u niet meer 
interessant zijn hebben nog 
een waarde voor een ander 
en daarbij steun je ook nog 
twee mooie doelen.

Op deze dag is GoClean 
ook vertegenwoordigd kunt 
hen ontmoeten. Het wordt 
weer een gezellige middag 
met kramen met nieuwe en 
gebruikte spullen, zelfge-
maakte bloemstukken en 
wat spel elementen: zeker 
de moeite waard om te ko-

men en lekker overdekt. Meer infor-
matie staat op www.pkn-duiven.nl.

ARNHEM - Heeft u vaak etensres-
ten onder uw prothese zitten? Gaat 
de prothese loszitten of wiebelen? Of 
heeft u al eens een breuk in uw pro-
these gehad? Dan kan het zijn dat uw 
prothese niet meer goed passend is. 
Dit kan komen door het slinken van 
de kaak. Het is mogelijk de prothese 
aan te passen door middel van een 
rebasing.

Rebasing is het aanbrengen van een 
voering aan de binnenzijde van de ge-
bitsprothese zodat de prothese weer 
goed op de kaak aansluit. “Wij raden 
jaarlijkse controle aan om te kijken of 
de prothese nog goed in de mond zit. 
Voor een prothese op twee implanta-
ten geldt dat ook. Deze jaarlijkse con-
trole wordt vergoed. Mocht de prothe-
se al ouder zijn dan vijf jaar dan kan u 
in aanmerking komen voor een nieuwe 
prothese. De verzekering vergoedt in 
de regel iedere vijf jaar een nieuwe pro-
these.”

Graag zouden wij ook aandacht willen 
vragen voor het reinigen van de pro-
these. Veel mensen weten nog niet zo 
goed hoe zij hun prothese het beste 
schoon kunnen houden. Het is nood-
zakelijk om dagelijks de prothese goed 
te reinigen met een prothese tanden-

borstel en zachte zeep. Gebruik geen 
tandpasta, deze kan krasjes veroorza-
ken aan de tanden van de prothese.

Tandprothetische praktijk Primi Den-
tes, Paul Krugerstraat 2, Arnhem; 026 
8484887, www.primidentes.nl.

Uw prothese perfect op maat!

PANNERDEN - Kom gauw eens kij-
ken naar onze nieuwe herfst- en 
wintercollectie! Een mooie collec-
tie van Fransa, Dreamstar, Mind-
set en Setter. De favoriete mo-
demerken voor prettig draagbare 
damesmode, vrouwelijk, casual en  
betaalbaar. 

Helga, binnenkort al 35 jaar een ver-
trouwde zaak in Pannerden. `Helga, 
méér dan mode alleen` de naam zegt 

het al! Ook voor kleinvakartikelen, 
wol, ondergoed, nachtkleding, linge-
rie, beenmode. Ook passende acces-
soires zoals sjaals, hoeden, riemen, 
sieraden en leuke tassen. 

Cadeautip: een cadeau-bon van Helga 
altijd welkom. kom gerust een kijkje 
nemen! 

Kerkstraat 4, Pannerden; 0316 371877 
(maandag en woensdag gesloten). 

ZEVENAAR - De officiële overna-
me door Atelier Van Schoot vond 
in november 2018 plaats en sinds-
dien is er niets veranderd bij Atelier 
Riekie. Alle medewerk(st)ers zijn 
overgenomen waardoor alle vak-
kennis in huis is gebleven. De pre-
cisie waarmee gewerkt wordt en 
de goede service blijven hierdoor  
gehandhaafd.

Nadat de renovatie van de winkel en 
het atelier aan het einde van het voor-
jaar afgerond waren moest de laatste 
stap, de buitenbelettering nog volgen. 
Onlangs is ook dit aangepast. Atelier 
Riekie heeft een nieuw jasje en heet 
voortaan Atelier Van Schoot.

Atelier Van Schoot is de vertrouwde 
adres voor het repareren/vermaken en 

borduren van kleding. Tevens ook de 
adres voor stomerij. Uitgebreide infor-
matie staat op www.ateliervanschoot.
nl en www.vanschoot.nl.

Atelier Van Schoot is gevestigd aan de 
Edisonstraat 32C in Zevenaar; 0316 
342584 en dagelijks geopend van 
08:30 tot 16:30 uur. 

Helga, méér dan mode alleen
Retouch by: Wetouch Imagework

Op zoek naar leuke spullen.

(foto: Kim Brugman)

Atelier Riekie in nieuw jasje op vertrouwde locatie
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Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl



DUIVEN - Zondag 15 september ging 
U12 Pigeons met elf man sterk naar 
Elst om het tegen Unlimited op de ne-
men.

Aangezien het team van Pigeons vorig 
jaar nog als U10 uitkwam en enkele 
zelfs nog in U10 thuishoren, was het 
voor alle kinderen de allereerste keer 
dat ze een ‘echte’ wedstrijd speelden 
en velen waren in het begin dan ook 
een beetje overdonderd door de felheid 
van het oudere, meer ervaren team. Pi-
geons heeft ontzettend hun best ge-
daan, maar het was helaas ‘nog’ niet 
genoeg. Wel was het een heel mooi 
leermoment, want de kinderen gaven 

zelf aan dat ze nu snappen hoe pittig 
wedstrijden zijn en de coaches hebben 
goed kunnen zien waar aan gewerkt 
kan worden tijdens de trainingen.

Alle respect gaat uit naar de jonge bas-
ketballers die allemaal keihard hebben 
gestreden! De eindstand is, omdat er 
met niet meer dan vijftig punten ver-
schil gewonnen mag worden bij de 
kleintjes, 50-0 gebleven. Op naar de 
volgende wedstrijd!

Voor iedereen die ook wil basketballen 
meld je snel aan voor een gratis bas-
ketbaloefentraining en kijk op: www.
depigeons.nl.

GROESSEN - “Wist u dat Gympies een 
gymclub is, die in de Joannesschool 
In Groessen op dinsdagavond van 
19.30 - 20.30 uur op muziekoefenin-
gen doet om de spieren los te houden 
en aan de conditie werkt?”

“De sporters zijn zestig jaar en ouder, 
daar passen we dan ook alles op aan. 

Wij sporten van september tot eind 
mei (de zomermaanden kun je lekker 
zelf invullen). De kosten zijn honderd 
euro per seizoen. 

Nieuwsgierig geworden, een keer mee-
doen.? Dat mag. Kom gerust eens 
langs of bel Diny 0316 333827 of Yvon-
ne 0316 263982.”

Zaterdag 28 september: woord-en 
communieviering o.l.v. en met het 
Werenfriduskoor. 

Misintenties: Corrie Messing-Distelie 
(jgt.), Co Messing, ouders Reyers-Wil-
lemsens, Jacob van der Heiden, Riet 
Brom-Jansen, Wim Miggelbrink, opa-
oma Jansen en Henk, opa en oma 
Neger, Alice Jansen. Ter gelegenheid 
van een 50-jarig huwelijk

Zondag 6 oktober: woord- en commu-
nieviering o.l.v. Elly Lemmen met da-
mes- en herenkoor. 
Misintenties: Riet Brom-Jansen, 

Anna Putman- Thomassen, Wim 
van Maanen, Paul Compen, ouders 
Boerboom-Krechting en Henk, Wim 
en Annie Grefen-Wanders, Herman 
Schaars, Coba Schaars- Stevens, Wil-
ma Wigman-Opgenoort, Wim Miggel-
brink

12 oktober 2019. Bezinning met uit-
stelling.

Op 9 september 2019 is overleden 
Wilhelmus Gerhardus Theodorus 
Miggelbrink in de leeftijd van 85 jaar. 
Wij wensen de nabestaanden veel 
kracht en bemoediging toe.

ZEVENAAR - Op zondag 6 oktober 
sluit kinderboerderij Rosorum het 
zomerseizoen feestelijk af. Tussen 
14.00 tot 16.30 uur zijn er allerlei 
activiteiten voor jong en oud te bele-
ven. De entree is voor kinderen gra-
tis, maar aan volwassenen vragen we 
1,50 euro als bijdrage in de kosten.

Er zijn veel leuke activiteiten georgani-
seerd deze dag. In verband met dieren-
dag staan dit jaar de dieren centraal. 
Zo is er een knuffelhoek en kunnen 
kinderen ponyrijden of een stukje wan-
delen met een geitje. De knutselaartjes 
kunnen met zaadbollen aan de gang 
voor de wilde vogels in de winter. De 
Nestkastenvereniging geeft informatie 
over de verschillende wilde vogels en 
hun woning en er is een demonstratie 
ijzersmeden.

Natuurlijk kan er weer lekker gespeeld 
worden in de speeltuin en de zandbak. 

Voor de kleinste kleintjes is er sinds 
kort een babyschommel! Ook zijn er 
weer allerlei spelletjes te doen en kun-
nen de kinderen zich uitleven op een 
springkussen.
Ook de inwendige mens wordt niet 
vergeten: er zijn er lekkere hap-
jes en drankjes verkrijgbaar. Voor 
de activiteiten en versnaperingen 

kan betaald worden middels een  
knipkaart.

Je vindt de kinderboerderij aan De Me-
then 2b in Zevenaar. Wegens de op-
bouw van het evenement is de kinder-
boerderij op zondag 6 oktober tot 14.00 
uur gesloten. Voor meer informatie zie 
www.kinderboerderijrosorum.nl.

DUIVEN - Zaterdag 14 september was 
het dan D-day voor Pigeons 1 onder 
leiding van kersverse trainer Hans 
Imming. Vol zelfvertrouwen arriveer-
de de basketballers van het vlaggen-
schip van Pigeons in sporthal Trio-
mios in Duiven.

Hun tegenstander was het sterke To-
wer Jumpers uit Barneveld met in hun 
team ‘oud’ vedette van Pigeons, Paul 
Kalashnikov/Steemers. Het team uit 

Barneveld bood goede weerstand te-
gen het kersverse team van Pigeons 
en halverwege gingen beide teams de 
rust in met 31-31. Eenmaal nadat de 
thee in de rust op was, kwam het team 
Pigeons 1 sterk terug met een 14-0 
run. Tot einde van de wedstrijd bleef 
Pigeons een voorsprong houden van 
tenminste 10 punten. Eindstand 74-65.

Het team van Imming heeft zich de 
ambitie aangemeten om dit jaar als 

kampioen te eindigen en hebben met 
deze eerste winst laten zien dat deze 
ambitie wellicht waargemaakt kan 
worden. Grote complimenten voor het 
team uit Duiven; Robert Boezeman, 
Jonathan Paans, Jeroen Helder, Dany 
Reyes, Max Lowenthal, Niels Schmitz, 
Max Hurenkamp, Guus Rosendahl, 
Melvin Pryor en Hans Imming trainer. 

Meer informatie staat op 
www.depigeons.nl.

OUD-ZEVENAAR - Op zaterdag 5 ok-
tober om 13.30 uur is er een excursie 
onder leiding van Ferdinand van Hem-
men langs in het landschap zichtbare 
overblijfselen van de 80-jarige oorlog 
in de Liemers.

De start is bij de Martinuskerk in 
Oud-Zevenaar. (Kosten deelname voor 
leden van de Cultuurhistorische Ver-
eniging Zevenaar (CVZ) gratis, voor 
niet-leden 4,00 euro).

Let op: kom per auto, want tijdens de 
excursie verplaatsen we ons via Her-
wen naar Lobith, om ook daar het land-
schap te bestuderen. Niet geschikt 
voor rolstoelen en rollators. 

WESTERVOORT - Op 9 oktober krijgt 
Vrouwenvereniging Passage Wester-
voort meer informatie over ‘Hart van 
Velp’.

Hart van Velp is een zorgbedrijf mid-
den in het centrum van Velp. Het bedrijf 

bestaat uit een reguliere cadeauwinkel 
waar u terecht kunt voor prachtig kwa-
liteitsspeelgoed en originele cadeaus 
voor jong en oud. Achter in het pand 
is een gezellige huiskamer/atelier waar 
dagopvang wordt geboden aan mensen 
met een verstandelijke beperking, een 

vorm van autisme, niet-aangeboren her-
senletsel, of een combinatie daarvan.
De avond begint om 20.00 uur en er is 
koffie vanaf 19.45 uur. Gasten zijn te-
gen een kleine vergoeding welkom in 
Het Paalmanhuis, Dorpstraat 63 in Wes-
tervoort.

Op zondag 29 september om 9.30 uur: 
Eucharistieviering, M.O.V, viering. Voor-
gangers: Pastoor Thanh Ta en Diaken 
A.van Zundert met medewerking van 
het Dames en Herenkoor uit Duiven. In-
tenties: Theo Visser, Riet Wentholt-Krol, 
Thea van Haaren-van de Velden en 
overleden famillie, Geert Keurntjes.

De collecte is voor M.O.V. = Missie Ont-
wikkeling en Vrede.

Iedere zondag om 9.30 uur is er ook een 
viering in de kapel van de Pelgromhof.

Op woensdag 2 oktober: 19.00 uur, Ma-
ralof. Voorganger: Pastoor Thanh Ta 
met medewerking AMK koor.

Op zondag 6 oktober om 10.30 uur: Eu-
charistieviering, familieviering, voorgan-
ger: Pater G. Remmers met medewer-
king van het koor Stella Maris.

Intenties: Wilhelmien van Aken en zoon 
Jan, Gerda Duis-Kaak, Ouders Duk-
kerhof-Könning en zoon Jan, To van 
Schie-Schulte.

De collecte is voor Wereldmissiedag 
voor kinderen..

Op woensdag 9 oktober: 19.00 uur, 
Rozenkransgebed. Voorgangers: Werk-
groep Mariavieringen, met medewer-
king AMK koor.

Overleden: op 5 september is mevr. Gre 
Groen-Thijssen in de leeftijd van 96 jaar 
overleden, zij woonde in Lobede Tolka-
mer. Haar crematie was 11 september 
in Doetinchem.

Op 5 september is mevr. Aleida van 
Zwam-Wegh in de leeftijd van 83 jaar 
overleden, zij woonde in de Valerius-
straat. Haar crematie was op 12 sep-
tember in Dieren.

Op donderdag 12 september is Bert van 
Bommel in de leeftijd van 79 jaar overle-
den, hij woonde in de Lentemorgen. Zijn 
uitvaart was woensdag 18 september 
in de H. Andreaskerk, waarna begrafe-
nis op begraafplaats Rosorum.

Pigeonsjeugd U12
heeft de toekomst

Gympies,
dé gymclub voor zestig-plus

Sint-Werenfridus Westervoort

Kinderboerderij Rosorum viert nazomerfeest

Zichtbare overblijfselen
van de 80-jarige oorlog in de Liemers

Vrouwenvereniging Passage Westervoort

H. Andreas-Maria Koningin Zevenaar

Pigeons 1 boekt eerste overwinning

Gezellige spelletjes spelen. (foto: M.T. de Both)
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Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!



OUD-ZEVENAAR - Vocaal Ensemble 
Liemers Cantorij brengt een muzikaal 
programma met als thema: ‘Hoe gaan 
wij mensen om met de aarde’. Het the-
ma is uitzonderlijk actueel.

Aan de ene kant de mens, die vol ver-
wondering over de prachtige schepping, 
als een razend monster al dit schoons 
vernietigt. Aan de andere kant de aarde. 
Zo ook staat Haydn tegenover Jenkins 
(‘The earth is full of anger’) en klinkt ten-
slotte in Mahler de mens die deze ‘oor-
log’ moedeloos aanschouwt.

Koor, solisten en pianist vertolken enke-
le prachtige delen uit het bekende werk 
‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn. ‘The 
armed man’ (Mass for peace) van Karl 
Jenkins zet aan tot denken over hoe wij 
mensen momenteel met die schepping 
omgaan. Drie liederen van Gustav Mah-

ler uit de Rückert-Liedercyclus bezingen 
het thema indringend en op geheel ei-
gen wijze. Het concert eindigt vol hoop 
en vertrouwen in de kracht van het uni-
versum: ‘The lord bless you and keep 
you’ van John Rutter.

Het koor onder leiding van Christel Gel-
derman met de solisten Maria Jõao 
Carmo (sopraan), John Woudt (bariton), 
Joost van der Linden (tenor) en pianist 
Hans Erik Dijkstra hoopt u te mogen 
verwelkomen bij dit bijzondere concert.

Zondag 6 oktober in de Martinuskerk 
van Oud-Zevenaar. Aanvang 15.00 
uur. Kerk open vanaf 14.30 uur. Entree: 
15,00 euro. U kunt vooraf kaarten re-
serveren door een email te sturen naar: 
liemerscantorij@gmail.com. Meer in-
formatie over het koor staat op www.
liemerscantorij.nl.

Martinus Kerk in Oud-Zevenaar.

WESTERVOORT - Woensdag 9 
oktober is bij Filmhuus Wester-
voort in Huize Vredenburg de film 
´Green Book´ te zien. Deze film is 
een waargebeurd verhaal over de 
hechte vriendschap tussen een uit-
smijter en concertpianist die ge-
dwongen worden hun verschillen 
opzij te zetten om de meest on-
vergetelijke reis van hun leven te  
maken.

Wanneer pianist Don Shirley in 1962 
op zoek is naar een lijfwacht voor zijn 
tournee door het zuiden van Ameri-
ka, komt hij in contact met een Ita-
liaans-Amerikaanse uitsmijter die 
graag wat wil bijverdienen. Samen 
reizen ze door ‘blanke’ staten aan de 
hand van een speciale reisgids die 
hen informeert over plekken waar Af-
ro-Amerikanen welkom en veilig zijn. 
Tijdens hun reis worden zij gecon-
fronteerd met hun tegengestelde per-
soonlijkheden, gevaar en racisme. De 

film sleepte in februari de Oscar voor 
beste film in de wacht.

Programma
Om 19.30 bent u welkom in Huize Vre-
denburg. Het eerste kopje koffie of thee 
is gratis. De film start om 20.00 uur en 
halverwege de avond is er een pauze. 
Slechthorenden kunnen dankzij de aan-
wezige ringleiding met een hoortoestel 

het geluid van de film beluisteren zon-
der storend omgevingsgeluid.

Tickets
U kunt de tickets van vijf euro per stuk 
reserveren op www.filmhuuswester-
voort.nl. Gereserveerde tickets liggen 
bij Huize Vredenburg klaar tussen 
19.15 en 19.45 uur. Daarna komen re-
serveringen te vervallen.

ZEVENAAR - Nog een paar weken en 
dan is het zover: De Rattenvanger van 
Hamelen, de nieuwste musical van 
Rijnstad Vocaaltheater komt naar Ze-
venaar. Het is een Nederlandse premi-
ère van een uit Engeland afkomstige 
musical, met eigen vertaling.

De Rattenvanger van Hamelen is een 
wervelende musical over hebzucht en 
spijt. Het stadje Hamelen wordt over-
spoeld door ratten. De burgemeester 
huurt een rattenvanger in, maar wil uit-
eindelijk niet betalen. Daarop neemt de 
rattenvanger alle kinderen mee de ber-
gen in… Zien we ze ooit terug? Humor 
en drama wisselen elkaar af in deze 
musical, die geregisseerd wordt door 
Marleen van der Loo en muzikaal ge-
leid door Caspar van der Vinne. Geschikt 
voor alle leeftijden.

De eerste voorstelling is op zaterdag-
avond 26 oktober 19.30 uur in het Mu-
siater in Zevenaar. Een week later is het 
Stadstheater Arnhem om 15.00 uur én 

19.30 uur aan de beurt. De korte tournee 
eindigt op zaterdag 9 november in thea-
ter De Lindenberg in Nijmegen met twee 
voorstellingen om 15.00 en 19.30 uur.

Het 40-koppige theaterkoor heeft ruim 
een jaar hard gewerkt aan vertalingen, 
zang, dans, decor, grime en kleding. De 
leden komen uit de wijde regio rond 
Arnhem. Ze staan te popelen om deze 

afwisselende musical van Piers Cha-
ter Robinson van ITM Productions te 
brengen, die voor het eerst in Neder-
land wordt opgevoerd. Een orkestje 
van zeven musici begeleidt het jonge 
musicaltalent Bram Ven in de hoofdrol 
van Rattenvanger, enkele talentvolle 
kinderen uit de regio en het ambitieuze 
theaterkoor. Meer informatie staat op  
www.rijnstadvocaaltheater.nl.

ZEVENAAR - Op zaterdagavond 5 
oktober staat het Amsterdams folk 
duo The Lasses op het Zevenaarse 
podium van Muziekcafé De Lantaern. 
De dames nemen het publiek mee op 
een muzikale rondreis met sfeervolle 
liedjes en grappige verhalen. Aan-
vang: 20.30 uur. Entree: 10,00 euro.

Zangeressen Margot Merah en Sop-
hie ter Schure vormen samen The 
Lasses. Zij brengen een hartverwar-
mende samenzang waarbij zij zichzelf 
begeleiden op gitaar, bodhrán (Ierse 
percussie), whistle en mondharmoni-
ca. The Lasses worden geroemd om 
hun prachtige samenzang, waarbij de 
gevoelige alt van Margot en de helde-
re sopraan van Sophie elkaar perfect 
aanvullen. Ook hun repertoire is bij-
zonder: eeuwenoude liedjes uit de En-
gelstalige folktraditie, aangevuld met 

intiem eigen werk. De onderwerpen? 
Liefde, heimwee en verdriet. Niet de 
meest vrolijke thema’s, maar omdat 
de liedjes recht uit hun hart komen, 
bezorgen ze de luisteraar toch een 
glimlach op het gezicht. The Lasses 
zijn regelmatig te zien op Nederland-
se folkpodia. Ze voelen zich evenzeer 
thuis bij een intiem concert als op 
een festivalpodium. Overigens gaan 
The Lasses ook met regelmaat over 
de landsgrenzen. Zo maken ze ieder 
voorjaar een tournee door de Verenig-
de Staten, speelden ze op uitnodiging 
van de beroemde Ierse singer-song-
writer Luka Bloom in Ierland en traden 
ze vorig jaar zelfs op in Japan. Het duo 
neemt het publiek mee op reis. Van de 
Schotse hooglanden naar de Engelse 
heuvels en van Ierse liefde naar Ame-
rikaanse weemoed. Met mooie liedjes 
en grappige verhalen.

WESTERVOORT - Zaterdag 26 okto-
ber om 20.15 uur wordt er een nieu-
we evenement in Westervoort geor-
ganiseerd door stichting Muziek in 
Westervoort! Geboren als zusje van 
het alom bekende en gewaardeerde 
Voorjaarsblues Westervoort! Groot 
verschil is de setting.

In tegenstelling tot Voorjaarsblues 
niet in de grote zaal, maar intiem en 
gezellig in het café van zalencentrum 
Wieleman. Om de bands en gasten de 
ruimte te geven zal het café waar nodig 
worden vergroot door een stukje van 
de zaal erbij te trekken. Er zijn optre-
dens van Farstreet (vette blues-rock uit 
Brabant) en La Grange, die op herha-
ling komt na een succesvol optreden 
bij de VoorJaarsBlues in april.

Eerbetoon
Najaarsblues is tevens een eerbetoon 
aan Wout Hermsen (Zappa) die in 
2018 plotseling is overleden. Woutje, 

zoals hij genoemd werd, was van het 
begin af aan betrokken bij de organisa-
tie van Voorjaarsblues. Zijn kennis van 
muziek was enorm. Mede door deze 
kennis was het de organisatie ieder 
jaar weer gelukt om een aantrekkelijke 
line-up te presenteren.

Tickets kosten 7,50 euro in de voor-
verkoop bij: Cigo de Wyborgh, Evers 
in de Klapstraat en café Wieleman in 
Westervoort. In Duiven bij Bodywear 
Superstore. Online: www.muziekinwes-
tervoort.nl (7,50+ servicekosten 0,80). 
Aan de deur tien euro.

Green Book is een roadmovie gebaseerd op een waargebeurd verhaal. (foto: Regisseur Peter Farrelly)

Een aantal spelers uit de musical Rattenvanger van Hamelen. (foto: Iris Beek)

Farstreet. (foto: Farstreet)

Concert ‘Tussen hoop en vrees’

´Green Book´ bij Filmhuus Westervoort

Nederlandse première musical 
Rattenvanger van Hamelen in Musiater

The Lasses in De Lantaern

Najaarsblues in Westervoort
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MONTFERLAND - Tijdens de Kin-
derboekenweek, van 2 tot en met 15 
oktober, zijn er twee feestmiddagen, 
georganiseerd door Bibliotheek Mont-
ferland en Welcom. Het thema is ‘Reis 
mee!’. Daarin staan boeken over voer-
tuigen centraal.

Woensdagmiddag 2 oktober begint de 
Kinderboekenweek met een feest in de 
Bibliotheek van ’s-Heerenberg. Kinde-
ren kunnen dan tekenen met Gerard de 
Bruyne van ‘Het Kleurfeest’, een work-
shop volgen van Ineke van Geemen 
en muziek maken met de ‘Klankenka-
ravaan’. Ook kunnen zij luisteren naar 

een mooi verhaal, een speurtocht doen 
en zich laten schminken. Verder zijn er 
spelletjes en kleurplaten.

Een week later, woensdagmiddag 9 ok-
tober, vindt het Kinderboekenfeest met 
bijna hetzelfde programma plaats in 
de Bibliotheek van Didam. Beide keren 
duurt de activiteit van 14.30 tot 16.30 
uur. De toegang is gratis.

Zowel het Filmhuis van ‘s-Heerenberg 
als dat in Didam draait tijdens de Kinder-
boekenweek een jeugdfilm die aansluit 
op het thema. Meer informatie staat op 
www.bibliotheekmontferland.nl.

‘s-HEERENBERG - Zondag 6 oktober 
van 9.00 tot 16.00 uur is er een vlooi-
enmarkt in Laco Sporthal aan de Oude 
Doetinchemseweg 43 in ‘s-Heeren-
berg.

Er wordt weer veel tweedehands, 
antiek, curiosa, snuisterijen, bro-
cante, huisraad en kleding te 
koop aangeboden. Leuk als be-
zoeker om te komen snuffelen,. 
Of als u nog overtollige spullen 
heeft en wilt u deze te koop 
aanbieden, huur dan ook een 
kraam. Een kraam is 4 meter 
met bovenbouw en kost 25 euro. 
Grondplaatsen kosten per 6 me-
ter 17,50 euro en via www.ani-
mo-vlooienmarkten.nl of telefo-
nisch 06 39108152 te bestellen.

De markt bezoeken kost het 3,00 
euro entree voor volwassenen en 

voor 65+ 2,50 euro; kinderen tot 12 jaar 
onder begeleiding gratis. De sporthal 
verzorgt een gezellige catering voor de 
vlooienmarkt.

ZEVENAAR - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding in de Gemeente-
lijke Afdeling Zevenaar heeft liefst 
12.908,12 euro opgebracht! De op-
brengsten per plaats waren: Angerlo 
830,83 - Babberich 1408,67, Lathum 
572,08 en Zevenaar 10.096,54 euro.

Dankzij deze vrijgevigheid kan KWF in-
vesteren in haar doelen. Zodat minder 
mensen kanker krijgen, meer mensen 
genezen en meer mensen beter kun-
nen leven met de ziekte.

Deze collecteweek was extra bijzonder, 
doordat het de 70e editie was. Prinses 

Beatrix verrichtte op 31 augustus de eer-
ste slag van een speciale KWF-munt ter 
ere van het 70-jarig bestaan van KWF. 
In de week erna, gingen liefst 80.000 
collectanten de straat op, verspreid over 
800 collecteteams. Het collecteteam 
van Zevenaar was met bijna 200 collec-
tanten goed vertegenwoordigd.

“Wilt u ook collecteren voor KWF kan-

kerbestrijding? Graag, want ondanks 
al die collectanten hebben we niet in 
alle straten kunnen collecteren. Meldt 
u aan op de landelijke site van het 
KWF (www.kwf.n)l of stuur een mail 
naar KWF afdeling Zevenaar (k.wien-
holts@hetnet.nl). Heeft u de collectant 
gemist en wilt u alsnog een bijdrage le-
veren? Dat kan door online te doneren 
via kwf.nl/collecte.”

DUIVEN - Het Kerkorgel in de Remigius 
Kerk is jarig wordt dit jaar negentig. Om 
dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan 
is door enkele parochianen gevraagd 
aan Video Club Duiven om daar een dvd 
van te maken en deze te vertonen in de 
Kerk bij Duuve te Gek in de middag.

Drie leden van de Videoclub Duiven: 
Rein, Herman en Gerard hebben aan 
dit verzoek voldaan. Deze documentai-
re kon alleen met uitleg van Wim van 

Heugten, Peter Schampers en organist 
Stef Joosen, zij hebben met plezier 
meegeholpen. De beelden met geluid 
en commentaar geven een mooie 
weergave van dit oude orgel.

De Beeldjes links en rechts bovenin de 
Kerk van de Dwaze en Wijze Maagden 
en Gebrandschilderde Ramen kwam 
ook ter sprake en besloten is ook daar-
van opnames te maken met commen-
taar van Wim en Peter. De beelden over 

de kerktoren van vorig jaar -hetgeen 
een succes was- zijn er ook opgezet.

Deze dvd met vier items is meer de 
moeite waard en is ook een stukje ge-
schiedenis van de Kerk Heilige Remi-
gius in Duiven. De dvd kan nu al gere-
serveerd worden voor tien euro stuur 
een mail met adres et cetera naar: mar-
wi113@planet.nl of bestel deze in de 
Kerk bij Duuve te Gek zondagmiddag 
29 september.

ZEVENAAR - Eind september ver-
schijnt er een nieuwe cd van zan-
ger-gitarist Paul Mulder, getiteld 
‘Vandaag’. Om dit te vieren geven Paul 
en zijn muzikale vrienden een fees-
telijk optreden op zondagmiddag 29 
september in het Andreasgebouw in 
Zevenaar.

De bezetting bestaat naast Paul uit de 
befaamde accordeonist Theo Schol-
ten, de van de Retteket Showband be-
kende zangeres Margit Gasseling en de 
veelzijdige slagwerker Vincent Gal. Het 
nieuwe album bevat elf handgemaakte 
liedjes, waarvan tien in het Nederlands 
en een in de Liemerse streektaal. Dit 
nummer, ‘Gres’, is regelmatig te horen 
bij regionale omroepen en is ook te vin-
den op YouTube. De cd zal vanaf 29 
september te koop zijn tijdens optre-
dens en bij Bruna Jansen te Zevenaar 
en Grenswinkel De Hut in Lobith.

Paul Mulder & Vrienden: zondag 29 
september 2019, Andreasgebouw, 
Oude Doesburgseweg 1, Zevenaar. 
Zaal open om 14.00 uur, start om 14.30 
uur. Entree vijf euro aan de deur (indien 

voorradig), voorverkoop bij Grenswin-
kel de Hut in Lobith en Gemakshop 
Leuven in Zevenaar. Reserveren is mo-
gelijk via www.paulmuldermuziek.nl of 
0316 334349.

DUIVEN - Op het Horstenpark aan de 
Horstenparklaan 4 is op zondag 29 
september van 9.00-16.00 uur een 
vlooien- en kofferbakmarkt, de laat-
ste van het seizoen.

Deze vlooienmarkt is altijd weer een 
groot succes en door Animo vlooien-
markten georganiseerd. Het is een 
grote openluchtvlooienmarkt met veel 
particulieren deelnemers. Er zijn dan 
weer veel kramen en grondplaatsen 
waar tweedehands, antiek, curiosa, 
snuiserijen, brocante, huisraad en kle-
ding te koop aangeboden.

Leuk als bezoeker om te komen snuf-
felen, of als u nog overtollige spullen 
heeft en deze te koop wilt aanbieden, 
huur dan ook een kraam. Een kraam 
kost 25 euro. Grondplaatsen met 
auto 17,50 euro en met auto-aanhan-
ger 20 euro. Deze kunt u bestellen via 

www.animo-vlooienmarkten.nl of 06 
39108152. Als u gaat staan kan de 
auto achter de kraam of uw grond-
plaats. De markt bezoeken kost het 
3,00 euro entree voor volwassenen en 

voor 65+ is dat 2,50 euro; kinderen tot 
12 jaar onder begeleiding gratis!

Het Theehuis zorgt voor de catering en 
een leuk terras!

Paul Mulder, Margit Gasseling, Vincent Gal, Theo Scholten. (foto: Vincent Gal)

(foto: Bibliotheek Montferland)

WESTERVOORT - Engelse hymnes, 
wie wil ze niet meezingen? Altijd al 
hebben ze, met hun meeslepende 
melodieën en prachtige harmonisa-
ties, een grote populariteit genoten in 
de Nederlandse protestantse kerken.

Maar taal veroudert sneller dan mu-
ziek. Daarom klopten hymne-min-
naars aan bij de bekende theoloog 
Sytze de Vries, die een prachtige 
klassiek- moderne stijl van dichten 
heeft en die bij uitstek goed kan om-
springen met liedteksten op zoek 
naar nieuwe vertalingen en teksten. 

Veel van zijn teksten zijn voorzien van 
prachtige en meestal bekende melo-
dieën uit de Engelse traditie.

Op 6 oktober om 10.00 uur is er in 
de protestantse kerk, Dorpstraat 62 in 
Westervoort een zangdienst waarin 
veel van deze Engelse hymnes zul-
len worden gezongen. De muzikale 
omlijsting in de dienst zal worden 
verzorgd door Saskia Janssen op 
dwarsfluit en de Zanggroep Nieuw 
Liedboek. Marius de Boer bespeelt 
orgel en piano. Iedereen is er welkom. 
De toegang is gratis.

Reis mee!
Het is weer Kinderboekenweek! 

Vlooienmarkt Heerenberg

Opbrengst KWF-collecte in gemeente Zevenaar

Kerkorgel Remigius 90 jaar op dvd bij Duuve te Gek

Paul Mulder presenteert ‘Vandaag’

Vlooien- en kofferbakmarkt in Duiven
Zangdienst in Westervoort
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Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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Kids-F B.V./ Ktwee is een 
meubelfabrikant en 
interieurbouwer met ca. 40 
medewerkers in Huissen. 

Wij ontwikkelen en produceren 
professioneel meubilair en 
inrichtingen voor:

• Kinderopvang
• Primair onderwijs
• Voortgezet onderwijs

Kids-F is onderdeel van 
Heutink PO. in Rijssen, 
samen met zijn zuster 
maatschappijen bedient 
Kids-F zijn afnemers. 

www.kids-f.nl

www.klassehout.nl

www.stand4work.nl

Kids-F B.V. / Ktwee
Fresialaan 11
6851TH Huissen
026-4436440

Acquisitie naar aanleiding van deze 
vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Wij zoeken voor kwalitatieve groei:
1x Kwaliteits medewerker / coach

Je hebt ervaring als leidinggevende en interieurbouwer, brengt coachend graag  
je collega’s op de werkvloer naar een hoger plan en je verstaat wat integrale  
kwaliteit is? Dan ben jij de sleutel om onze kwaliteit- en leerdoelen te bereiken  
met jouw visie, enthousiasme, gedrevenheid en kennis.

1x Interieurbouwer:
Je hebt enkele jaren ervaring in de meubel-/interieurbouw en wilt ons team als  
zelfstandig werkende collega komen versterken bij de productie van vele soorten  
meubels en projecten? Dan ben jij de aangewezen persoon om samen onze doelen  
te verwezenlijken en die kwaliteit verstaat.

2x CNC frezer (1x met ervaring / 1x leerling):
Je hebt al ervaring en je weet wat het vak inhoudt of je wilt het vak van CNC frezer  
bij ons komen leren? Dan ben jij de collega die uiteindelijk zelfstandig al operator je  
machine instelt, problemen herkent en oplost om perfect werk te leveren.

Geïnteresseerd? Mail je CV naar: 
tobias.vanbenthem@ktwee.nl 
Aanvullende informatie graag via mail aanvragen. 

Voor alle functies geldt:
We zoeken collega’s die zich 
thuisvoelen in een team en 
kwaliteit nastreven.

Wij bieden:
- Een marktconform salaris.
- Uitzicht op een vaste baan.
- Goede arbeidvoorwaarden.
  (CAO meubelindustrie)

Geïnteresseerd in één van deze functies? Stuur dan je CV met motivatie naar peno@wijmoco.nl of bel voor meer informatie met Wijmoco via nummer 026 – 327 55 55. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

Monteur Geveltechniek (ft) 
_____________________________________________ 
Als gevelmonteur plaats je aluminium kozijnen, ramen, deuren en vliesgevels bij zowel 
particulieren als bedrijven. Je werkt in teams op diverse locaties in heel Nederland, 
standplaats is Huissen (Gelderland). 
 
Wij vragen: 
- een technische achtergrond en bij voorkeur ervaring met kozijnen en — vliesgevels; 
- een geldig VCA certificaat of bereidt deze op korte termijn te behalen; 
- Je bent fysiek in goede conditie en beschikt over rijbewijs B; 
- Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over een flexibele instelling; 
- Je bent woonachtig in de omgeving Arnhem-Nijmegen (i.v.m. standplaats). 
 

Calculator (ft) 
_____________________________________________ 
Als calculator verricht je calculatie voor ramen, deuren, kozijnen en vliesgevels inclusief 
zetwerken en afwerkingen. Tot de werkzaamheden behoren o.a. tekenen met CAD 
systemen voor offertes en productie en detail uitwerken opdrachten t.b.v. productie. 
 
Wij vragen: 
- Kennis van gevelbeplating, zetwerk, glas, ventilatieroosters en bouwmaterialen; 
- Minimaal 5 jaar werkervaring als calculator in aluminium gevel/kozijnenbranche; 
- Vaardig met MS Office en AutoCAD en goede kennis van Engels taal; 
- Ervaring met Orgadata (Logikal) is een pré; 
- Kennis van Nederlandse bouwnormen. 

Wijmoco is gevestigd in het hart van de stadsregio Arnhem – Nijmegen. Ons bedrijf bestaat al bijna 50 
jaar en dat is niet voor niets! Wij voeren projecten uit in woning- en utiliteitsbouw, voor het plaatsen 
van bijna alle soorten gevelsystemen, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vliesgevels, ramen, 
deuren, schuifpuien, serres, etc. Momenteel heeft Wijmoco meer dan 50 werknemers, met een eigen 
productieteam, montageteam en werkvoorbereiders. Onze onderneming in gebaseerd op een platte 
organisatiestructuur met een gezonde werkdruk en een prettige werksfeer. Wegens uitbreiding van 
onze orderportefeuille zijn wij voor ons succesvol en ambitieus team op zoek naar meerdere nieuwe 
collega’s in diverse functies. Interesse in één van de onderstaande functies? Neem dan contact op met 
Wijmoco via telefoonnummer 026 – 327 55 55 of stuur je CV naar peno@wijmoco.nl.   
 
 
 
 

Productiemedewerker (ft) 
_____________________________________________ 
Als productiemedewerker ben je samen met het team verantwoordelijk voor een goede 
kwalitatieve productie van aluminium kozijnen en gevelelementen. Bij de werkzaamheden 
moet je hierbij denken aan o.a. zagen en persen van profielen, monteren van hang- en 
sluitwerk, kozijnen voorzien van rubbers, beglazen en het zetten van glaslatten. 
 
Wij vragen: 
- Minimaal denk- en werkniveau MBO-niveau 3/4 (aantoonbaar); 
- Affiniteit met techniek & technisch inzicht; 
- Gemotiveerde en zelfstandige houding en een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
- Ervaring in een soortgelijke functie en / of branche is een pré. 
 

Werkvoorbereider (ft) 
_____________________________________________ 
Als Werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het uittekenen van projecten en het 
controleren, aanpassen en aanmaken van werktekeningen in o.a. Autocad. Daarnaast hou 
je controle op de voortgang op de door jou bestelde (productie)materialen voor o.a. 
kozijnen en vliesgevels. 
 
Wij vragen: 
- minimaal MBO werk- en denkniveau; 
- bouwtechnisch inzicht, een zelfstandige instelling en groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
- relevante ervaring en ervaring met AutoCAD is een pré; 
- Je bent inzetbaar voor 38 uur per week en beschikt over rijbewijs B; 
- Je bent woonachtig in de omgeving Arnhem-Nijmegen (i.v.m. standplaats). 
 Geïnteresseerd in één van deze functies? Stuur dan je CV met motivatie naar peno@wijmoco.nl of bel voor meer informatie met Wijmoco via nummer 026 – 327 55 55. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

Monteur Geveltechniek (ft) 
_____________________________________________ 
Als gevelmonteur plaats je aluminium kozijnen, ramen, deuren en vliesgevels bij zowel 
particulieren als bedrijven. Je werkt in teams op diverse locaties in heel Nederland, 
standplaats is Huissen (Gelderland). 
 
Wij vragen: 
- een technische achtergrond en bij voorkeur ervaring met kozijnen en — vliesgevels; 
- een geldig VCA certificaat of bereidt deze op korte termijn te behalen; 
- Je bent fysiek in goede conditie en beschikt over rijbewijs B; 
- Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over een flexibele instelling; 
- Je bent woonachtig in de omgeving Arnhem-Nijmegen (i.v.m. standplaats). 
 

Calculator (ft) 
_____________________________________________ 
Als calculator verricht je calculatie voor ramen, deuren, kozijnen en vliesgevels inclusief 
zetwerken en afwerkingen. Tot de werkzaamheden behoren o.a. tekenen met CAD 
systemen voor offertes en productie en detail uitwerken opdrachten t.b.v. productie. 
 
Wij vragen: 
- Kennis van gevelbeplating, zetwerk, glas, ventilatieroosters en bouwmaterialen; 
- Minimaal 5 jaar werkervaring als calculator in aluminium gevel/kozijnenbranche; 
- Vaardig met MS Office en AutoCAD en goede kennis van Engels taal; 
- Ervaring met Orgadata (Logikal) is een pré; 
- Kennis van Nederlandse bouwnormen. 

Wijmoco is gevestigd in het hart van de stadsregio Arnhem – Nijmegen. Ons bedrijf bestaat al bijna 50 
jaar en dat is niet voor niets! Wij voeren projecten uit in woning- en utiliteitsbouw, voor het plaatsen 
van bijna alle soorten gevelsystemen, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vliesgevels, ramen, 
deuren, schuifpuien, serres, etc. Momenteel heeft Wijmoco meer dan 50 werknemers, met een eigen 
productieteam, montageteam en werkvoorbereiders. Onze onderneming in gebaseerd op een platte 
organisatiestructuur met een gezonde werkdruk en een prettige werksfeer. Wegens uitbreiding van 
onze orderportefeuille zijn wij voor ons succesvol en ambitieus team op zoek naar meerdere nieuwe 
collega’s in diverse functies. Interesse in één van de onderstaande functies? Neem dan contact op met 
Wijmoco via telefoonnummer 026 – 327 55 55 of stuur je CV naar peno@wijmoco.nl.   
 
 
 
 

Productiemedewerker (ft) 
_____________________________________________ 
Als productiemedewerker ben je samen met het team verantwoordelijk voor een goede 
kwalitatieve productie van aluminium kozijnen en gevelelementen. Bij de werkzaamheden 
moet je hierbij denken aan o.a. zagen en persen van profielen, monteren van hang- en 
sluitwerk, kozijnen voorzien van rubbers, beglazen en het zetten van glaslatten. 
 
Wij vragen: 
- Minimaal denk- en werkniveau MBO-niveau 3/4 (aantoonbaar); 
- Affiniteit met techniek & technisch inzicht; 
- Gemotiveerde en zelfstandige houding en een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
- Ervaring in een soortgelijke functie en / of branche is een pré. 
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- bouwtechnisch inzicht, een zelfstandige instelling en groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
- relevante ervaring en ervaring met AutoCAD is een pré; 
- Je bent inzetbaar voor 38 uur per week en beschikt over rijbewijs B; 
- Je bent woonachtig in de omgeving Arnhem-Nijmegen (i.v.m. standplaats). 
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Citam Arnhem B.V.

Als autoliefhebber met gierende banden naar je werk? 
Wij zijn Suzuki dealer en erkend vakgarage in Arnhem opzoek naar een 

Service Adviseur / Werkplaatsreceptionist 
Jij bent de belangrijkste schakel binnen het bedrijf. Jouw focus ligt op het klantcontact en je bent de verbindende schakel 
tussen de klant, sales en de werkplaats. Met jou klantgerichte en gastvrije aanpak geef je elke klant een welkom gevoel. 
Ben je daarnaast een planner en spreekt de autobranche je aan? Reageer dan op deze functie!

We bieden jou
Als Service Adviseur / Werkplaatsreceptionist bieden we je:
• Een fulltime baan
• Werktijden van 08.00 tot 17.00 uur
• Salaris tussen de €2.400,- en €2.650,- o.b.v. leeftijd en ervaring
• Bij goed functioneren een vast contract
• 24 vakantiedagen
• Opleidingsmogelijkheden
• Pensioenregeling
• Een gezonde en veilige werkomgeving
• Een super goede sfeer met werkplezier heel hoog in het vaandel
• Een hele veelzijdige baan met veel ruimte tot het invullen van de functie
• Ontwikkel mogelijkheden binnen een dealerbedrijf waar sfeer en 

samenwerking erg belangrijk is

Heb je interesse en denk jij dat je onze geschikte kandidaat bent? Stuur dan een persoonlijke motivatie samen met je CV 
ter attentie van de heer A.R. Kraaijvanger per mail op bk@citam.nl.

Dit heb je nodig
Ben jij de Service Adviseur / Werkplaatsreceptionist die wij zoeken dan heb 
je het volgende nodig:
• MBO werk- en denkniveau richting automotive
• Circa 2 jaar ervaring binnen een soortgelijke functie
• Ervaring met MS office, SAP en Wincar (of bereid dit te leren)
• Je bent commercieel ingesteld en kan prijsafspraken maken

Functie
Als Service Adviseur / Werkplaatsreceptionist begin je de dag met het 
doornemen van de planning. Vervolgens neem je de werkorders aan en 
bespreek je dit met de mannen en vrouwen van de werkplaats. Klanten die 
zijn of haar auto komen brengen, sta je te woord en je zorgt eventueel voor 
vervangend vervoer. Je werkt in deze functie samen met een junior colle-
ga-receptionist. Jouw rol als Service Adviseur / Werkplaatsreceptionist is 
echter ‘zwaarder’ en je verantwoordelijkheid is groter. Het is daarom fijn als 
je een sturende en begeleidende rol kunt en wilt aannemen richting deze 
collega. Samen zorg je dat alles op rolletjes loopt en klanten het gevoel 
hebben dat hun auto altijd in veilige handen is.
Jouw werkzaamheden op een rijtje:
• Complete planning maken voor de werkplaats
• Schades aannemen en hier de administratieve kant van afhandelen
• Klanten benaderen en informeren over de auto en eventueel meerwerk
• Overleggen voeren met afdeling sales en de werkplaats
• Uitgeven van vervangend vervoer

Organisatie
Ons mooie familiebedrijf met ruim 70 jaar ervaring in de automo-
tive bestaat uit negen medewerkers die allemaal hetzelfde DNA 
hebben; goede motivatie, heel veel humor en collegialiteit. Het 
bedrijf is opgericht in 1934 en is BOVAG en RDW erkend. De sfeer 
is heel ontspannen en informeel. En de koffie is erg lekker!

Bent u op de persoon met afwisseling in u werkzaamhe-
den? A-LuX biedt u een baan van iedere keer verschillende 
projecten waar jij je niet hoeft te vervelen.

Monteur Kunststof kozijnen
Over deze functie:
Wij op zoek naar een monteur en 1e monteur van kunststof 
kozijnen. De projecten waar jij gaat werken liggen allemaal in de regio. Het is jouw taak om  
de kozijnen naar de wensen van de klanten te monteren. Door de verschillende klanten is 
geen project hetzelfde. De ene opdracht is een renovatieproject en de volgende dag werk je  
bij een nieuwbouwproject. Deze afwisseling zorgt voor veel uitdaging, waarbij jij jouw  
montage kwaliteiten echt kunt laten zien.

Functie eisen:
• Affiniteit hebben met montage van kunststof kozijnen en puien
• Zelfstandig & in teamverband kunnen werken
• Nauwkeurig werken met oog op kwaliteit
• Collegiaal, betrouwbaar, leergierig & flexibel zijn
• Toon je eigen initiatief en draag je verantwoordelijkheid voor je werk
• A-LuX bied een vacature aan zonder ervaring en met ervaring 
• Kansen om je zelf te ontwikkelen en een opleiding in de praktijk

A-LuX Kunststof Kozijnen en dakkapellen:
A-LuX is een fabrikant te Westervoort die in de loop der jaren uitgegroeid is tot een succesvolle 
onderneming. De kwaliteit staat voorop binnen dit bedrijf, maar het is ook belangrijk om plezier 
te hebben tijdens het werk. Het bedrijf richt zich op de fabricage van kunststof kozijnen, dak-
kapellen en daarnaast de montage voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.  

Wat wij bieden:
• Salaris conform CAO;
• 25 vakantiedagen en vakantietoeslag;
• Reiskostenvergoeding;
• 40 uur per week;
• Mogelijkheid tot een vast contract.

Procedure:
Kun jij je vinden in het bovenstaande profiel en ben jij er klaar voor om aan de slag te gaan? 
Dan horen wij graag van jou! Je kunt jouw cv uploaden aan kantoor@A-LuX.nl. Een motiva-
tiebrief kun je meesturen, maar wij horen jouw motivatie natuurlijk ook graag persoonlijk. 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met 026 311 74 73

Vanwege groei zoeken wij unieke en talentvolle versterkingen van ons team

CNC-operator            Glassnijder            Productiemedewerker

Wie zoeken wij?

- Een persoonlijkheid wie uitblinkt in het durven maken van fouten en zo een 
voorbeeld is voor anderen als het gaat om ontwikkelen en weerkracht tonen.

- Een persoonlijkheid wie luiheid combineert met een extreem hoge loyaliteit aan 
zijn werkgever en dus op een zo efficiënt mogelijke manier, met zo min mogelijk 
inspanning naar doelstellingen weet te presteren.

- Een persoonlijkheid met een talent voor stand up comedy en dus uitermate ge-
schikt is om pakkende informatie/opmerkingen/aanbevelingen met impact over te 
brengen.
  
Kennis van glas leren wij jou zo bij maar een persoonlijkheid die heb je al.

CV? Een CV is slechts bijzaak maar dient wel als inspiratie. Dus ooit al eens in 
een productiebedrijf willen werken waarbij je alle facetten van het vak leert? Stuur 
ons snel een bericht: info@visserglas.nl of bel naar 026 - 4425671

Wie wij zijn?  Visser Spiegels en Glas, een innoverend bedrijf gespecialiseerd
in het bewerken van spiegels en glas. Met ons machinepark kunnen wij alle
bewerkingen in eigen huis uitvoeren en leveren aan de klant. Wij zijn een
bedrijf met 24 werknemers en bedienen onze klanten met mooie op maat
gemaakte glasproducten.

Wie zijn onze klanten? Wij leveren aan de interieurbouw, scheepsinrichting, 
winkelinrichting en ook de sanitair bouw.



  

  

Als verkoopadviseur weet jij dat een  

tevreden klant een trouwe klant is. 

Jouw gastvrijheid, deskundigheid en 

kennis zorgen ervoor dat de klant 

graag bij jou de auto wil (blijven)  

kopen. 

Je bent een kei in showroomverkoop, 

maar realiseert je dat dit niet meer 

het enige kanaal is voor succes. Ook 

online leads volg jij supersnel op. Jij 

maakt  jouw klanten blij door hen  

bijvoorbeeld een preview te geven in 

de vorm van een videoboodschap als 

bijvoorbeeld de auto voor ze klaar 

staat. 

Vanzelfsprekend is jouw opleiding 

(bijv. MBO-commercieel) en functie-

gerichte ervaring (enkele jaren)  

voldoende voor een goede invulling 

van deze medior functie en ontbreekt 

het jou niet aan de karaktereigen-

schappen: betrouwbaar, doorzetten, 

gedreven, enthousiasme en correct.

Solliciteer nu! 

Ben jij enthousiast geworden en pas 

jij in het geschetste profiel van 

verkoop adviseur? Solliciteer dan nu. 

VERKOOPADVISEUR
LOUWMAN ARNHEM 

VACATURE

TOYOTA - FULLTIME 

Werken met de nieuwste autotech-

nieken bij een professionele en voor-

uitstrevende dealerorganisatie? Bij 

Louwman , Toyota-vestiging Arnhem, 

kan dat!

Passie voor auto’s en techniek, 

dat is wat wij zoeken in jou!!

Louwman kenmerkt zich door een  

rijke historie, maar is ook voorbereid 

op de toekomst! Jij kunt deel uit-

maken van de uitdagingen in ver-

gaande hybride technieken, maar ook 

met elektrische en waterstofmotoren 

(waar wij als een van de weinige 

dealers aan mogen werken)  zoals  

 

de Toyota Mirai die al op de weg te 

vinden is. 

-  je hoeft geen gediplomeerd  

autotechnicus te zijn, dat diploma 

mag je bij ons halen.

-  je werkt snel maar wel nauw-

keurig en ziet (meer)werk

-  je bent positief ingesteld,  

collegiaal, flexibel. Wij kunnen op 

je bouwen!

BANDEN/SERVICEMONTEUR
LOUWMAN ARNHEM 
TOYOTA/LEXUS 

Voor meer informatie kijk op  

www.louwmandealergroup.nl/

careers. Wil je direct solliciteren 

stuur een mail naar: 

rijk.dejager@louwman.nl

Louwman Arnhem vacature_2.indd   1 23-09-19   14:38

 Bij Cascando doen we er alles aan om je werkgeluk te vergroten! 
Zo wordt er dagelijks voor een gezonde lunch gezorgd, is er alle ruimte voor opleidingen en cursussen

en bezoeken we regelmatig wedstrijden van Vitesse.  We willen ons team uitbreiden met een 
magazijnmedewerker (fulltime) en een assemblagemedewerker (fulltime). Iets voor jou?  

 
www.cascando.nl/vacatures

Met plezier naar je werk?



AGENDA

Deze agenda wordt samengesteld door leerlingen 
van het Candea College en het Liemers College. 
Ze gebruiken daarvoor de bij hen bekende 
informatiebronnen en de vergunningen die de 
Liemerse gemeenten verstrekken. U kunt als 
vereniging of organisatie zelf ook aangeven of u 
meegenomen wilt worden in deze agenda. Mail uw 
informatie naar redactie@daadkrachtmedia.nl.

de Liemers Helemaal Goed! Courant Vrijdag 27 september 2019 21

Zaterdag 28 september 2019

Kunstwerk! Het Musiater - Seizoensopening
Verrassingsvoorstelling
Aanvang: 20.15 uur / Prijs € 10,=

Zondag 29 september
Horsterpark Duiven
Openlucht Vlooienmarkt
Aanvang 9.00 uur / Prijs € 3,-

Zondag 29 september
Art-Xpressief Angerlo - Galluskerk
aanvang 13.00 / Gratis entree

Dinsdag 1 oktober
Kunstwerk! Volksuniversiteit
Bloemschikken gevorderden
Aanvang 9.00 / Prijs € 83,25

Woensdag 2 oktober
Kunstwerk! Volksuniversiteit
Bloemschikken gevorderden
Aanvang 19.30 uur / Prijs € 83,25

Donderdag 3 oktober
Kunstwerk! Het Musiater - Arie en Sylvester
Aanvang: 20.15 uur / Prijs € 18,=

Zaterdag 5 oktober
De Lantaern Zevenaar - The Lasses
Aanvang 20.00 uur / Prijs € 10,-

Zaterdag 5 oktober
Kunstwerk! Het Musiater - Feel the Vibe
Slagwerkgroep Crescendo
Aanvang 20.15 uur / Prijs € 15,-

Zaterdag 5 oktober
De Ogtent - OGtoberfest
Aanvang 20.30 uur / Prijs € 10,-

Zondag 6 oktober
Rosorum Zevenaar Nazomerfeest
Aanvang 14.00 uur / Prijs € 2,50 volwassenen

Zondag 6 oktober
De Ogtent
Indisch Dansmatinee van 13.00 - 18.30 uur
Entree € 12,50
(bij reservering € 10,-)
aanmelden via: www.ini-dia.nl

Zondag 6 oktober
Laco Sporthal ‘s Heerenberg
Vlooeinmarkt. Aanvang 9.00 uur / Prijs € 3,-

Zondag 6 oktober
Griethse Poort - The Abba Factory
aanvang 15.00 uur / Prijs € 12,50 (vvk € 10,-)

Maandag 7 oktober
Kunstwerk! Volksuniversiteit
Bloemschikken herfst
Aanvang 19.30 uur / Prijs € 55,80

Dinsdag 8 oktober
Oud-Zevenaar Toen en Thans
Samen aan Tafel / Aanvang 12.30 uur /
Prijs € 7,- voor 3-gangen diner
Marian Godschalk tel: 0316-333120 Henk Jan-
sen tel: 0316-332265

Dinsdag 8 oktober
Kunstwerk! Het Musiater - Lezing
Een ruimtereis met André Kuipers
aanvang 15.00 uur / Prijs € 15,-

Woensdag 9 oktober
De Ogtent - Meezingcafé
Aanvang 20.00 uur / Gratis entree

Donderdag 10 oktober
Kunstwerk! Het Musiater - The Legends ft. Mi-
chael Varekamp
Aanvang 20.15 uur / Prijs € 22,75

Zaterdag 12 oktober
Braamt - Het land van Jan Klaassen
Griezelweken t/m 27 oktober
Aanvang 10.00 uur / Prijs € 11,50

Zaterdag 12 oktober
De Lantaern Zevenaar - Open Podium
Aanvang 20.30 uur / Gratis entree

Zaterdag 12 oktober
Griethse Poort Zevenaar
Dansen 40+
Aanvang 20.00 uur / Prijs € 8,-

Zondag 13 oktober
Landgoed Huis Sevenaer
Kinderactiviteit 6-12 jaar
Ontvangst bij t/ Eetlokaal om 13.00 uur
Aanvang 13.30 uur / prijs € 4,-

Maandag 14 oktober
Zaal Staring Zevenaar
Groei en Bloei
Lezing “Achterhoeksche boerenleven 1925-
1955”
Aanvang 20.00 uur

Woensdag 16 oktober
Kunstwerk! Het Musiater - Vrijdag & Sandifort
Aanvang 20.15 uur / Prijs € 21,50

Zaterdag 19 oktober
Excursie Landgoed Huis Sevenaer
Aanvang 14.30 uur / Prijs € 7,50

Zaterdag 19 oktober
De Lantaern Zevenaar - Colum Sands
Aanvang 20.30 uur / Prijs € 12,50

Zaterdag 19 oktober
De Ogtent - Feest met de Coronas
Aanvang 20.00 uur / Prijs € 12,50 (vvk € 10,-)

Zondag 20 oktober
Werenfriedkerk Westervoort
Concert Handgemaakte Muziek
Paul Mulder en Theo Scholten
Aanvang 15.00 uur / Prijs € 15,- (vvk € 10,-)

Maandag 21 oktober
Duiven - De Stek - Culinair
Aanschuifdiner
aanvang 18.30 uur / Prijs € 5,-

Dinsdag 22 oktober
De Ogtent - Lezing Leonardo da Vinci
Aanvang 20.00 uur / Prijs € 7,50

Woensdag 23 oktober
Kunstwerk! Volksuniversiteit
Workshop Lekker Koken - De Libanese Keuken
Aanvang 19.00 uur / Prijs € 27,50

Woensdag 23 oktober
Kunstwerk! Volksuniversiteit
Bloemschikken Herfstworkshop
Aanvang 19.30 uur / Prijs € 24.35

Woensdag 23 oktober

Kunstwerk! Het Musiater - Jim van der Zee
Aanvang 20.15 uur / Prijs € 19,-

Zaterdag 26 oktober
Griethse Poort Zevenaar
Boogie Nights
Aanvang 21.00 uur / Prijs € 10,-

Zaterdag 26 oktober
De Lantaern Zevenaar - Open Podium
Aanvang 20.30 uur / Gratis entree

Zondag 27 oktober
De Ogtent - Appeltaartconcert
Saxyon
Aanvang 14.00 uur / Prijs € 15,-

Dinsdag 29 oktober
Kunstwerk! volksuniversiteit
Bloemschikken beginners
Aanvang 19.30 / Prijs € 55,80

Woensdag 30 oktober
De Ogtent - Culzz Kwizz
Aanvang 20.15 uur / Prijs € 2,50

Datum in overleg
Kunstwerk! Muziekschool
Maak kennis met een instrument
Datum in overleg / 7 lessen / Prijs € 80,-

Elke maandag
Kunstwerk! Shake It! (11-14 jaar
Locatie repetities: De Ogtent
Zingen / 38 lessen/ Prijs € 180,-

Elke woensdag
Kunstwerk! De Bibliotheek
Duiven-Westervoort en Zevenaar
Voorleesmiddag van 15,00-16.00 uur
Gratis entree

Elke donderdag
De Ogtent - Creatieve middag
Aanvang 13.30 uur / Prijs € 2,50

Elke donderdag
Caleidoz Zevenaar
Bordspel-Fanaat De Liemers
Aanvang 19.30 / Gratis toegang

Elke zaterdag
St. Martinusmolen Didam
Rondleiding 9.30 uur
Gratis toegang

Informatie Filmhuizen in De Liemers:
www.filmhuiszevenaar.nl
www.filmhuuswestervoort.nl
www.filmhuisdidam.nl
filmhuis Bij Bert Duiven: zie pagina 2
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De verbouwingsuitverkoop is gestart!

verbouwings
uitverkoop
kasten, stoelen, banken, verlichting,
(relax)-fauteuils, accessoires

• OP=OP
•  Direct 

meenemen
• Geen garantie
• Direct afrekenen

KORTING

50%
TOT

Zevenaar, Edisonstraat 56 | www.wooncentrum.net



DUIVEN - Op de Dag van de Mantel-
zorg worden mantelzorgers in heel 
Nederland in het zonnetje gezet. Het 
Servicepunt Mantelzorg van Mika-
do organiseert daarom speciaal voor 
mantelzorgers uit Duiven en Wester-
voort op 7 november een gezellige en 
ontspannen dag.

Als u voor een naaste in uw directe 
omgeving zorgt die langdurig ziek, ge-
handicapt of hulpbehoevend is, bent u 
mantelzorger. U zorgt onbetaald, lang-
durig en vaak intensief voor deze naas-
te. Het is een taak die veel voldoening 
kan geven, maar ook ingewikkeld kan 
zijn en veel vraagt.

“Als waardering voor uw inzet en goe-
de zorgen voor uw naaste bieden wij 
u gratis een ontspannen dagje uit 
aan. U bent vanaf 10.30 uur welkom 
bij Partycentrum Plok in Didam. U 
kunt meespelen met Oud-Hollandse 
spellen, deelnemen aan de Pubquiz 
en genieten van een heerlijke, uitge-
breide lunch.

Opgeven is noodzakelijk. Laat ons 
voor 21 oktober weten of u komt. U 
kunt zich opgeven bij het Dienstencen-
trum, telefoon 0316 282032 (iedere 
werkdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of  
mailen naar 
dienstencentrum@mikado-welzijn.nl.”

DUIVEN - Derksen Schoenmode in 
Duiven verkoopt veel kinderschoenen 
en wil dat dan ook graag laten zien op 
social media. Door onze eigen foto-
shoot kunnen wij de schoenen laten 
zien die in onze winkel staan.

Door een samenwerking met ter Stal 
Duiven en Fotic portretfotografie aan 
te gaan zijn wij erin geslaagd een 
mooie fotoshoot te maken. De nieuw-
ste najaarsmode voor kinderen in kle-
ding en schoenen kunnen wij nu goed 
laten zien op social media en door 
onze volgers samen te voegen heb-
ben we een groter bereik. Wij proberen 
steeds weer anders te zijn en nieuwe 
samenwerkingsvormen te zoeken, het-
geen belangrijk is voor winkels in hun 
strijd tegen online verkopen. Volg ons 

op facebook en instagram!
Derksen Schoenmode, 

Pastoriestraat 42, Duiven; 
www.derksenschoenmode.nl.

WESTERVOORT - Burge-
meester Arend van Hout 
opent zaterdag 5 oktober 
om 14.00 uur de vierdaagse 
Westervoortse kermis op het 
plein bij zalencentrum Wie-
leman aan de Dorpstraat, de 
straat waarin alle kermisat-
tracties staan.

Kinderen worden uitgenodigd 
om verkleed als prinses of 
superheld naar de opening te 
komen. Er is een dame met 
glittertattoos en kinderen 
kunnen worden geschminkt. 
Kleurplaten van superhelden, 
ranja en snoepjes maken het 
compleet.

Gelijk om 14.15 uur wordt er bij de 
schiettent een schietwedstrijd gehou-
den voor jongeren van 12 - 16 jaar. De 
winnaar wordt kermisjonkheer (of ker-
misjonkvrouw). Hij of zij krijgt vrijkaart-
jes voor diverse attracties, een serena-
de op zondagochtend van drumfanfare 
Liberté en hij of zij mag met familie 
zondagmorgen aanschuiven bij het Ko-
ningsontbijt in zaal Wieleman.

De Westervoortse kermis duurt van za-
terdag 5 oktober - dinsdag 8 oktober. 
De kermisfeesten worden traditioneel 
gehouden bij Wieleman en Maksim. 
Zondag 6 oktober begint de kermis 
met een prikkelarm uur. Dit houdt in 
dat de attracties tussen 12.00 en 13.00 
uur geen harde muziek draaien en de 
doorgaans felle verlichting uit blijft. Dat 
maakt het uur bij uitstek geschikt voor 
mensen met autisme en epilepsie.

Westervoort kent ook een kermispro-
motor. Een inwoner die anderen aan-
spoort kermis te vieren en ieder jaar (al 
sinds 1992) een leus bedenkt. De hui-
dige promotor is Pelle Gerretzen (27). 
De leus die hij dit jaar heeft bedacht 
en die op een speciaal kermis-T-shirt 
komt te staan luidt: ‘Blij dat gi-j d’r bin’. 
Op woensdag 2 oktober worden bij alle 
huizen in Westervoort kortingsbonnen 
verspreid van veel kermisattracties. 
Deze kunnen op maandag en dinsdag 
bij de attracties worden gebruikt.

Bijzonder aan de Westervoortse ker-
mis is ook dat er een wedstrijd ko-

ningsschieten aan is verbonden. Een 
traditie die is overgenomen van schut-
terijen in de regio (Westervoort kent 
geen schutterij meer). Het kermis-ko-
ningsschieten is op zaterdagavond 5 
oktober bij Wieleman. Entreekaarten 
voor deze avond kunnen worden be-
steld via www.wieleman.com. Vanaf 
20 september jl. zijn ze ook te koop 
bij Cigo in De Wyborgh, Jumbo op de 
Broeklanden en bij zalencentrum Wie-
leman.

Bij Wieleman wordt de kermis zoals 
ieder jaar groots gevierd. Op zaterdag-

avond 5 oktober speelt in de grote zaal 
Cabrio. Een energieke band die een 
steeds breder publiek aan zich weet 
te binden. Stilstaan is geen optie bij 
Cabrio. Als in zaal 2 de strijd om de titel 
kermiskoning is gestreden en de nieu-
we koning of koningin is gehuldigd, 
neemt DJ Danny het over en is het 
feest in twee zalen. Voor de feesten op 
zondag, maandag en dinsdag bij Wiele-
man is opnieuw de band Anderkovver 
vastgelegd. De vaste bezoekers weten 
wat ze kunnen verwachten: muzika-
liteit, humor en chaos. In de pauzes 
neemt DJ Hendri het over.

DUIVEN - Op zaterdag 19 oktober 
komt De Coronas naar De Ogtent, Re-
migiusplein in Duiven. Aanvang 20.00 
uur.

De Coronas is één van de populairste 
Live Bands van Nederland. Bekend 
van hun nationale en internationale 
optredens. Aanwezig geweest bij De 
Wereld draait door. Opgetreden tijdens 
drie Olympische Spelen (Turijn, Peking 
en Vancouver) in het Holland Heineken 
Huis voor de Nederlandse Olympische 
atleten. Op bezoek bij Edwin Evers en 
in het Glazen Huis. Vorig jaar nog voor 
een massa publiek op het Plein in Ze-
venaar tijdens 5 mei.

Tickets voor het optreden van de Coro-
nas in de Ogtent Duiven zijn te koop in 
de voorverkoop bij Café Bij de Buren en 
bij Brasserie Een Mooie Dag, beide aan 
het Remigiusplein in Duiven. Prijs van 
de tickets in de voorverkoop is 10 euro. 

Prijs van de tickets aan de kassa op 19 
oktober 12,50 euro.

De Coronas is een interactieve Stand 
Up Popband voor elk publiek. Zij be-
trekken het publiek in hun show en in 
hun nummers.
Het publiek bepaalt de muziek. De 
Coronas heeft een repertoire van zo’n 
5.000 nummers. Bijna niet te bevat-
ten en toch waar. Een vleugje cabaret 
en steeds weer nieuwe verrassingen 
kenmerken hun optredens. Vanaf het 
Coronabalkon kunnen de muzikale 
wensen worden aangevraagd via live 
telefoongesprekken.

De toegang tot het optreden van de Co-
ronas is uiteraard gratis voor de Vrien-
den van de stichting Duuves Mixed 
Music. “Wilt u voor 50 euro per jaar lid 
worden en alle concerten gratis bekij-
ken, ga dan naar: www.duuvesmixed-
music.nl.”

(foto: Walter Verwaal)

Jan van Looyengoed, de Westervoortse kermiskoning van 2018.

Uitnodiging voor mantelzorgers

Derksen Schoenmode, Ter Stal en 
Fotic portretfotografie bundelen krachten

Burgemeester Van Hout opent Westervoortse kermis

De Coronas komt naar Duiven
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Stap ook effectief in de nieuwe media!

De nieuwe media worden beheerst door 
bewegende beelden. Steeds meer ook dro-
ne-beelden. Bij voorkeur snel en spectacu-
lair. Zomaar een smartphone-video zet niet 
meer aan tot actie. Wat spreekt de kijker dan 
wel aan? En op welke manier? Een ‘moving’ 
video moet leuk zijn, herkenning oproepen, 
en vooral de boodschap tonen die uw doel 
bereikt. Ik vertaal uw wensen in een pak-
kende video-boodschap, evt met teksten, 
muziek en meerdere scenes, in overleg met

foto, video- en  met in- en/of outdoor dro-
ne-beelden, op een legale manier, zodat uw 
video niet binnenkort door de autoriteiten 
wordt verwijderd! Zie ook de site: media-
pix.eu en klik op Bedrijfs-portfolio. Daar 
ziet u al verschillende mogelijkheden om uw 
bedrijf te laten opvallen op social-media, uw 
website, voor direct mail-doel of voor uw 
presentatiemonitor in de winkel. Denk ook 
aan het werven van personeel of het tonen 
van een productieproces van bv. oud naar 
nieuw of van defect naar hersteld. 
Maar geen enkele bedrijfsvideo is gelijk. 
Dus alle opties zijn er!  

Vraag Ronald Böhm van Mediapix.eu, naar 
die opties 06-13997078. Denk hierbij oa aan 
video in HD of in de nieuwe hoge resolutie 
UHD 4K en 12 bits NLog. In Adobe Pre-
miere vervaardigd. Of 360° foto en video 
met action-cams! Zo bereikt u uw klant nog 
overtuigender! 

Mediapix.eu, ook voor opleidingen in 
digitale fotografie, Nikon-SLR/Mirrorless,  
Adobe-apps en verantwoord drone vliegen!  

Nieuwe dimensie voor uw bedrijf? Dronebeelden!

www.mediapix.eu      06-13997078       info@mediapix.eu

* Vliegend onder ROC-L en 
 volgens de regels van 

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl



Showroom geopend: 
di t/m vrij 10:00 - 17:00 uur, 

zat 10:00 - 16:00 uur, 
maandag alleen telefonisch bereikbaar

Het Ambacht 52 - Westervoort - Tel. 026 311 52 22
www.aerofilzonwering.nl

Nobelstraat 8a  6902 PH Zevenaar

T 0316 37 21 85  E info@so-vaneck.nl

www.so-vaneck.nl

Schoonmaakonderhoud  

Vloeronderhoud

Glasbewassing  

Hoge drukreiniging  

Gevelreiniging & impregneren

Luchtkanaalreiniging  

Vetkanaalreiniging  

Zonnepanelenreiniging  

Toetsenbordreiniging  

Facilitaire diensten

Trapliftondersteuning

Gediplomeerd lid 
van ProVoet

Cecilia Janssen
Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven 

0316-265631 | 06-57552571
www.pedicureduivenwest.nl

Gecertifi ceerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Gediplomeerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

0316 -  26 56 31 |   06 -  57 55 25 71
i n f o @ p e d i c u r e d u i v e n w e s t . n l

Pedicure Duiven West

werkenbijliemerije.nl
Voor zorgprofessionals die verder willen.

Werken met 
echte aandacht



Bereikbaarheid modehuis Dukson
ZEVENAAR - Als gevolg van lang-
durige wegwerkzaamheden aan de 
Hengelder en Hengelderweg in Zeve-
naar is de bereikbaarheid van Duks-
on Mode anders dan anders. Door 
de aanleg van een dubbele weg en 
een ventweg met fiets-stoken is de 
aanrijroute naar de parkeerplaats van 
Dukson vanuit Zevenaar en Didam 
veranderd. Afhankelijk van de soort 
werkzaamheden kan de inrit aan de 
voorzijde verplaatst zijn. Op de si-
tuatieschets maar ook op onze site 
www.dukson.nl zie u de beschikbare 
winkelinritten.

“Ondanks dit ongemak zijn wij van 
maandag tot en met zaterdag van 
10.00 - 17.00 uur open en voor u ge-
lukkig bereikbaar. Parkeren is gratis en 
het kopje koffie staat voor u klaar. Als 
tegenprestatie bieden wij u extra be-
reikbaarheidskorting van 7 procent op 
het volledige assortiment dames- en 

herenkleding. Deze korting komt ook 
nog op de mogelijke winkelkortingen 
en geldt voor de volledige kledinglijn 
zowel op de nieuwe herfstmode als op 
de bestaande kledingmerken bij Duks-
on. Dus korting stapelen in de winkel 
in een inspirerende modeomgeving. 
Topmerken en kwaliteit in herfst- en 
winterkleding voor dames en heren te-
gen blijvend lage prijzen is en blijft ons 
motto. En daarvoor nodigt Dukson 
u graag uit. Kom snel kijken naar de 
nieuwe Dukson-herfstcollectie en doe 
u voordeel met de ‘werkwerk’-klanten-
pas. Mocht u die niet ontvangen heb-
ben, geen nood in de winkel liggen ze 
ook voor u klaar. Deze klantenpas is 
geldig tot de wegwerkzaamheden zijn 
afgerond.”

“Sorry voor het ongemak. Wij danken u 
voor uw begrip en hopen u snel te zien 
in onze winkel. Met vriendelijke groet 
namens het volledige winkel-team.”

Een droom die uitkomt!
ZEVENAAR - Een jarenlange wens 
wordt werkelijkheid! Vanaf 5 okto-
ber is de woonwinkel van LOT Li-
festyle gevestigd aan de Markt 29 
(Wittenburgstraat) in Zevenaar. Een 
ruimte waar verrassende woon-
accessoires en meubels naad-
loos overlopen in de inspirerende  
ontwerpstudio.

Charlotte van Bentum is de eigena-
resse van deze bijzondere winkel. Een 
creatieve duizendpoot met een grote 
liefde voor interieur, kleuren en materi-
alen. Dit alles komt tezamen in het mo-
numentale pand waarin de woonwinkel 
/ ontwerpstudio van LOT Lifestyle ge-
vestigd is.

Het assortiment van de winkel bestaat 
uit goede basics voor je interieur, ge-
mixt met verrassende items. Alles is 
in iedere stijl te combineren, zodat 
je nooit een miskoop doet! Bekende 
merken worden afgewisseld met on-
bekende merken en handgemaakte ar-
tikelen. Wekelijks zijn er nieuwe items 
in de winkel te vinden, dus het is zeer 
de moeite waard regelmatig binnen te 
lopen.

In de ontwerpstudio kun je terecht voor 
interieuradvies en is prachtige verf 
en behang te koop. Een assortiment 
wat is samengesteld vanuit intuïtie en 
liefde voor kleuren en materialen. De 

persoonlijke sfeer en service, aandacht 
voor jou als klant en plezier en passie 
voor interieur en styling is wat LOT Li-
festyle anders maakt dan andere win-
kels.

Op zaterdag 5 oktober om 12 uur komt 
de burgemeester van Zevenaar de win-
kel feestelijk openen. U bent van harte 
welkom dit feest met ons mee te vie-
ren! (www.lotlifestyle.nl)

ZEVENAAR - “Regelmatig heb ik het 
over onze activiteiten gericht op kin-
deren. Dat is natuurlijk een hele be-
langrijke doelgroep. Kinderen zijn de 
toekomst, daar moeten we op inves-
teren. We willen dat kinderen later 
weldenkende, sociale, maatschap-
pelijk kritische volwassenen worden. 
Stevig in het leven met visie, ambitie 
en idealen. Daar proberen wij, als 
Kunstwerk!, ons steentje aan bij te 
dragen.”

“Deze maand hadden we de open dag 
bij de Volksuniversiteit. Een goed be-
zocht evenement waar we ons aan-
bod voor volwasseneducatie hebben 
gepresenteerd. Het aanbod bestaat 
uit onder andere schildercursussen, 
fotografie met je smartphone, yoga, 
bloemschikken, vele talencursussen, 

leren koken en noem maar op. Een 
zorgvuldig gekozen aanbod. Dat de 
belangstelling voor volwassenedu-
catie groeiende is, is hoopvol. Je 
bent nooit te oud om te leren. Ze-
ker het lokaal ingericht met de laat-
ste technieken op het gebied van 
Virtual Reality, driedeeprinting en  
programmering kon rekenen op 
vele bezoekers. Ook als je al wat 
ouder bent is het van belang om je-
zelf scherp te houden, bij te blijven, 
creatief bezig te zijn. Professor Erik 
Scherder riep het deze week nog, 
bij de aankondiging van Rob de 
Nijs om te stoppen, juist wel te blij-
ven zingen. Dat kan het proces van 
Parkinson vertragen. Het is inmid-
dels een terugkerend thema, maar 
volwasseneducatie draagt bij aan  
levensgeluk.

Samen leren is een sociale bezigheid, 
want leren en gezelligheid gaan heel 
goed samen. De komende jaren zul-
len er nog meer vitale ouderen zijn 
die nuttige vrijetijdsbesteding zoeken. 
Leren en jezelf blijven ontwikkelen is 
noodzakelijk om mee te kunnen doen, 
maar ook goed voor je gezondheid. 
Ouderen en jongeren met elkaar in 
aanraking kunnen brengen in een 
leslokaal is mijn ultieme doel. Want 
jongeren kunnen leren van de leven-
servaring van ouderen en ouderen vn 
de jongeren wat de nieuwste technie-
ken en ontwikkelingen zijn. Zo houden 
we elkaar scherp en jong van geest. 
Nieuwsgierig naar het aanbod? Check 
dan: https://liemerskunstwerk.nl/
volksuniversiteit/“

Bert Frölich, de Verbinder

Te oud om te leren

LIEMERS - De nieuwste en grootste 
Hornbach-vestiging van Nederland 
opent in het voorjaar van 2020 haar 
deuren in Duiven. Om medewerkers 
te werven organiseren het Werkge-
versservicepunt Midden-Gelderland 
(WSP-MG), RSD de Liemers en Horn-
bach de komende maanden speed-
dates. De eerstvolgende speeddate 
staat gepland op dinsdagmorgen 8 
oktober in het gemeentehuis in Ze-
venaar.

Voor de nieuwe vestiging van Horn-
bach in Duiven worden 160 nieuwe 
medewerkers gezocht, of zoals de 
wervingscampagne van Hornbach 
heet: ‘Helden gezocht’. De accountma-
nagers van het WSP en de klantma-
nagers van RSD de Liemers werken 
nauw samen met de managers van 
Hornbach en organiseren de komen-
de maanden meerdere speeddates 
en Hornbachdagen. Uit de eerste 
speeddates die in juni en september 

zijn georganiseerd hebben veel geïn-
teresseerde kandidaten zich voorge-
steld. Zij gingen één-op-één in gesprek 
met managers van Hornbach en kon-
den direct solliciteren. Inmiddels zijn 
meerdere kandidaten aangenomen.

Het succes van deze speeddates be-
gint bij een goede voorselectie van 
kandidaten. Werkzoekenden die geïn-
teresseerd zijn in werken bij Hornbach 
moeten zich daarom vooraf aanmel-
den bij het WerkgeversServicepunt 
Midden-Gelderland.

Op 8 oktober is de volgende speedda-
te in het gemeentehuis van Zevenaar. 
De speeddate begint om 09.30 uur. 
Kandidaten kunnen alleen meedoen 
met de speeddate als ze zich vooraf 
hebben aangemeld op kandidaten@
wsp-mg.nl. De functies waarvoor per-
soneel wordt gezocht zijn verkoop-
medewerker, medewerker logistiek en 
caissière.

Hornbach Duiven zoekt
‘helden’ tijdens speeddate

Introductie van nieuwe Hornbach medewerker. 
(foto: Screenshot van wervingscommercial Hornbach)

(foto: Bas van Spankeren)
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ZEVENAAR - Na een geslaagde tour 
duikt Jim van der Zee, winnaar van 
The Voice 2018, opnieuw de theaters 
in. Dit keer met zijn show ‘Starting 
The Engine’.

Vroeger speelde hij in barretjes, op 
surfkampen en op straat. Nu vertelt 
hij zijn verhaal onder de theaterlich-
ten. Naast de covers van de legendes 

die hem inspireren, laat Jim ook zijn 
eigen werk horen. Geniet van Jims 
warme stem en zijn unieke sound. 
Een nieuwe start, het avontuur gaat  
door!

Muziek/Theaterconcert op woens-
dag 23 oktober 20.15 uur. Prijs 19 
euro. Bestel online je kaarten op  
www.liemerskunstwerk.nl.

DUIVEN - De ontmoetingsbijeen-
komst van KBO Duiven wordt woens-
dag 2 oktober gehouden in woon-
zorgcentrum Thuvine Van Dorth tot 
Medlerstraat, ingang naast de fysio-
therapeut.

Zaal is open om 13.30, de start om 

14.00. Koffie/thee aanwezig. Toegang 
gratis. Belangstellenden zijn ook wel-
kom op deze bijeenkomst op woens-
dagmiddag 2 oktober, die in het teken 
staat van het optreden van theater-
groep Nocturne uit Nijmegen, met het 
toneelstuk met de titel ik wil je niet 
kwijt.

ZEVENAAR - Bas biedt sinds meer 
dan een jaar in Zevenaar BasisGGZ 
aan iedereen die psychische proble-
men ervaart en daarmee aan de slag 
wil. Maar Bas blijft groeien en zit het 
liefst zo dicht mogelijk in de wijk. 
Daarom is Bas dit jaar verhuisd van 
ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar naar 
De Lentemorgen 5 in Zevenaar. We 
zijn erg blij met deze prachtige plek. 
Op dinsdag 1 oktober van 16.30 tot 
18.00 uur is de officiële opening. We 
hopen je daar te ontmoeten!

Wat biedt Bas? Bas Basis GGZ biedt 
psychische zorg aan iedereen vanaf 
achttien jaar die te maken heeft met 
lichte tot matig ernstige psychische 
klachten. Iedereen kan daarmee te 
maken krijgen. Je voelt je bijvoorbeeld 
somber of hebt weinig energie. Of je 
voelt je angstig, hebt een trauma of 
slaapproblemen. Als deze klachten niet 
overgaan en je dagelijkse leven blijven 

belemmeren, dan kan Bas je helpen 
om je weer beter te gaan voelen.

Bas biedt hulp dichtbij. We willen op 
zoveel mogelijk plekken aanwezig zijn 
in de buurt. Bas teams zitten altijd op 
locaties midden in de wijk zoals ge-
zondheidscentra en huisartsenpraktij-
ken. Soms zijn we een paar uur op een 
locatie aanwezig en op andere plekken 
een aantal dagdelen.

We werken met een online omgeving 
waarin je modules vindt. Naast de ge-
sprekken met je behandelaar kun je 
ook zelf aan de slag. Een uitgangspunt 
van Bas is dat jij zoveel mogelijk be-
paalt hoe jij het prettigst geholpen wilt 
worden.

Aanmelden
Er is een verwijzing nodig van de huis-
arts. Meer informatie staat op www.
basisdichtbij.nl.

Gebouw De Lentemorgen.

DUIVEN - Schutterij Onderling Genoe-
gen uit Duiven heeft op zondag 15 
september tijdens het federatief con-
cours in Zevenaar fantastische pres-
taties laten zien.

Tijdens het koningschieten was het 
Roeland Beumer die de vogel ervan af 
schoot. Een geweldige prestatie wat di-
rect geschiedenis schreef. In de historie 
van schutterij Onderling Genoegen is 
het nog niet eerder voorgekomen dat er 
een eigen schutterskoning geïnstalleerd 
werd tot federatief schutterskoning.

Van de liefst 33 deelnemers was het 
Onderling Genoegen die de mees-

te punten in overwaardering totaal 
ontving. Dit resultaat kwam onder 
meer tot stand door de eerste prijs 
voor marcheren en defileren, een eer-
ste prijs voor het aspiranten klassiek 
vendelen, een eerste prijs voor het 
junioren klassiek vendelen en een eer-
ste prijs voor het senioren klassiek 
vendelen. Ook vielen ze in de prijzen 
met een tweede prijs voor het lucht-
pistoolschieten.

Helaas is het nog even wachten op 
de uitslagen van een drietal onderde-
len in het vendelen en op de uitsla-
gen van het individueel acrobatisch  
vendelen.

LOBITH - Sinds enkele weken heb-
ben Sjoerd en Sonja Willemsen uit 
Lobith besloten om hun dagelijkse 
uitje met de hond langs de Rijn te 
combineren met het opruimen van 
achtergelaten of aangespoelde rot-
zooi.

Pakweg tussen Spijk en Tolkamer zijn 
er langs de Rijn leuke plekjes om te 
recreëren, waarvan met name door 
onze oosterburen massaal gebruikt 
gemaakt wordt om te vissen, zwem-
men, bbqen en er te kamperen. Jam-
mer genoeg blijft er als dank vaak 
een enorme bende achter, meest-
al uit het zicht in de struiken, die 
ook als toilet gebruikt worden. Ook 
de gebruikers van de Rijn zijn niet 
te beroerd om hun al dan niet lege 
vaten en ander afval over boord te  
kieperen.

Per strandje tussen twee kribben, zo’n 
300 meter, sleepten we in het begin 
vaak vier vuilniszakken vol plastic, 

lege en kapotte flessen, tuinstoelen, 
tenten, bbqs, luchtbedden en van-
daag zelfs een accu en een 25 liter vat 
afgewerkte olie naar de Spijksedijk.

Uit een gesprek met twee heren, die 
per boot voor de visserij en visvergun-
ningen de strandjes inspecteren, blijkt 
dat er van de instanties weinig hulp 
te verwachten valt. De gemeente Ze-
venaar gaf op de vraag af zij het ver-
zamelde afval wilden ophalen het ant-
woord ‘nee’; Rijkswaterstaat maakte 
het nog bonter, desgevraagd zei deze 
club dat het afval prima kon blijven 
liggen, dat verging wel!

Omdat wij het verzamelde vuil aan de 
Spijksedijk langs de weg klaarzetten, 
en daar door aanwonenden al op zijn 
aangesproken, bij deze dit stukje in de 
krant en de hoop dat de gemeente het 
(toch) blijft meenemen.

Wij hopen op een schone wereld en 
zijn er zelf maar aan begonnen!

LATHUM - Uit het programma van 
de stichting Vrienden van de Lat-
humse Kerk (VVLK):

Vrijdag 11 oktober in de protestantse 
kerk Lathum, Kerkstraat 8 in Lathum 
om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er 
koffie) een uitvoering door Piet Cnos-
sen, orgel met medewerking van Het 

Enkelriet Trio.

Aanmelding en kosten: toegangs-
kaarten à tien euro (inclusief koffie 
vooraf en pauzedrankje) zijn te be-
stellen via e-mail vvlk@chello.nl, tele-
fonisch 0313 631915, of te koop voor 
aanvang van het concert, zolang de 
voorraad strekt.

Koffieochtend
in Westervoort
WESTERVOORT - Elke tweede dins-
dag van de maand is er gelegenheid    
om samen koffie te drinken. De eerst-
volgende ochtend is op 8 oktober.

“Komt u ook een keer, gewoon, voor 
de gezelligheid? Iedereen is welkom. 
Het verplicht u tot niets.” De koffie-och-
tend is van 10.30 tot 12.00 uur in Het 
Paalmanhuis, Dorpstraat 63 in Wester-
voort.
 

H. Antonius Abt kerk
in Loo
Zaterdag 28 september om 18.00 uur, 
Woord en Communieviering. Voorgan-
gers W. Herbers en P. Peters. Zang An-
toniuskoor.

Zaterdag 5 oktober om 18.00 uur. 
Woord en Communievireing onder lei-
ding van Parochianen in samenwer-
king met het Dames- Herenkoor.

Zaterdag 12 oktober om 18.00 uur. 
Woord en Communieviering onder lei-
ding van Parochianen in samerwerking 
met het Dames-Herenkoor.
 

Heilige Andreaskerk 
Groessen
Huwelijksafkondiging: op zaterdag 12 
oktober a.s. trouwen Harm Vister en 
Elisabeth Wimmer.

Vieringen: zo 29-9-19: woord-/com-
munieviering Parochianen Voorganger 
Piet Peters Samenzang. Zo 6-10-19: 
geen viering

Intenties: Theodorus en Riek van Dits-
huizen-Peters, Wim Vermeulen,Jan 
Elfrink, Theet van Keulen, Agnes 
Thuis-van Aalten, Leida de Haan-Wit-
jes, Trudy Steenkamp-Willemsen,

Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt  
Duiven- Velp

De diensten worden gehouden in de 
SoW Kapel Rijksweg 56B te Duiven
29 september 8.45 u ds. D.F. Ensing; 
15.00 u ds H. van Hemmen
6 oktober; 8.45 u kand. J.A.G. Bosman

De middagdienst wordt gehouden in 
de Ontmoetingskerk dr Honigstraat 3 
te Zevenaar
16.00 u ds R.A. Nijhoff

Kerk Babberich
Babberich / Zondag 29 september 
11.00 uur:

Woord- en Communieviering met 
werkgroep en Regiokoor Select o.l.v.  
J. Holland.
Gebedsintenties: Johan en Grada  
Engelen-Polman en dochter Ria, Gisela 
Kleinpenning (jaargetijde), Trees van 
Haren Rieswijk.
Collecte: Eigen geloofsgemeenschap

De eerstvolgende vieringen:
Donderdag 10 oktober 19.00 uur:
Mariaviering met werkgroep en het 
Sint-Caeciliakoor uit Babberich.
Zondag 13 oktober 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Remmers 
en het ritmisch koor uit Babberich.

Voicewinnaar Jim van der Zee 
komt naar Het Musiater

KBO-toneelmiddag in Duiven

Bas nu nog dichterbij

Succesvol federatief concours 
schutterij Onderling Genoegen

De wereld een stukje schoner!

Live muziek in Lathum
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ZEVENAAR - Kunstwerk! Liemers Mu-
seum verhuist naar Hal 12. Per 1 ok-
tober sluit het museum zijn deuren 
aan Kerkstraat 16 voor het publiek.

Na tien bewogen jaren aan de 
Kerkstaat 16, wat in eerste instantie 
maar vier jaar zou zijn, is de tijd voor 
de volgende fase dan toch aangebro-
ken. Om de verhuizing goed voor te 
bereiden is het Liemers Museum op 
de huidige locatie aan de Kerkstraat 
16 gesloten per 1 oktober. Wél zullen 
er nog schoolbezoeken plaatsvinden in 
de maanden september tot en met no-
vember. In april 2020 zal het museum 
zijn deuren heropenen op zijn nieuwe 
locatie in Hal 12.
Kom nog een laatste keer genieten 
van al het moois in het museum op de 
huidige locatie aan de Kerkstraat 16. 

Zeer de moeite waard is de expositie 
Nazomerkunst met kunstwerken van 
Anneke Lukkezen, Atelier Elver en Jan 
Willen Weiss.
De expositie is te zien tot en met 29 
september. Liemers Museum, Kerk-
straat 16 in Zevenaar. Openingstijden: 
dinsdag - zondag van 14.00-17.00 uur.

LIEMERS - In onze parochie besteden 
we veel aandacht en zorg aan het voor-
bereiden van de kinderen op de eerste 
heilige communie. Van de viering ma-
ken we graag een feest voor de hele 
familie en de geloofsgemeenschap. De 
kinderen worden via de basisschool 
uitgenodigd of aangemeld door de ou-
ders. Er is een voorbereidingsperiode, 
waarin zij regelmatig samen komen.

Wie doen er mee? Kinderen vanaf groep 
4 van de basisschool kunnen meedoen 
aan de voorbereiding op de eerste com-
munie. De uitnodiging aan het begin 
van het schooljaar verloopt via de ba-
sisscholen. Wanneer u geen uitnodiging 
heeft ontvangen, kunt u uw kind zelf 
aanmelden.

Wanneer? De data voor de vieringen 
van de eerste heilige communie in 
onze parochie zijn bekend. Noteer ze 
in uw agenda.
• Zondag 22 maart 2020: Cluster Ze-
venaar (Doesburg, Giesbeek, Oud-Ze-
venaar en Zevenaar) • Zondag 17 mei 
2020: Cluster Gelders Eiland (Babbe-
rich, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk) 
• Zondag 28 juni 2020: Cluster Duiven 
(Duiven, Groessen, Loo, Westervoort).

Wilt u uw kind(eren) aanmelden, dan 
kunt u gebruik maken van het aan-
meldformulier op onze website (Sacra-
ment/Communie) of te verkrijgen bij 
het centraal secretariaat in Zevenaar, 
telefoonnummer 0316 523468, secre-
tariaat@rkliemers.nl.

ZEVENAAR - Van 2 - 13 oktober is 
het Kinderboekenweek en staan 
voertuigen centraal tijdens het the-
ma: Reis mee! Kunstwerk! de Biblio-
theek organiseert in samenwerking 
met Ondernemend Zevenaar een 
aantal activiteiten rondom het the-
ma in het centrum van Zevenaar.

Op zaterdag 5 oktober van 13.00-
16.00 uur wordt er voor kleine kin-
deren voorgelezen op het Raadhuis-
plein. Kom lekker luisteren naar leuke 
verhaaltjes over voertuigen en reizen! 
Ook is het mogelijk om te knutselen. 

Ga aan de slag met bijvoorbeeld een 
vliegtuig of een auto. Beide activitei-
ten zijn gratis. Aanmelden vooraf is 
niet nodig.

Speurtocht
Los jij de rebus op? Ga op speurtocht 
langs tien etalages in het centrum 
van Zevenaar op zaterdag 5 oktober. 
Het startpunt is Bruna, daar haal je de 
instructies op. Je levert de oplossing 
in bij Rebers Boek en Buro en daar 
wacht je een lekkere verrassing. Er 
zijn ook mooie prijzen te winnen: twee 
kaarten voor een kindervoorstelling 

én twee kaarten voor de jeugdvoor-
stelling van André Kuipers in Kunst-
werk! Het Musiater. De winnaars 
krijgen persoonlijk bericht. De speur-
tocht is gratis.

Altijd al meer willen weten over ruim-
tevaart? Dit is je kans, want in het ka-
der van de Kinderboekenweek komt 
astronaut André Kuipers naar Het 
Musiater. De jeugdvoorstelling ‘Een 
ruimtereis met André Kuipers’ voor 
kinderen in de leeftijd 9-12 jaar, is te 
zien op dinsdag 8 oktober in het Musi-
ater, prijs: vijftien euro.

ZEVENAAR - Maandag 14 oktober 
presenteert Dick Bulten films over na-
tuur en cultuur in zowel binnen- als 
buitenland voor Groei & Bloei afdeling 
Liemers.

Het ‘Achterhoeksche boerenleven 
1925-1955’ is een door hem bewerk-
te reportage met commentaar van de 
inmiddels overleden eigenaren van 
landgoed Heinoorden in het buitenge-
bied van Doetinchem. Aansluitend in 
‘Nostalgisch dorsen’ een demonstra-
tie over het dorsen van rogge met de 
stationaire Steenman dorsmachine. 
Jaarlijks wordt rond Vorden de zoge-
noemde ‘Kastelenrit’ georganiseerd. 
Paardenliefhebbers maken dan in hun 
rijtuigen een rit langs vele landgoede-
ren. U bent getuige van de 28e editie. 
‘Adembenemend Alaska’ is een verslag 
van een rondreis door de schitterende, 
ongerepte natuur van dat enorme land.

Na de pauze volgen we in ‘De roep van 
de grijze kranen’ de kraanvogels in het 

Noordwesten van Duitsland. Tijdens 
de najaarstrek naar hun overwinte-
ringsgebieden maken ze daar een tus-
senstop. In de documentaire ‘Grofwild 
op de Veluwe’ wordt eerst de jaarlijkse 
ontwikkeling en het gedrag getoond 
van de edelherten, damherten, reeën, 
wilde zwijnen en moeflons. Daarna 
gaat de maker in op het noodzakelijke 

beheer.

De presentatie start om 20.00 uur en 
wordt gehouden in zalencentrum Sta-
ring, Grietakker 3 in Zevenaar. Leden 
en niet-leden zijn welkom. Entree: twee 
euro voor leden en introducés en vijf 
euro voor niet-leden inclusief koffie/
thee en lot voor loterij.

LIEMERS - Op zondag 6 oktober pre-
senteert de Dialectkring Achterhook 
en Liemers (www.dialectkring.nl) 
weer een aflevering van het program-
ma ‘Met dialect op de koffie’. Op deze 
morgen zal zanger en liedjesschrijver 
Dick van Altena met zijn gitaar en 
donkerbruine stem het publiek laten 
genieten van mooie zelfgeschreven 
nummers in zijn eigen streektaal, het  
Overbetuws.

Dick van Altena (1957, Oosterhout) 
heeft inmiddels 32 albums op zijn 
naam staan met ook Nederlands- en 
Engelstalig (country) repertoire. Heel 
veel artiesten van naam nemen zijn 
liedjes op. Voor onder andere zijn werk 
als ‘ambassadeur’ van de countrymu-
ziek, hoeder van het Betuws dialect, 
schrijver van ruim 1.100 liedjes en 
voor zijn maatschappelijke betrokken-
heid is Dick van Altena benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het concert is van 11.00 tot 13.00 
uur bij Erve Kots in Lievelde. De en-
tree bedraagt acht euro per persoon 

inclusief twee kopjes koffie of thee. 
Ook niet-leden van de Dialectkring zijn 
welkom.

Dick van Altena. (foto: Henriëtte Hofs)

Kunstwerk! Liemers Museum, Kerkstraat 16. 
(foto: Kunstwerk!)

DOESBURG - Attent in Doesburg or-
ganiseert dit seizoen in de Culturele 
Hanzestad Doesburg het programma 
Attent Doesburg Binnenste Buiten. 
Een jaarprogramma vol met klein-
schalige culturele activiteiten voor de 
bewoners van St. Elisabeth en Hes-
segracht.

Op maandagmiddag 30 september is 
de aftrap met de workshop Verhalen in 
de herfst! Vrijwilligers en familieleden, 
wees welkom! Even helemaal weg-
dromen uit het leven van alledag en 
heerlijk genieten van een mooi herfst-
verhaal dat voorgelezen wordt, wie wil 
dat niet?

Informatie
Er is plek voor 18 deelnemers. Speci-
fieke ervaring is niet nodig. De eerste 

workshop is een kennismaking. Daar-
na ga je aan de slag op St. Elisabeth of 
de Hessegracht. Wellicht ken je al be-
woners of heb je familie met wie je zelf 
aan de slag wilt. Anders regelen we dat 
met een paar andere vrijwilligers men-
sen op een huiskamer bezoekt.

De workshop is maandag 30 sep-
tember (kennismaking) en 28 okto-
ber (afronding) van14.30-16.30 uur 
in Grotenhuis, Doesburg. Aanmelden 
bij aanmeldenworkshop@attentzor-
genbehandeling.nl onder vermelding 
van ‘Verhalen in de herfst’. Aanmelden 
vóór: 23 september.
“Door verhalen kun je weer herinnerin-
gen naar boven halen en samen mooie 
momenten beleven” zegt Okkie Klink-
spoor. “Prachtig als iemand roept: Als-
of ik de seringenstruik weer ruik!”.

Liemers Museum on the move...

Eerste heilige communie
in parochie Sint-Willibrordus

Kinderboekenweek: Reis mee!

Presentatie Dick Bulten voor Groei en Bloei

Optreden Dick van Altena bij Dialectkring
Workshop ‘Verhalen in de herfst’
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Wie: Valérie Crombach en Daphne Straver uit vwo5

Valérie danst zelf graag en als ze niet danst, kijkt ze het liefst naar YouTube filmpjes van de beste 
dansgroepen ter wereld. Valérie danst bij D-UNIT. “Topsport” zegt ze. “Er is veel uithoudings-
vermogen voor nodig“. Net zoals Daphne Straver. Daphne danst al vijf jaar bij D-UNIT, Valérie 
twee jaar. Beiden beoefenen de stijl Urban Dance onder begeleiding van de coaches Joeri van 
Grol en Kimberly Woesing. Urban dance (ofwel streetdance) is een verzamelnaam van 
dansvormen die niet zijn ontwikkeld in dansinstituten maar op straat, in clubs en op middelbare 
scholen. Tegenwoordig kan streetdance gezien worden als een onderdeel van de hiphop en 
funkdancestijlen. Er zijn geen regels, alle bewegingen zijn goed. Streetdance is een sport waarbij 
aspecten zoals improvisatie en aanmoediging door omstanders een grote rol spelen. 
In mei deden Valérie en Daphne mee aan de kwalificatiewedstrijden op het EK in Kalkar/Nederland  
voor een plaatsje op het WK: het podium in Glasgow. En dat lukte. Beiden gingen naar Blackpool 
in Engeland om deel te nemen aan het WK van 22 t/m 25 augustus 2019. 
 
Op donderdag 22 augustus vertrokken twee teams + ouders + begeleiders/coaches naar 
Blackpool. Op deze eerste dag was de registratie, op vrijdag werd de eerste kwalificatie gehaald. 
Zondag 25 augustus was de finale. Valérie en Daphne geven beiden aan dat “er een goede 
onderlinge sfeer was met alle dansers. Er was veel sportiviteit: men moedigde elkaar aan, er werd 
voor iedereen gejuicht en geklapt. Kortom geweldig. Iedereen heeft die enorme passie en liefde 
voor het dansen”. Valerié won en Daphne haalde een mooie zesde plaats. 
 

 
 
Bij het WK moesten ze zich meten met dansers uit o.a. Engeland, Spanje, Schotland, Duitsland, 
de Phillipijnen en Thailand. Valérie wil graag verder in dansen. Zij wil na haar vwo-opleiding open 
dagen bezoeken aan de Dance Academie Hoge School voor de Kunsten in Amsterdam. Zij wil 
kijken of zij hier professioneel verder in kan komen. Bij Daphne “is het een uit de hand gelopen 
hobby”. 
 

 

 

 

 

De foto’s zijn van het team van D-UNIT en 
de dansschool.  
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER HET CANDEA COLLEGE OP www.candea.nl OF BEL NAAR 0316-367800 
 

 


