
Presentatiefeest
Stadsprins 
Boemelburcht

Poëzie en Muziek 
in Didam

6

Jacht in beeld: 
van schot tot bord

CULTUUR & 
RECREATIE

CULTUUR & 
RECREATIEINTERVIEW

23 27

Didam  ■  Gemeenten Duiven  l  Westervoort  l  Zevenaar   JAARGANG 2  I  OPLAGE 42.000

WESTERVOORT - Met elkaar een 
buurtsoepie eten is één van initiatie-
ven van de bewoners van de Mosterd-
hof, die is voortgekomen uit de wijk-
tafel ‘Aandacht voor elkaar’. Zaterdag 
12 oktober werd er gesmuld van de 
heerlijke mosterdsoep, gekookt door 
kok Charles Enklaar.
 
De sfeer is gezellig op het pleintje. Op 
tafel liggen flyers die aansporen ideeën 
op te schrijven voor een ‘mooier Wes-
tervoort’. De gemeente Westervoort 
wil prioriteit geven aan het bevorderen 
van de leefbaarheid in de Mosterdhof. 
Deze wijk werd tussen 1972 en 1976 
gebouwd als voorbeeldwijk voor vele 
gemeenten in Nederland. Kwaliteit van 
wonen was toen een speerpunt, maar 
ook de gemeenschapszin en het sa-
menleven, kortom de leefbaarheid was 
belangrijk.
Een bewoonster: “Deze wijk is heel 
groot opgezet, veel verschillende soor-
ten woningen. Jonge gezinnen en ou-
dere mensen wonen in dezelfde buurt. 
Ze kunnen op elkaar passen en elkaar 
helpen. Als de kinderen het huis uit zijn 

wil je kleiner wonen. Dan zijn de seni-
orenwoningen in de Mosterdhof juist 
weer heel geschikt. Het heeft voordelen 
om dan binnen de wijk te kunnen ver-
huizen.” Een moeder vertelt: “Vroeger 
stond er een basisschool in de wijk. 
Dat was ideaal. Mijn kinderen hoefden 

geen gevaarlijke route af te leggen naar 
school. In de wijk rijden nauwelijks au-
to’s en er zijn speciale voet- en fietspa-
den. Je kunt de kinderen hier met een 
gerust hart buiten laten spelen.” Vrijwel 
iedereen is het er over eens: het is pret-
tig wonen in de Mosterdhof. Toch is 

er behoefte aan verbeteringen, 
die in het wijkontwikkelings-
plan staan beschreven. Dit toe-
komstplan (2019-2030) is ge-
maakt door de bewoners van 
de wijk in samenwerking met 
de gemeente Westervoort en 
andere wijkpartijen. Er zijn vier 
ontwikkellijnen beschreven, 
waar acties aan gekoppeld 
worden: fris en fruitig (onder 
meer groenvoorziening), wijk 
uit de schulp, aandacht voor 
elkaar zoals sociale contacten 
en klaar voor de toekomst.
De bewoners hebben daar 
hun eigen ideeën over. Ze wil-
len graag meewerken aan een 
mooie wijk. “Er waren houten 
hekken geplaatst op de voet-
paden, maar dat werkte niet. Ik 

heb toen zelf zo’n hek vervangen door 
betonnen elementen, waar ik planten 
in heb geplant. Dat idee is toen aan 
de gemeente voorgelegd en die heeft 
toen meer van die betonelementen be-
schikbaar gesteld, zodat er meer hek-
ken vervangen konden worden,” vertelt 

een bewoner. Een ander komt met het 
idee om sedum op het dak van haar 
schuur te planten. Ook zijn er plannen 
om het plastic afvalzakkenprobleem 
en de hondenpoep aan te pakken. “Het 
gaat om bewustwording, het ‘Trots op 
je wijk’-gevoel te creëren.” Buurtsoepie 
is één van de acties die bedacht is in 
de ontwikkellijn (wijktafel) ‘Aandacht 
voor elkaar!’. Marjorie Thijssen is één 
van de initiatiefnemers: “We willen door 
deze kleine, maar zo belangrijke activi-
teiten de bewoners weer met elkaar in 
gesprek brengen. En wat past er nou 
beter bij deze buurtactie dan een kopje 
mosterdsoep?”

Buurtsoepie in de Mosterdhof
Bewoners: ‘We willen een ‘Trots op je wijk-gevoel creëren’

“Wat past er nou beter bij deze buurtactie dan een kopje mosterdsoep?”. (foto: Alie Engelsman) 

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

DUIVEN - Acht lokale ondernemers 
zijn genomineerd voor de Duivense 
ondernemersprijzen van 2019.
 
De vijf geselecteerden voor de Rabo-
bank De Liemers Duivense onderne-
mer van 2019 zijn Ischa Vermeulen 
van Bouwbedrijf Vermeulen, Marco en 
Mirjam Roordink van Roordink Snij-
heesters, Maarten Hettinga van Via-
visual ledschermen, Henk en Danielle 
Vuulink van kaasmakerij De Kaastob-
be en Joost Wassink van ACDE Neder-
land sloopmachines.
Voor de Spiegel & Reflex Duivense 
starter van 2019 zijn er drie kandida-
ten: Leo Hu en Seetjang Yu van ca-
fetaria/lunchroom ’t Bakhuus, Josko 

Koelemeijer van sportinstituut Vitality 
Sports en Jan Brons en Eduard Poirrie 
van Car Service Duiven.

Twee jury’s bepalen wie de winnaars 
worden. De prijzen worden uitgereikt 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 

MKB Duiven, die op donderdag 9 janu-
ari wordt gehouden. De winnaars ont-
vangen een kunstwerk van de hand 
van de Duivense kunstenaars Will 
Schropp en Maarten van der Geest. 
De beste starter krijgt tevens een coa-
chingstraject ter waarde van 1500 
euro aangeboden van sponsor Spiegel 
& Reflex. RTV Favoriet zendt van de 
winnaars één maand gratis reclame-
spotjes uit.
De prijs voor de Duivense ondernemer 
van het jaar werd in 2004 in het leven 
geroepen. In 2018 ging de eretitel naar 
Ronald Gerressen van Ronald Gerres-
sen Totaal Vastgoedonderhoud.
De prijs voor de beste Duivense star-
ter werd in 2007 voor het eerst toege-

kend. Vorig jaar werden Femke Baas 
en Johannes Swart van dansschool 
Swabaa Movements uitverkoren. Voor 
de startersprijs komen ondernemers 
in aanmelding die hun bedrijf nog 
geen drie jaar runnen.

Acht genomimeerden voor Duivense ondernemersprijzen
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De kandidaten voor de Duivense ondernemersprijzen van 2019. (foto: Fotic Walter Verwaal)
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Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl
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Mallemoolen 6-8  Zevenaar
(0316) 52 50 21

www.bedadviseursberentsen.nl

Onderscheidend in slapen.
Voor gewoon lekker slapen
tot specialistisch maatwerk!

Karstraat 95
Nijverheidsstraat 15

woonboulevard

HUISSEN

KOM LEKKER SHOPPEN OKTOBER-WOONMAAND!

ELKE ZONDAG 

OPEN!



 ■ Zo 27 okt 
Appeltaartconcert
Aanvang 14.00 uur - entree € 15,-
 

 ■ Wo 30 okt 
Culzz Kwizz
Aanvang 20.15 uur - inleg € 2,50
 

 ■ Do 31 okt 
Creatief met kralen
13:30-16:00 uur - €2,50
Vrije inloop
 

 ■ Do 31 okt
Filmhuis 
Aanvang 20.00 uur - Entree € 4,- 
 

 ■ Za 2 nov
Speelgoedbeurs/Babybeurs
Verkoop: 12.00 - 14.00 uur
(www.kledingbeursduiven.nl)
 

 ■ Za 2 nov
Swingnight
Aanvang 21.00 uur - Entree € 7,50
 

 ■ Zo 3 nov
Indisch Dansmatinee van 13.00 - 
18.30 uur
Entree € 12,50 
(bij reservering € 10,-)
aanmelden via: www.ini-dia.nl
 

 ■ Do 7 nov 
Creatief met kralen
13:30-16:00 uur - €2,50
Vrije inloop
 

 ■ Do 7 nov
Filmhuis 
Aanvang 20.00 uur - Entree € 4,-
 

 ■ Za 9 nov
Benefietconcert 
Muziek met Klasse
Aanvang 20.00 uur - Entree € 35,-
 

 ■ Zo 10 nov
Concert Malina Moye
Aanvang 15.00 uur
Entree € 12,50 (vvk € 10-,)
 

En we noemen haar……

In de vorige editie 
vroeg ik u om namen 
aan te dragen voor 
onze nieuwe, kleine 
vergaderruimte die we 
gaan creëren. Naast de 
keuken met de naam ‘Bij Saartje’ gaan 
we openslaande glazen deuren plaat-
sen en krijgen zo een extra plek voor 
kleine clubjes om bijeen te komen. 
Maar liefst 13 personen hebben gerea-
geerd en ze deden in totaal 21 sugges-
ties die ik heb voorgelegd aan onze 
medewerkers met een beperking. Zij 
vormden de jury. 

Het lijkt me leuk om met alle inzen-
ders te gaan eten in ons café ‘Bij de 
Buren’. Ik wil dat doen op maandag 25 
november van 17.30 tot 19.00 uur. Een 
gezelschap dat elkaar niet kent, maar 
deelt dat ze de moeite hebben geno-
men om te reageren en mee te denken. 
Daarvoor dank.

En het is geworden. ‘Bij Bep’. Een 
persoonsnaam die ook aan geeft dat er 
kan worden ‘bijgebept’.
 
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 31 oktober - 20:00 uur
 
THE WIFE 
 
Dramafilm uit 2017 over een vrouw 
die haar levenskeuzes in twijfel trekt 
terwijl ze naar Stockholm reist met 
haar narcistische echtgenoot, die de 
Nobelprijs voor de Literatuur gaat 
ontvangen. 
 
(Alle leeftijden, 99 minuten, Engels en 
Zweeds gesproken)
 
 

Donderdag 7 november 20:00 uur
 
BON BINI HOLLAND 2
 
Een film van en met Jandino Asporaat. 
Speelt zich af op Curaçao en in 
Nederland.
 
Gemaakt in 2018 als vervolg op deel 1 
uit 2015. Kreeg een gouden kalf voor 
de Publieksprijs.
 
(Vanaf 9 jaar, 89 minuten, Nederlans 
gesproken)
 

14 november - vanaf 17:00 uur
 
FILMMARATON 
 
3 Belgische films
 
met tussen film 1 en 2 een belgische 
maaltijd.
Kosten € 12,50
 
Uiterlijk 8 november aanmelden op 
info@deogtent.nl
Eventuele dieet wensen vermelden
 
 

Alvast een opsomming van de 3 films
 
PREMIER
De Belgische eerste minister wordt 
ontvoerd.....vanaf 16 jaar
 
KOKO FLANEL
Jarenlang de meest bekeken Vlaamse 
film ooit... met o.a. Urbanus en Willeke 
van Annerooi.... vanaf 6 jaar
 
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN
Een rasecht melodrama......vanaf 12 jaar
 
 

Speelgoed/Babybeurs

 
Zaterdag 2 november
Verkoop van 12.00 - 14.00 uur
Voor meer informatie zie:
www.kledingbeursduiven.nl
 
Zo`n kleine dertig jaar geleden, in 1980, 
begon een groepje van 4 dames met het 
organiseren van de eerste kledingbeurs. 
Het doel dat zij hierbij voor ogen had-
den was: mensen de gelegenheid bieden 
goedkoop kleding aan te schaffen of om 
een extra centje te verdienen en tot slot 
konden ze iemand of een vereniging / 
stichting verrassen met een financiële 
bijdrage. Later is daar nog de inzameling 
van artikelen voor Polen bijgekomen. Deze 
opzet, zo kunnen we nu stellen, is geslaagd 
want inmiddels zijn we uitgegroeid tot een 
team van ongeveer 30 personen.

Benefietconcert Muziek met Klasse - 9 november - Aanvang 20.00 uur - Entree € 35,-
Duivense Night of the Proms met De Club en verschillende vocale artiesten
Georganiseerd door Lions club Duiven i.s.m. De Ogtent.
Op zaterdagavond 9 november organiseert Lions Club Duiven in samenwerking met de 
OGtent het benefietconcert Muziek met Klasse.
Zij onderstrepen het belang van structureel muziekonderwijs op alle basisscholen in De 
Liemers. Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. De 
opbrengst komt dan ook volledig ten goede aan ‘Méér Muziek in de Klas’, waarvan Konin-
gin Máxima erevoorzitter is.
Alle ingrediënten voor een fantastische Night of the Proms zijn aanwezig. Onder het genot 
van een drankje worden uw oren verwend door de muzikale klanken van De Club met haar 
gastartiesten. Het belooft een spetterende avond te worden!
Voor meer informatie en kaartverkoop: www.muziekmetklasse.nl.

Duuves Mixed Music presenteert: Malina Moye - 10 november - Aanvang 15.00 uur - En-
tree € 12,50 vvk (€ 10,-)
Met haar Fender Stratocaster ondersteboven, vult zangeres/songwriter/lefty gitarist Mali-
na Moye een leegte in de entertainmentindustrie in die er eigenlijk niet was. In thuisland 
de USA is zij door Guitar World Magazine geprezen als een muzikale pionier en één van ‘s 
werelds top gitaristen. Moye heeft haar eigen weg in de hedendaagse muziekscene uitge-
stippeld; als een van de weinige artiesten in de geschiedenis beheerst zij zowel de echte 
Soul- als Rock genres, en zij is uitgegroeid tot een wereldwijd leidende gitarist van deze 
generatie. Haar eigen kijk op muziek, mode en filantropie maken van Malina één van de 
meest zichtbare kunstenaars ter wereld. 
Moye is “het talent, de look, de energie, het hele pakket,” aldus Huffington post. Sevent-
een Magazine stelt, “Op het podium levert Malina een bedwelmende samensmelting van 
funk, Rock en Soul.” .

 Programma Explicateur

Tweewekelijkse informatiepagina
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Concert Malina Moye

Benefietconcert - Duivense Night of the Proms



GROESSEN - Hans en Annemarie 
Welling kochten in 2006 een bouw-
val. Nadat ze alles hadden opgeknapt, 
kregen ze leuke ideeën over de func-
tie. Nu, in 2019, staat er een mooie 
boerderij met een binnen- en buiten-
terras en meerdere camperplaatsen. 
Samen met hun dochter Michelle 
Flipse runnen zij de Wellinghoeve.
 
Eigenaar Hans Welling: “Toen wij des-
tijds het pand kochten, mochten we op 
basis van het bestemmingsplan star-
ten met een terras van 50 m2 binnen, 
50 m2 buiten en een minicamping. 
We begonnen met een koffieterras en 
na een aantal jaren kwamen daar tien 
camperplaatsen bij. Al na een paar jaar 
ging het zo goed dat we graag wilden 
uitbreiden. Omdat dit niet paste binnen 
het toen geldende bestemmingsplan, 
heeft de gemeente de uitbreiding in 
2013 gedoogd, vooruitlopend op een 
bestemmingsplanwijziging. Het ging 
om uitbreiding van het terras naar 200 
m2 en het verhogen van het aantal mo-

gelijke camperplaatsen van 25 naar 35: 
25 met stroom en 10 zonder stroom. 
Sinds een aantal weken is het nieu-
we bestemmingsplan, met daarin het 
vergrote terras en de extra kampeer-
plaatsen, goedgekeurd. Ook zijn we dit 
jaar gestart met het realiseren van een 
bedrijfskeuken. Hierdoor kon de lunch-
kaart worden uitgebreid.”
Dochter Michelle runt de keuken bij de 
Wellinghoeve. Zij zorgt ervoor dat er 
appeltaart klaarstaat voor bij de koffie 
en ze verzorgt de lunches. Voor cam-
pergasten staan er ‘s avonds ook twee 
dagmenu’s klaar. Door de mooie omge-
ving heeft de Wellinghoeve veel profijt 
van alle fietsers en wandelaars die even 
een tussenstop maken voor een lekker 
kopje koffie op het terras. Vooral sinds 
in 2015 het nieuwe fietspad over de dijk 
in Groessen is aangelegd, is het nog 
drukker bij de Wellinghoeve. “Veel men-

sen die bij ons langskomen zijn hier 
om van de natuur te genieten”, vertelt 
Annemarie Welling. Vooral fietsers en 
wandelaars komen veel naar ons ter-
ras, dus toen het nieuwe fietspad werd 
aangelegd, hebben we besloten om 
ook een overdekt terras toe te voegen. 
Naar de camperplaatsen komen men-
sen voor de natuur en de rust.”
Alle mooie plannen en ideeën zijn nu 
gerealiseerd. Eigenaren Hans en An-
nemarie vinden het goed zoals het nu 
is en het hoeft ook niet groter. “Dit is 
alles wat we graag wilden en het is ge-
lukt”, zeggen ze. Dochter Michelle knikt. 
“Ik ben ook tevreden zoals het nu is.” 
Voor een eventuele overname in de toe-
komst, is dit wat ze voor ogen heeft. 
Het terras is geopend van april tot ok-
tober en de camperplaatsen zijn van 
januari tot en met november beschik-
baar. Informatie: www.wellinghoeve.nl. 

ZEVENAAR - De kaartverkoop voor de 
try-out van de magische theatershow 
“Be served with Magic” loopt via de 
twee filialen van Jumbo Jan Heems-
kerk in Zevenaar. Klanten kunnen met 
een bijzondere stempelactie sparen 
voor 50% op de toegangsprijs.
 
De kaartjes voor de vier shows van 
zang- en theatergroep The New Voices 
uit Zevenaar vlogen als warme brood-
jes over de toonbank. Binnen enkele 
maanden waren alle shows, die het 
eerste weekend van november te zien 
zijn in het Musiater, nagenoeg uitver-
kocht. Reden voor de groep om ook 
de try-out voor de nieuwe luchtige the-
atershow “Be served with Magic” op 
donderdag 31 oktober open te stellen 
voor het publiek.

Supermarkt ondernemer Jan Heems-
kerk van Jumbo Heemskerk, die sport 
en cultuur in Zevenaar een warm hart 
toedraagt, is onder de indruk is van de 
prestaties en activiteiten van The New 
Voices. “Mensen die zoveel energie in 
hun hobby steken, steeds weer iets 
nieuws bedenken, hun grenzen verleg-
gen en Zevenaar ook in landelijke zang-
competities vertegenwoordigen verdie-
nen mijn steun” aldus de ondernemer. 
Hij vond het dan ook een leuk idee om 
via een spaaractie in zijn winkels de 
groep te helpen bij de verkoop van de 
kaartjes. Tot 30 oktober krijgen klanten 
bij iedere € 15 aan boodschappen een 
stempel op een speciale spaarkaart. 
Met 10 stempels is de kaart vol en 
mag de klant met 50 % korting op de 
reguliere prijs van € 16,50 een kaartje 
kopen. Een kaartje kost dan nog maar 
€ 8,25. Jumbo verkoopt ook losse en 
extra kaarten.  

De Liemers Lacht

Al ruim een jaar schrijf ik nu voor 
deze krant. In deze tijd heb ik een 
ding geleerd: ieder verhaal, iedere ge-
beurtenis is uniek.
Dat is ook de reden dat schrijven voor 
de Liemers Helemaal Goed 
Courant nooit verveelt, nog 
nooit heb ik twee men-
sen geïnterviewd die 
met eenzelfde verhaal 
kwamen, niet eens over 
hetzelfde onderwerp. Wat 
het schrijven voor deze krant 
zo leuk maakt is het contact met de 
mensen.
Je mailt of belt ze, vraagt of ze tijd 
hebben om een interview mee af te 
nemen. Vervolgens ga je naar ze toe 
en je hebt een gesprek met elkaar. 
Altijd vertellen deze mensen zoveel, 
vol enthousiasme. Dan is de volgen-
de uitdaging om dit enthousiasme 
in een artikel te verwerken, om een 
stuk te schrijven over het verhaal van 
de mensen die trots zijn op wat ze 
neergezet hebben.
 
Zelf heb ik nu elf artikelen geschre-
ven in het afgelopen jaar. Hiervoor 

heb ik gepraat met jonge mensen, 
maar ook ouderen en alle leeftijden 
er tussenin.
MKB’ers, vrijwilligers, brugklassers. 
Allemaal verschillende mensen met 

één gemeenschappelijke de-
ler: ze zijn gepassioneerd 

door wat ze doen, en 
vertellen hier graag 
over. Uiteraard gaat het 
schrijven van het artikel 

wat hierop volgt in overleg, 
onder andere over wat ze er 

wel en niet in willen hebben. Als ik 
het artikel eenmaal geschreven heb 
geven ze nog eenmaal aanpassingen 
door en dan stuur ik het op. En om na 
publicatie uiteindelijk al die positieve 
reacties te horen, vooral van de men-
sen waarover het artikel gaat, maakt 
al het werk het meer dan waard! 
Dat is dan ook waarom ik graag 
nog lang blijf schrijven voor de Lie-
mers Helemaal Goed Courant, en ik 
hoop dat deze krant vol met positief 
nieuws nog lang op de deurmat mag  
vallen.
 
Lara Nijhof 

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

Ondernemersplan Wellinghoeve goedgekeurd

Met korting naar The New Voices
dankzij Jumbo Heemskerk

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

Nina Elbers

Van de redactie

Hans, Annemarie en Michelle: “We zijn tevreden met hoe het nu is”. (foto: Nina Elbers)
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LOBITH - Lachend staat Ingrid Bakker in haar voortuin aan de Anjerstraat, één van de trekpleisters van de Halloweentocht op 26 oktober in Lobith, waar 
dertig huishoudens aan meedoen. Samen met haar vriend Willem Wemmer haalt ze elk jaar alles uit de kast om er een spektakelstuk van te maken.

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



‘Het is echt 
heel fijn om dit
samen te doen’ 

“Dit is echt ons moment samen. Dat pakt niemand 
van ons af.” Jeske Alblas rijdt al bijna vijf jaar 
samen met haar moeder iedere woensdagavond 
vanuit Arnhem naar Zevenaar om te zingen in 
Geheugenkoor De Liemers. “Hier zijn we samen in 
hetzelfde moment. We zingen hetzelfde liedje op 
hetzelfde moment. Dat voelt heel fijn omdat mijn 
moeder steeds vaker in haar eigen wereld zit.” 

Het geheugenkoor vierde onlangs haar vijfjarig 
bestaan. Het bijzondere koor bestaat uit ouderen 
met dementie en hun mantelzorger. Iedere 
woensdagavond komen ze samen en zingen ze een 
uur lang liedjes van vroeger.  Ze worden daarbij 
begeleid door Jeike de Haan (zang en gitaar) en 
bewoner Joop Leewis van Liemerije (gitaar). 
Iedere avond beginnen we met ‘Kom zing met ons 
mee’ en vaak komt het liedje ‘Veldmuis’ langs. 

Uit onderzoek blijkt dat het muzikale geheugen 
van mensen met dementie lang intact blijft. Als 
communiceren steeds moeilijker wordt, biedt muziek 
nog lang de mogelijkheid om contact te maken. Juist 
daarom is het geheugenkoor zo’n bijzonder koor. 

“Ik heb iedere keer wel een paar kippenvel-
momenten. Het is zo mooi om te zien hoe de 
koorleden intieme en bijzondere momenten beleven 
met hun naasten. Samen zingen heeft iets speciaals. 
Het is iedere keer een feestje om erbij te zijn”, zo 
vertelt activiteitenbegeleider Margo de Raat van 
Liemerije. 

Jeske geniet dan ook niet alleen van de mooie 
momenten met haar moeder maar ook van de 
andere koorleden. ,,Het is zo mooi om te zien hoe ze 
opbloeien tijdens het zingen. Mensen die onderuit 
gezakt in hun stoel zitten en geen contact maken, 
worden weer helder als we samen gaan zingen.” 

Ook de heer en mevrouw Frerix genieten zichtbaar. 
,,Sinds de verhuizing van mijn man naar Liemerije 
zingen we in het geheugenkoor. Zingen is eigenlijk het 
enige dat hij nog leuk vindt om te doen. Het is echt 
heel fijn om dit samen te doen. Het koor voelt als 
familie”, zo vertelt mevrouw Frerix. 

Het koor bestaat bewust uit maximaal 22 leden. “Wij 
willen het graag kleinschalig en intiem houden”, aldus 
Margo de Raat. Het koor is toegankelijk voor zowel 
bewoners van Liemerije als mensen die nog thuis 
wonen. Op dit moment is er een wachtlijst.

Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen 
met de receptie van 
Liemerije via 088-0441999.

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 

DOESBURG
ZONDAG 3 NOV. van 9-16 uur
SPORTHAL BEUMERSKAMP • Breedestr. 39 

info kraamhuur: Tel. 06 391 08 152

www.animo-vlooienmarkten.nl
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van deze bon

Bakker Bart Zevenaar
Marktstraat 7
(0316) 34 56 25 | www.bakkerbart.nl

Deze bon is in te leveren t/m 9 november 2019.



Sinds dit jaar mag ik op deze plek mijn bezighe-
den, ontwikkelingen en gedachtespinsels met 
de lezers, van de inmiddels nog grotere De He-
lemaal Goed Courant, delen. Het is een prachtig 
podium om mensen iets meer mee te nemen 
in de wereld van kunst, cultuur en educatie. 
Wat ik probeer te doen is juist de waarde en de 
meerwaarde van het werk dat wij doen te tonen. 
We hebben er allemaal mee te maken. Ga maar 
eens bij jezelf na: Wat mis je als het er niet meer 
is? Theater, muziek, bibliotheek, cursussen, erf-
goed, museum etc. En dan moet je het eigenlijk 
ook niet op individueel niveau alleen bekijken, 
want de betekenis voor het onderwijs, vereni-
gingsleven, zorg, welzijn en ondernemers is heel 
groot. Misschien denk je wel eens dat wat wij 
doen overbodige luxe is. Het tegendeel is waar. 
Uiteindelijk betekent het voor iédereen heel veel. 
Indirect dragen wij bij aan een hele grote sec-
tor. De meeste mensen luisteren naar radio en 
muziek, gaan naar festivals of concerten, horen 

muziek tijdens het winkelen en kijken televisie of 
gaan naar musicals.
Op het moment van schrijven worden er toch 
weer allerlei bezuinigingsvoorstellen gedaan op 
kunst, cultuur, educatie. Natuurlijk snap ik de 
problemen bij de gemeentelijke begrotingen. 
Maar wat is de oorzaak? Kun je de problemen 
ook op een andere manier benaderen? Wat le-
veren de investeringen op aan rendement? In 
ons geval maatschappelijk en economisch ren-
dement. Moet je niet veel meer kijken naar de 
lange termijn en kritischer bekijken wat waar-
devol is? Een paar jaar geleden hebben we een 
enorme slag geslagen door de fusie van culture-
le organisaties. De bezuinigingsvoorstellen zijn 
een druppel op een gloeiende plaat in relatie tot 
het tekort, maar het effect voor de maatschappij 
is heel groot. Ik vraag mij af of er op deze wijze 
naar gekeken wordt. Mijn missiewerk kan ik in 
ieder geval kwijt in deze columns. Dat doe ik 
met veel plezier en hopelijk met effect!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Effect

(foto: Bas van Spankeren)

Liemers Poëzie
Duisternis

 
Duisternis, dagen worden donker
Somber, koud, gebrek aan zicht
Alles zo grauw; ik snak naar jou
Jij die alles wat verlicht, allicht
Dat moet ook wel, ‘t is je plicht

Als zelfs Horsterpark zijn hekken dicht
De lucht onttrokken is van zijn licht

Is het jouw warmte waar ik voor zwicht
Hartelijk, knus, is al dat bij je ligt

Je verdient mijn liefde; dit gedicht
Open haard, waar ik mijn fikkie sticht
Duisternis, oh dagen zijn zo donker

Ted Prost

ZEVENAAR - In de week van 6 mei zijn drie Roe-
meense leerlingen naar Nederland gekomen, in 
Bergen op Zoom. Dit keer was het de beurt aan 
tien Nederlanders om te gaan reizen. Van het Lie-
mers College: Luca Scalzo, Floor van de Weerd-
hof, ikzelf en de docenten Joost Voorhuijzen en 
Suzanne Sassen. Samen met hen heb ik van 5 tot 
14 oktober van Roemenië mogen genieten, door 
een uitwisseling van het Erasmus+ project. 
 
Roemenië? Het enige waar mensen aan denken 
is Dracula. En dat terwijl in Bran, het ‘kasteel van 
Dracula’, meer mensen hebben gewoond die een 
verhaal waard zijn. Zo was Bran ook een ‘klein’ op-
trekje voor koningin Maria van Roemenië. Zij heeft 
het land verenigd en ook een speciaal ziekenhuis  
geopend voor soldaten die gewond raakten. Ze 
verzorgde hen daar zelf en zij was de eerste konin-
gin die met haar soldaten meevocht in de voorste 
linie, om ze moed te geven.
Dat en nog veel meer, heb ik van deze uitwisseling 
geleerd. Want hoewel het Erasmus+ project eigen-
lijk over milieubewustzijn gaat, boden de Roeme-
nen ons eerder een weekje cultuur aan. We heb-
ben veel oude kastelen bezocht, zoals Bran, veel 
Roemeense gerechten gegeten en kennisgemaakt 
met hun traditionele dansen. Vergeleken met Roe-
menië heeft Nederland een opvallend saaie cul-
tuur, met onze onhandige houten klompen.
 
Onderwijs
Niet alleen de cultuur, ook het onderwijs is op-
vallend anders. De basis- en middelbare school 

zitten samen in één gebouw. De eerste heeft ‘s 
ochtends les, de tweede ‘s middags pas om 1 uur. 
Bij een overhoring moeten de leerlingen alle stof 
die ze geleerd hebben woord voor woord kunnen 
opdreunen, precies zoals ze het geleerd hebben. 
Dat is toch weer wat anders dan bij ons, waar 
allerlei inzichtvragen worden gesteld en niet eens 
naar alle lesstof wordt gevraagd. Maar dat is nog 
niet alles: op de middelbare school, leren de kinde-
ren daar álles. Je kunt geen richting kiezen. Dus 
ook als jij later iets in de richting van economie en 
maatschappij wil doen, moet je nog steeds alle 
exacte vakken leren.

Contrast
Op de weg zie je een vrachtwagen die een paard-
en-wagen inhaalt, oude gebouwen die in de gla-
zen wanden van hoge flats weerspiegeld worden, 
of plastic in de berm tegenover een veld met 
zonnepanelen. Dat is een goede beschrijving van 
het land. Of hoe mijn gastgezin het mij vertelde: 
Roemenië is in aanbouw. Sinds de revolutie in 
1989 hebben ze het communisme achter zich 
gelaten en nu proberen ze weer banden op te 
bouwen met de Westerse Wereld. Het contrast 
zit niet alleen in het land zelf, maar ook tussen 
Roemenië en Nederland. Rosiori de Vede was het 

plaatsje waar ik verbleef. Als je daar op straat ie-
mand tegenkomt die je kent, dan stop je even om 
een praatje te maken. Toch heel anders dan in 
ons land, waar mensen soms zo gehaast zijn dat 
we niet eens meer fatsoenlijk ‘hoi’ kunnen zeg-
gen. En alle leerlingen die ik daar heb ontmoet, 
waren even nieuwsgierig naar hoe het in Neder-
land was, wat ik van hun land vond, of ik het hier 
leuk vond. Reken maar dat ik op dat laatste altijd 
enthousiast reageerde. Want je kunt veel over 
het land zelf zeggen, maar de mensen die ik daar 
heb ontmoet zal ik altijd blijven herinneren als 
mijn beste vrienden. 

Kyra Sannes

Roemenië: een land van tegenstellingen
Liemers College leerlinge maakt kennis met de Roemeense cultuur

Kyra (vierde van rechts): De mensen die ik daar heb ontmoet zal ik altijd blijven herinneren als mijn beste vrienden”
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ZEVENAAR - Jagers, er bestaan veel misver-
standen over. Zomaar even lekker beesten 
doodschieten, dat is er niet bij weet Herman 
Pastoors (60) uit Zevenaar. Aan de jacht zijn 
veel regels verbonden vertelt de gepassioneer-
de jager, politieman en van oudsher huisslager 
in restaurant het Eet-Lokaal. Daar krijgt ‘zijn’ 
wild uit de regio een plek op de borden van de 
gasten. Een gesprek over wat jacht inhoudt en 
de bijbehorende emoties.
 
“Ik probeer mezelf in te houden, niet te snel te 
lopen en mijn adrenaline te onderdrukken. Ik 
heb mijn oren nog net niet zo spits omhoog 
staan zoals mijn hond. Het kleinste geluidje 
kan mij doen verliezen. Opperst geconcentreerd 
houd ik mijn doel in de gaten, mijn handen strak 
geklemd om mijn geweer. Ik vertraag mijn pas 
en zoek een plekje uit. Ik kijk het nog zo vre-
dig levende dier aan door mijn vizier. Onwetend 
staat het daar, rustig te grazen. Wat is de natuur 
toch mooi. Haar grote zwarte neus schuift door 
het gras. Een laatste analyse, ik beoordeel het 
dier op zijn leeftijd, geslacht en uiterlijk en stel 
mezelf nog één keer de vraag of het wel echt de 
goeie is. Mijn hart klopt in mijn keel. Een harde 
klap verbreekt de rust en laat het veld opleven. 
De spanning valt als een deken van me af wan-
neer het dier vredig op de grond valt.”
 
Moment suprême
Het lijkt op een spannende passage uit een 
avonturenroman, maar dat is het niet. Her-
man Pastoors verhaalt over wat hij voelt op 
het moment suprême tijdens de jacht. “Het is 
een geweldig en voldaan gevoel om eerst zelf 
het wild te bemachtigen, het vervolgens zelf te 
kunnen bereiden en op te kunnen eten en delen 
met familie en vrienden. Je geef het wild een 
plekje waar het hoort en waar het zijn respect 
verdient. Er is niks mooiers als vlees van wild. 
Er is niks mee geknoeid, het dier heeft kunnen 
gaan en staan waar het wil en het is nergens 
toe gedwongen. Hoogstwaarschijnlijk heeft het 
niet eens echt het moment van sterven meege-
maakt, dat gaat zo snel en onverwacht. Het is 
puur scharrelvlees. Als je de mogelijkheid hebt, 
kun je beter een paar centen meer betalen voor 

een goed stukje vlees en dan een dag minder 
vlees eten.”
 
Jachtdiploma
Jager word je niet zomaar. Allereerst moet je een 
jachtdiploma halen en vervolgens een verzeke-
ring afsluiten. “Je gaat ten slotte met wapens 
om”, aldus Pastoors. “Daarna kun je een jachtacte 
aanvragen. Dit geeft je de toestemming om wa-
pens te kopen.” Hierna kun je als officiële jager 
nog steeds niet zomaar bijvoorbeeld de Veluwe 
doorzoeken om wild te schieten. Een jager mag 
jagen in een specifiek voor de jacht uitgezocht 
veld, dat door hem of een groep gepacht wordt. 
Een jager kan ook een gastverklaring ontvangen 

van een andere jager. Wanneer een jager een ei-
gen stuk veld heeft bemachtigd moet er wel het 
hele jaar door heel veel gebeuren: het verzorgen 
van het wild, het onderhoud van de wildakkers, 
bescherming van eventuele gewassen en het kor-
thouden van de populatie en de predatoren. Een 
jager is dus niet alleen in het jachtseizoen in het 
veld te vinden, maar eigenlijk het hele jaar door. In 
het veld mag ook niet op alles en op elke manier 
zomaar gejaagd worden, hier zitten heel veel re-
gels aan, die vaak afhangen van het seizoen en de 
populatie. Herman Pastoors: “De enige vrijejacht 
wildsoorten zijn konijn, haas, houtduif, wilde eend 
en fazant. De rest is alleen maar op ontheffing. 
Ook moet je alles wat je schiet melden en regis-

treren, hierdoor kan de hoeveelheid 
wild worden bijgehouden en ook het 
verwachte wild worden voorspeld. 
De kunst van het jagen is om het 
wild te kunnen laten lopen en niet al-
tijd te ‘moeten’ schieten. Soms moet 
je het gewoon laten gaan en het een 
eerlijke kans geven. Jacht draait 
om beheersing.” Hij is ervan over-
tuigd. “Niemand ziet graag een dier 
een pijnlijke en/of langzame dood 
hebben. Jagers zijn getraind dit te 
voorkomen en de dieren een zo snel 
mogelijk en minst pijnlijk einde te ge-
ven. Hiervoor hebben jagers ook on-
der andere jachthonden. Als je een 
dier namelijk op zo’n twintig, dertig 
meter afstand hebt geschoten is 
de hond er veel sneller bij dan jij. De 
hond haalt dus het geschoten wild 
en brengt dit zo snel mogelijk terug 
naar de jager. Als het dier niet goed 
is geraakt en het nog weg rent kan 
de hond als het moet hier ook nog 
achter aan gaan. Hierdoor probeer je 
te voorkomen dat er gewonde dieren 
in jouw veld rondlopen. Een dier een 
zo goed mogelijk einde geven is niet 
alleen belangrijk voor het dier zelf, 
maar ook voor de kwaliteit van het 

vlees. Hoe meer stress er in een dier zit hoe min-
der lekker het vlees zal smaken. Dit noem je ook 
wel verzuring van het vlees.”
 
Respect
Respect voor het dier staat met hoofdletters in 
het woordenboek van Herman Pastoors. “Ik wil 
graag weten wat er in mijn veld zit, om daar een 
selectie uit te maken en vervolgens een selectief 
schot kunnen doen. Je probeert altijd eerst de 
zwakste en misschien al gewonde dieren eruit 
te schieten.” Ook na het schot overheerst res-
pect. “Wanneer een dier is geschoten ga je hier 
altijd met respect mee om. Er zijn zelfs ritueeltjes 
voor na het schieten van een dier. Je verzorgt 
het dier en zorgt dat het netjes schoon is en zo 
snel mogelijk gekoeld wordt. Hazen en konijnen 
moet je pekelen, je drukt dan met een bepaalde 
handeling de blaas leeg. Het grofwild wordt in het 
veld ontwijd, dan worden de darmen en andere 
ingewanden eruit gehaald. Dit laat je in het veld 
liggen voor andere dieren om te eten. Meestal is 
er de volgende dag al geen spoor meer van terug 
te vinden. Als het wild eenmaal in de koeling ligt, 
laat je het een paar dagen hangen, zodat het kan 
afsterven. Als het wildvlees klaar is om geslacht 
te worden gaat het vel eraf, wordt het uitgebeend, 
geportioneerd en gevacumeerd en gaat het ver-
volgens de diepvries in.”
 
Verschillende jagers uit de regio brengen het 
wild persoonlijk naar restaurant Eet-Lokaal in Ze-
venaar. Van 16 tot en met 27 oktober zijn daar 
wildweken en hebben Pablo van Dick en Linda 
Hogerhorst een uitgebreide wildkaart in huis. 
Het hele proces van het wildvlees slachten wordt 
door chef-kok Olivier Hertzog zelf gedaan. Hij ver-
werkt bijna het volledige wild in allemaal verruk-
kelijke gerechten. Dit is voor hem ook altijd nog 
een bijzonder leuke uitdaging. “Ik hoef de men-
sen niet te overtuigen dat de jacht goed is, dat is 
een onbegonnen taak. Ik wil ze iets lekkers laten 
proeven en ik wil weten en ze vertellen waar het 
vlees vandaan komt. Jacht is iets om te delen,”  
besluit Hertzog. 

Jacht in beeld: van schot tot bord
Jager Herman Pastoors: ‘Er is niks mooiers dan vlees van wild’ 

Olivier Hertzog verwerkt het wild in verrukkelijke gerechten

Frederieke Aaij
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Herman Pastoors brengt het wild naar het Eet-Lokaal: ‘Het is puur scharrelvlees'



S.O.S Matrozenkoor bij  
De Zonnebloem
LIEMERS - De gasten van De Zon-
nebloem Zevenaar-Oost, Babberich, 
Ooy en Oud-Zevenaar hebben weer 
van een gezellige muzikale middag 
genoten.
 
Na binnenkomst kregen de gasten een 
kopje koffie of thee met een koekje 
en konden de gasten even met elkaar 
bijpraten. Inmiddels hadden de man-
nen van het S.O.S Matrozenkoor uit 
Apeldoorn, dat in 2001 is opgericht, 
zich opgesteld en stonden klaar om te 
beginnen.
Doordat het repertoire van het koor 
uit bekende zeemansliedjes en Hol-

landse meezingers bestond, konden 
de gasten uit volle borst meezingen 
een meedeinen. De stemming zat er 
meteen in.
In de pauze werden de drankjes en 
bittergarnituren geserveerd. Daarna 
ging het feest verder met meezingen, 
inhaken en tenslotte werd ook de po-
lonaise gelopen. Aan het einde van de 
middag werden de gasten nog getrak-
teerd op een kopje koffie of thee met 
een overheerlijke plak zelfgebakken 
cake. Ook nu werd de innerlijke mens 
door Guido Staring en zijn ploeg uit-
stekend verzorgd, waarvoor ze wer-
den bedankt.

ZEVENAAR/GIESBEEK - Op dins-
dag 5 november is er in zalencen-
trum Staring aan de Grietakkers 3 
in Zevenaar een lezing over Royal 
Eijkelkamp en deze is ook op don-
derdag 14 november in Kulturhus 
De Brede Blik aan de Kerkstraat 68 
in Giesbeek.
 
De organisatie is in handen van de 
Cultuurhistorische Vereniging Zeve-
naar (CVZ). Beide avonden beginnen 
om 19.30 uur en de toegang is vier 
euro voor niet-leden.
In 1911 begonnen als dorpssmederij 
in Lathum en in 108 jaar uitgegroeid 

tot een wereldwijd opererende orga-
nisatie op het gebied van bodem- en 
waterprojecten, met de hoofdvesti-
ging in Giesbeek. Royal Eijkelkamp 
wordt in meer dan negentig landen 
vertegenwoordigd door partners.
Maar wat gebeurt er eigenlijk in 
Giesbeek? Wat voor soort produc-
ten worden er gemaakt en op welke 
manier? Voor wie zijn ze bestemd 
en wat wordt er uiteindelijk mee ge-
daan? U hoort het tijdens een boei-
ende presentatie over familiebedrijf 
Royal Eijkelkamp. De lezing wordt 
verzorgd door André Eijkelkamp en 
Bas Kelderman.

Spannende Hallooween-tocht door straten van Loo
LOO - Zaterdagavond 26 ok-
tober is het weer zover, voor 
het vijfde jaar op rij halen de 
inwoners van Loo alles uit de 
kast voor de jaarlijks span-
nende Hallooween-tocht. 
Durf jij het aan om op deze 
avond door de straten van 
Loo te zwerven? Dan zien we 
je graag!
 
Net zoals vorig jaar, wordt er 
ook dit jaar weer rekening ge-
houden met de kleintjes en de 
wat minder stoere wandelaars 
onder ons en is er weer een lief 
grappig Hallooween- straatje; 
wat echt niet eng is!
Op zaterdagavond 26 oktober tussen 
19.00 en 21.00 uur is er van alles te 
beleven in de straten en tuinen van Loo. 
Inwoners van Loo halen jaarlijks met 
veel enthousiasme alles uit de kast om 
er een griezelig en spannend feest van 
te maken. Dus pas maar op want er ge-
beurt van alles in de op deze avond. In 
tuinen, schuren en struikgewassen is 
het deze avond niet pluis.
Omwonenden van Loo, zoals Groes-
sen, Westervoort en Duiven en natuur-
lijk ook van daarbuiten, zijn van har-
te uitgenodigd om ook dit jaar (weer) 

lekker mee te griezelen met dit mooie 
evenement. Kom je met de auto naar 
Loo, dan is er parkeerruimte bij za-
lencentrum Berentsen, waar ook de 
plattegrond met de spookadressen te 
verkrijgen is. Je mag verkleed komen 
natuurlijk, dat maakt het feest hele-
maal compleet. Iedereen is welkom!

Chocolademelk voor kinderen
Na deze tocht is er voor de kinderen tot 
veertien jaar gratis warme chocolade-
melk in de Hallooween zaal bij zalen-
centrum Wout Berentsen met DJ Rodin.
Via de Facebookpagina ‘Hallooween 
Loo’ vind je de flyer met meer informatie 
over deze avond.

Sterrenkijken tijdens de Nacht van de Nacht
ARNHEM - In het laatste weekend 
van oktober zetten we de klok een 
uurtje terug: we gaan dan van de zo-
mer- naar de standaardtijd, officieel 
bekend als de Midden-Europese Tijd. 
Traditiegetrouw wordt die zaterdag de 
Nacht van de Nacht georganiseerd, 
dit jaar op zaterdag 26 oktober.
 
Sterrenwacht Presikheaven staat dan 
vanaf 19.30 tot ongeveer 22.00 uur 
met verschillende telescopen op het 
dakterras van Multifunctioneel Cen-
trum Presikhaven aan de Laan van Pre-
sikhaaf 7 in Arnhem.
“Daar gaan we dan op nachtsafari 
langs de sterrenhemel. Onder leiding 
van een ervaren gids kun je een groot 
aantal dieren bekijken zoals een lynx, 
een giraffe, een dolfijn, een vliegend 
paard en zelfs een draak! Deelnemers 
wordt aangeraden warme kleding en 
een gezonde dosis verbeelding mee te 
nemen.
Naast de safari bekijken we Saturnus 
aan het begin van de avond. Met zijn 
ringen is het de meest fotogenieke 

planeet. Door de telescopen turen we 
nog dieper in het heelal, zoals naar een 
fraaie open sterrenhoop in het sterren-
beeld Perseus op 7.000 lichtjaar af-
stand en een grote bolvormige sterren-
hoop in Hercules op 23.000 lichtjaar. 
Het verste object is de Andromedane-
vel, een verzameling van honderden 
miljarden sterren op 2,5 miljoen licht-
jaar afstand. We zien dit stelsel zoals 

het er 2,5 miljoen jaar geleden uitzag 
en kijken dus ver terug in de tijd!”
De sterrenkijkavond is vrij toeganke-
lijk en geschikt voor alle leeftijden. Bij 
bewolkte hemel verhuizen we naar 
binnen: met ons computergestuurde 
planetarium kun je dan toch de ster-
renhemel bewonderen. En met al je 
vragen kun je terecht bij de vrijwilligers 
van Sterrenwacht Presikheaven!

ANGERLO - In de Galluskerk, Dorps-
straat 31 in Angerlo exposeert Ex-
po-Angerlo tassen en schoenen als 
kunstobject, schilderijen en beelden 
van vier kunstenaars.
 
Bij de opening van de expositie op 27 
oktober wordt om 13.30 uur ‘To draw 
you a poem’, het werk van dichteres 
Noêma Celeste Neijboer, live vertaald 
in een ‘poetic drawing’ door Inge Leu-
verink. De expositie is te zien van 27 
oktober tot 24 november, elke zondag 
van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang 
is gratis.
Te zien zijn: Beelden van Marjorie Olde 

Moninkhof uit Loenen. Zij werkt met 
verschillende steensoorten. Gaan-
deweg het proces ontstaan meestal 
organische vormen. In veel van haar 
beelden is nog een ruw onbewerkt 
stukje steen te zien.
Tassen en schoenen van Maria Bo-
mers uit Doesburg. Bij toeval ontdekte 
zij het materiaal lood en is dit gaan 
verwerken in haar tassen en schoe-
nen. De tassen en schoenen kunnen 
niet meer gebruikt worden, het zijn 
kunstobjecten geworden.
De schilderijen van Inge Leuverink uit 
Nijmegen. Tekst en beeld stapelen 
zich op, in elke laag een vermoeden 

van wat erachter ligt. In de herhaling 
van beelden ontstaat een poëtisch 
beeld dat opnieuw om beschouwing 
vraagt.
Schilderijen van Rido Jansen uit 
Doetinchem. Zij laat zich inspireren 
door mensen; hun gezicht, hun hou-
ding, hun verhaal. Haar atelier staat 
vol verzamelingen van oude spullen  
geselecteerd op vorm-structuur-kleur-
geur of herinnering. Ze geven gele-
genheid om in vrijheid te experimente-
ren. Van daaruit ontstaat iets nieuws 
en geeft ze ook een stukje tegengas  
aan onze huidige wegwerpmaat-
schappij.

Sterrenkijken vanaf het dak van MFC Presikhaven. (foto: Floris-Jan van der Meulen)

(foto: Loo Lens Fotografie) 
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Vier exposanten Expo-Angerlo en  
een bijzondere opening

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

Lezing over Royal Eijkelkamp 



WESTERVOORT - Een lichtje aanste-
ken voor iedereen die iemand wil her-
denken die er niet meer is. Woorden, 
muziek, stilte en licht kunnen het ge-
mis omhullen: 2 november lichtjes-
avond in Westervoort
 
Het ontsteken van een licht kan troost 
geven. Er is mooie muziek, de kerk is 
sfeervol verlicht en er worden gedich-
ten voorgedragen. Er is ook gelegen-
heid om zelf iets voor te lezen wat u 
omtrent dit onderwerp geraakt heeft. 
Men kan een wens, naam of herinne-
ring op een kaartje schrijven en dat in 
de herinneringenboom hangen. Dat 
kan in de kerk maar men kan ook thuis 
al een kaartje schrijven. In de pauze 
is koffie en thee verkrijgbaar. De mu-
ziek wordt verzorgd door Westfort 
Brass. De lichtjesavond wordt gehou-
den in de protestantse Werenfriedkerk, 

Dorpstraat 61 in Westervoort.
Het is bedoeld voor álle inwoners van 
Westervoort en iedereen is helemaal 

vrij om er op eigen manier invulling aan 
te geven. De kerk is open van 19.00 tot 
20.30 uur.

HERWEN - Basisschool Sprankel is 
dringend op zoek naar mensen met 
een passie voor tuinieren. De school-
tuin ligt er nu nog schitterend bij, maar 
dit dreigt te veranderen als er geen ex-
tra handen komen om bij te springen.
 
Wekelijks wordt er door de schoolkin-
deren genoten van de lessen en het hel-
pen in de tuin.
De werkzaamheden bestaan uit de 

grond voorbereiden, het zaaien, verzor-
gen en oogsten van diverse groenten, 
fruit en bloemen. De tijdsinvestering 
bedraagt één ochtend per week, met 
name in de maanden maart tot okto-
ber. Er wordt gezocht naar mensen 
die graag samenwerken in een team 
van vrijwilligers en basisschool Spran-
kel. Tevens wordt er een coördina-
tor gezocht! Contact: 0316 247480 /  
directie.bs-sprankel@liemersnovum.nl.

ZEVENAAR - Het koor One Step 
Beyond (OSB) bestaat 25 jaar! Op 
zondag 3 november is er om 14.30 
uur een jubileumconcert in de Ont-
moetingskerk in Zevenaar.
 
Aan dit concert werken mee dirigent 
en bariton Hans Scholing, pianist 

Rik Helmes, organist Stef Joosten 
en het jeugdvioolensemble van Lie-
mers Kunstwerk. Voor het concert 
wordt een entreeprijs van acht euro 
gevraagd. Dit is inclusief thee/koffie/
limonade. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij leden van het koor of kunnen wor-
den besteld via koorosb@gmail.com. 

Ook zijn deze nog bij de ingang ver-
krijgbaar. De kerk is vanaf 14.00 uur  
open.
Bovendien zullen er schilderijen wor-
den tentoongesteld, die op 21 septem-
ber zijn gemaakt tijdens optredens 
van de koren OSB en The Rodeo Ro-
ses in het kader van de Atelierroute.

DUIVEN - Zaterdag 26 oktober om 
19.00 uur. Eucharistieviering. 
Voorganger: Pater G. Remmers. Koor: 
Dames en Herenkoor. 
Woensdag 30 oktober om 19.00 uur. 
Rozenkrans bidden. Voorganger: Paro-
chianen.
Zaterdag : 2 november om 19.00 uur. 
Allerzielen.
Voorganger: Mw.W. Staring. Koor : Da-
mes en Herenkoor.   
  
Gebedsintenties 26-10-2019: Ouders 
Nijenhuis-Klein Goldewijk, Els en Eeke 
Schampers, Anna Meijer-Rutten, Toos 
Bus, Jan en Riet Janssen-Berentsen.
Gebedsintenties 02-11-2019: Hent 
en Annie Roelofs en Annet en opa 
en oma Roelofs-Wolters, Ouders Nij-
enhuis-Klein Goldewijk, Freek Hell, 
Ellen Bisseling, Grada Boerboom-Der-

ksen,Bart Boekhorst, Ouders Hooij-
man-Bisseling, Gerrit en Willemien 
Wieleman-Pelgrim, Vader en moeder 
Gieling-Stokman,Ouders Jansen-Fon-
tein, Ouders Hooijman-Holland, Al-
bert Leerentveld en familie en familie 
Bach, Piet Driessen, Herman Derksen 
en familie Derksen en familie Worm, 
Remie van Huet, Familie Hoenholt, 
Jan en Annie Hagen-van Keulen, 
Herman van Schaik, John Francis 
Post, Ouders van Harteveld-Willem-
sen-Heijmen en Joop en Jan, Robert 
Faber, Ouders Faber-Martens, Ou-
ders Willemsen-Reijers, Wil en Carel 
Lesemann-Willemsen, Annet Gert-
sen-Roelofs, Albert van Huet, Margriet 
Tomassen-Tilleman, Grootouders 
Daams-van Vuuren, Ouders-groot-
ouders Derksen-Janssen en familie, 
Ouders-grootouders Franken-Daams 

en familie,Gert-Jan Slangewal, Riekie 
Peters-Wieleman, Theo en Joke Pe-
ters-Wacki en dochters Conny en Pa-
tricia, Henk Coret, Paul Verhoef, Bertus 
Willemsen en Zonen, Anna Gerritsen 
en Theo Worm.
Mededelingen: Zaterdag 26 oktober is 
er een extra collecte voor Missiezon-
dag.
Vooraankondiging concerten in de H. 
Remigiuskerk:
Zondag 24 november is er een concert 
van het Regionaal Mandoline en Gitaar-
orkest o.l.v. Leo van Rutte. Aanvang 
15.00 uur. Info op www.operago.nl.
Donderdagavond 19 december con-
cert van het Neva Ensemble St. Peters- 
burg. Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 21 december Warm Winter 
Concert van Liemers Harmonie Duiven 
met koor. Aanvang 19.30 uur.

SPIJK - Na maanden van voorberei-
ding kunnen we weer volop aan de 
slag in de sporthal van Dorpshuis de 
Spieker. Daar zullen onze ideeën vorm 
krijgen en zal de sporthal worden om-
getoverd tot een ‘vogeldierentuintje’. 
Uiteraard met mooie planten van de 
firma Vonk.
 
“We hebben burgemeester Lucien van 
Rieswijk bereid gevonden om de show 
te openen op vrijdag 1 november. Deze 
opening is uitsluitend voor genodigden. 
Behalve de show- en verkoop vogels is 
er nog veel meer. We hebben eerder 
gemeld dat Bettina Regeling-Cabrera 
vogelveren komt beschilderen en ver-
kopen. Ze heeft toegezegd dat ze ook 
beschilderde en uitgewerkte eieren zal 
meebrengen.
Een tombola met mooie prijzen en een 
speurtocht voor kinderen van de ba-

sisschool. Maar er is nog veel meer 
te zien, zoals een tentoonstelling van 

eieren van diverse pluima-
ge. Liesbeth gaat met deco 
materiaal aan de slag en 
creëert decoratie voor in en 
om het huis. Mocht u een 
vogeltje op onze show heb-
ben aangeschaft of al in 
uw bezit hebben? Er is vo-
gelvoer van onze sponsor 
Garvo en andere vogelbe-
nodigdheden verkrijgbaar. 
Dus kortom een heel uitge-
breide show. In de kantine 
is koffie / thee met gebak 
te verkrijgen.”
Zaterdag 2 en zondag 3 
november is de show ge-
opend voor publiek. Za-
terdag van 10.00 - 18.00 
uur en zondag van 10.00 - 

16.00 uur; het adres is Willibrordusweg 
1-A, 6917 AM Spijk.

DOESBURG - In sporthal Beumers-
kamp aan de Breedestraat 39 is op 
zondag 3 november van 09.00 - 16.00 
uur een grote vlooienmarkt.
 
Ook deze keer zijn er kramen en grond-
plaatsen met tweedehands, antiek, cu-
riosa, snuisterijen, brocante, huisraad 
en kleding. Leuk als bezoeker om te 
komen snuffelen of als u nog overtolli-
ge spullen heeft. En wilt u deze zelf te 

koop aanbieden, huur dan ook een vier 
meter brede kraam met dakje voor 25 
euro. Een grondplaats van zes meter 
kost 17,50 euro. Boeken kan via www.
animo-vlooienmarkten.nl of bel ervoor 
06 39108152.
De markt bezoeken kost het drie euro 
entree voor volwassenen en voor 65+ 
is dat 2,50 euro; kinderen tot 12 jaar 
onder begeleiding gratis! De catering 
wordt verzorgd door de sporthal.

Beschilderd ei. (foto: Bettina Regeling-Cabrera)

Lichtjes. (foto: Annie Jacobs)

Zaterdag 26 oktober 19.00 uur viering 
onder leiding van parochianen:
misintenties: Elly Geraerts-D’Hondt, 
Riet Brom-Jansen, Jan Karsten, Anna 
Putman- Thomassen, Corrie Messing- 
Disteli, Co Messing, ouders Reyers- 
Willemsens, Wim Miggelbrink.
Zaterdag 2 november 2019 19.00 uur 
Allerzielen. Voorganger Piet Mathijsen 
met medewerking van het Dames-He-
renkoor. 
Misintenties: Henk Heymen, Elly Ge-
raerdts-D’Hondt, Corrie Messing-Dis-
teli, Co Messing, ouders Messing- 
van Haren, Gerard Lenferink, Wim en 
Annie Grefen- Wanders, Wilma Wig-

man- Opgenoort, Jan Karsten, Theet 
Bisseling, ouders Berntzen- Bloem-
berg, ouders Hermsen-Gieling, ou-
ders Schriever- Bouwmeister, Arnold 
Hermsen, Ria Polman- Schriever, Nino 
Moro, overleden leden van de bede-
vaart Kevelaer, vader, moeder, Wim 
kampschreur. Geert Jansen.
24 september 2019 is overleden: Jo-
hannus Petrus te Witt , in de leeftijd 
van 79 jaar.
11 oktober 2019 is overleden: Hendri-
kus Bernardus Heijmen, in de leeftijd 
van 91 jaar.
Wij wensen de familie, sterkte, kracht 
en troost toe.

Lichtjesavond in Westervoort

Schooltuin Herwen zoekt hulp!

Concert koor One Step Beyond

H. Remigius Duiven

De vogelshow is bijna zover

Vlooienmarkt in Doesburg

Sint-Werenfridus Westervoort
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DIDAM - Met de collecte van Han-
dicapNL is in Didam, Loil en Nieuw-
Dijk 1129,14 euro opgehaald. Alle 
vrijwilligers en gevers die hieraan bij-
gedragen hebben, worden bedankt.
 
Met de opbrengst worden landelijke 
en lokale projecten gefinancierd. Han-
dicapNL droomt van een Nederland 
waarin je met een handicap echt kunt 
meedoen. Wij willen een maatschap-
pij waarin je eigen keuzes kunt ma-
ken. Waarin je weerbaarder bent en 

zichtbaar is wat je kan en niet wat je 
beperkt. Familieleden helpen we een 
balans te vinden tussen draaglast 
en draagkracht. En we stimuleren de 
sociale kring en de complete maat-
schappij om met een open blik naar 
de mogelijkheden van mensen met 
een handicap te kijken. Iedereen hoort 
erbij, iedereen eerlijke kansen!
Collectant gemist? Of wilt u collectant 
worden? Op de website www.handi-
cap.nl kan online gedoneerd of aange-
meld worden.

GROESSEN - Op dinsdag 8 oktober 
hebben dertig gasten en vrijwilligers 
van de Zonnebloem afdeling Groes-
sen genoten van het Zandsculpturen-
festijn in Garderen.
 
Om 9.00 uur vertrok de bus vanaf het 
Dorpsplein voor een mooie route over 

de Veluwe. Dit jaar was het thema van 
de zandsculpturen :Een reis om de we-
reld. Er was veel te bewonderen. Ook 
de collectie houten beelden in de beel-
dentuin was erg de moeite waard. Na 
een fijne, geheel verzorgde dag kwa-
men de Zonnebloemers om 16.30 uur 
weer in Groessen aan.

ZEVENAAR - Ellen ten Damme en 
The Magpie Orchestra en route ko-
men met Casablanca op dinsdag 5 
november naar Het Musiater.
 
Ellen gaat verder! Na het grote succes 
van de show ‘Paris-Berlin’, gaat Ten 
Damme nog zuidelijker, met Parijs als 
startpunt voor deze nieuwe muzika-
le zinnenprikkelende reis. Exotische, 
spannende ontmoetingen op weg 
naar Casablanca leveren de prach-
tigste Franse liederen op. Of ze ooit 

aan zal komen is nog maar 
de vraag. De grote woestijn 
rukt op, de benzine raakt op 
en Humphrey Bogart en Ingrid 
Bergman zijn ook allang ver-
trokken uit Casablanca. Ellen 
ten Damme brengt een muzi-
kale ode aan de chansonniers 
en entertainers van de vorige 
eeuw, met muziek van on-
der andere Charles Aznavour, 
Francoise Hardy en Edith Piaf. 

(Aanvang: 20.15 uur. Prijs 27,75 euro.)

Zondag 27 oktober 11.00 uur:
Allerzielenviering met Pastoraal werker 
M. Smits en medewerking van de werk-
groep en het AMK-koor.
 
Gebedsintenties:
Frits en Betty Hugen-Wienhoven, Riet 
en Wim Medze, Gisela Kleinpenning, 
Marie-José Eggen-van Mill, Henk van 
der Looy, Gerrit Janssen (Masiusplein), 
Jan Boerboom, Bennie van Schaik, 
Wim en Diny Wanders-Berntsen, Jan 
Keultjes, Johan en Grada Engelen-Pol-
man en dochter Ria, Wim Joseph Wil-
lemsen, Theo en Mia van Alst-Postma, 
Gerard Stokman, Overleden ouders 
Stokman-Elshof, Maria Driessen-van 
Rumund en dochter Maria, Gerrit en 
Mientje Jansen-Sinderdinck, Jan Box-
start.
Overleden ouders Vister-Egberts en 
zoon Wim, Theo Hoksbergen en over-

leden ouders Hoksbergen-Koenders, 
Leo Soeters, Ouders Godschalk-van 
Onna en Chris Godschalk, Ria Koen-
ders-Leijting, Joep Froon, Harry en Thea 
Zweers-Maakgoed, Gerard en Riet Sta-
ring-Zweers, Jo en Riny Jansen.Zweers, 
Wim Th. Willemsen, Roel van Beurden, 
Iris van Beurden, Leny ter Bogt-van den 
Berg, Gerrit Godschalk, Jan Hendriksen, 
Wim Kruitwagen, Greetje Möller-Boer-
boom, Theo Beudel, Pastor Wim van 
den Eerenbeemt, Ouders Beudel-Hen-
driks, dochter Diny en kleinzoon Rogier, 
Benthe Damen, Bennie Nieuwenhuis en 
familie Mies Lemm-Roelofsen. Over-
leden leden van voormalig Sint Marti-
nuskoor Oud-Zevenaar. Ouders Pijnap-
pel-Goris
Frans Hippmann. Overleden ouders Sa-
lemink-Rouwen, Jan van Uum, Gerrit en 
Mientje Hendriksen-Fontein, Erna Lui-
king en Gerda Luiking-Sweers.

Collecte:
Eigen geloofsgemeenschap
 
Mededelingen:
Overleden op zondag 13 oktober in de 
leeftijd van 95 jaar mevrouw Thea ten 
Velde-Brakenhoff, wonende in de Pel-
gromhof aan de Molenstraat in Zeve-
naar.
De eerstvolgende viering is op zondag 
10 november 11.00 uur: Communievie-
ring met Pastoraal werker M. Smits en 
medewerking van werkgroep en het Rit-
misch Koor uit Babberich. arenHarenH

Kerkberichten week 44 van 2 november 
tot en met 8 november 2019.

In het weekend van zaterdag 2 novem-
ber en zondag 3 november is er geen 
viering in de Sint-Martinuskerk van 
Oud-Zevenaar.

Gasten en Vrijwilligers van de Zonnebloem in Garderen. (foto: Yvonne Kampschreur)

Dagje uit met
de Zonnebloem afdeling Groessen

Opbrengst collecte HandicapNL

Sint-Martinus Oud-Zevenaar

Ellen ten Damme. (foto: Danny Ellinger)
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Suzuki S-Cross 1.4 Select Boosterjet modellen.

Echt ervaren doet u onze Suzuki’s tijdens een proefrit. Kom 
langs in de showroom of maak een afspraak.

NU VANAF € 27.499,-  

€ 25.499,-

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm, EC 2017/1347AG: 5,3 – 6,3 l/100 km; 18,9 – 15,9 km/l; CO2-uitstoot: 120 
- 143 g/km. Deze actie is geldig van 17 september 2019 t/m 31 december 2019 en alleen geldig op de voorraadmodellen. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. Voor alle actievoorwaarden zie suzuki.nl.
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www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

Opel ADAM
1.4 16V 100pk 

Jam/Airco/Lmvelg/Stoel-Stuurverw.
Bouwjaar: 2017

€ 13.950

Opel Meriva diesel
1.6 CDTi 

Cosmo/Navi/PDC/Clima/Cruise
Bouwjaar: 2014

€ 11.950

TEL: (0316) 37 13 00
AERDTSESTRAAT 44A
PANNERDENPANNERDEN

Volkswagen Caddy
2.0 SDI 

Cruise Control/Trekhaak
Bouwjaar: 2007

€ 4.250 excl. BTW

Volkswagen Eos
1.6-16v FSI 

Airco-Stoelverw-Parkeersensor  
Bouwjaar: 2007

 slechts € 8.950

Diva Ellen ten Damme komt naar Het Musiater



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 |

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

Bonegraafseweg 68 . 4051 CH  Ochten . www.batterijen.nl . Tel. (0344) 641271

ma t/m vrij 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur, 
za van 8.00 tot 16.00 uur. 

Openingstijden:

Groencentrum ‘de Batterijen’

Het meest complete plantencentrum van 
Nederland

Het is nu 
planttijd!

Groot assortiment heesters
 en vaste planten enz. 
Nu volop hagen, fruit – 
 en sierbomen!

Beekseweg 23 Babberich

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

Je dierbaarste meubelstuk?
Dat vertrouw je toch alleen toe 
                     aan de beste stoffeerder!                     aan de beste stoffeerder!

“Heerlijckheid Herwen”, een uniek maar bescheiden biologisch restaurant, EKO ge-
certificeerd en  gevestigd in een karakteristieke boerderij aan de rand van het dorp 
Herwen. Er wordt met passie heerlijk en eerlijk gekookt, uitsluitend met biologische  
ingrediënten (vegetarische, vlees- en visgerechten en ook veganistisch eten mogelijk). 
Onder het houten gebint is ruimte voor velen, maar we hebben het restaurant zo inge-
richt dat met een paar gasten al voor een prettige sfeer wordt gezorgd. In de boerderij 
bestaat ook mogelijkheid om te overnachten! We hebben 5 gastenkamers beschikbaar.

Het restaurant is geopend op vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 uur. 
Reserveren is gewenst. Op andere dagen en tijden restaurant alleen geopend 

indien mogelijk en uitsluitend op basis van reservering.

Heerlijckheid Herwen - Molenstraat 9, 6914 AC  Herwen - 0481-453333
www.heerlijckheidherwen.nl – info@heerlijckheidherwen.nl

Welkom bij biologisch restaurant 

Heerlijckheid Herwen 

Heerlijk en eerlijk 
eten - overnachten

Trappenactie:
13 treden, 
incl. projecttapijt 

Maandag t/m woensdag gesloten (Op afspraak mogelijk)
Donderdag en vrijdag 9.00-12.15 en 13.30 -18.00 • Zaterdag 10.00-16.00 uur

Kerkstraat 1b  •  PANNERDEN  •  Tel. 0316 371 477  /  06 53 94 78 52  
www.woonadviescentrumlubbers.nl

€ 294,-

LUNCH @ BYWILLEM

Looveer 3 Huissen - Tel: (026) 747 00 11 - www.bywillem.nl

LUNCH @ 

Looveer 3 Huissen - Tel: (026) 747 00 11 - 

BYWILLEM
DE LAATSTE WEKEN ZIJN 

AANGEBROKEN.
Tot en met zondag 27 oktober 

open van 10:30 uur
Vanaf woensdag 30 oktober 

open van 17:00 uur

Tegen inlevering van 
deze advertentie ontvangt u 

50% KORTING 
op een massage 

naar keuze!
1 bon per persoon.

P.C. Hooftstraat 89 | 6901 KM Zevenaar | 0316-529115 | 06-10667546



DUIVEN - Het Roefelcomité heeft de 
datum voor de 28e Roefeldag vastge-
zet op 27 juni 2020. Deze dag is gra-
tis en is een feest voor alle kinderen 
van Duiven uit de groepen 5, 6, 7 en 8 
en dat zijn er ieder jaar bijna duizend.
 
In groepjes van zes gaan ze met 32 
bussen naar 120 bedrijven in de Lie-
mers. Ieder groepje doet drie bedrij-
ven aan. De kinderen maken kennis 
met het werken achter de schermen 
en mogen zelf vaak even meedraai-
en (roefelen=Vlaams voor snuffelen). 
De inschrijvingen gaan met hulp van 
de scholen en start in januari, de be-
drijven worden dan ook benaderd. Er 
zijn bedrijven en instellingen die al 27 

jaren mee hebben gedaan zoals Intra-
tuin Duiven, de Brandweer en sport-
school Yusei Gashi.
Burgemeester Rik de Lange verricht 
uit traditie de opening van de Roefel-
dag met het hijsen van de vlag sa-
men met de jarige(n) van de dag. De 
dag wordt gesubsidieerd door de ge-
meente Duiven en een aantal trouwe 
sponsoren. Ieder jaar wordt de Roe-
felkrant uitgegeven waar kinderen en 
bedrijven verslag doen van de vori-
ge Roefeldag. Voorzitter Gerard van 
Ham: “We werken met 8 à10 vrijwil-
ligers naar deze dag toe met iedere 
maand een vergadering en zoeken 
ook weer één of twee vrijwilligers”.  
(Info@roefeldag-duiven.nl). 

DUIVEN - Zaterdag 02 november 
houdt de stichting Tweedehands-
beurzen Duiven een tweedehands 
speelgoedbeurs in de Ogtent, Remi-
giusplein 9 in Duiven.
 
Allerlei speelgoed, kinderboeken, 
sportkleding, zaal- of veldsportschoe-
nen, carnavals- en verkleedkleding 
maar ook fietsen, skelters, steppen, 
speelgoedtentjes, zandbakken, bui-
tenspeelgoed, decoratieve artikelen 
voor de kinderkamer en clubshirts. 
Ook alle harde babyartikelen zoals 
bedjes, badjes, boxen, kruiken, fiets-
stoeltjes, autostoeltjes, luieremmers, 
aankleedkussens, commodes, kolven, 
flessen et cetera zijn er te koop. Knuf-
fels, kussens, videobanden en onder-
goed kunnen niet verkocht worden.
Wie speelgoed of babyartikelen wil 
verkopen kan van zondag- op maan-
dagnacht (dus van 20 op 21 oktober) 

vanaf 00.01 uur een nummer aan-
vragen op de site www.kledingbeurs-
duiven.nl. Men kan zijn speelgoed en 
babyartikelen (voorzien van verko-
persnummer en vraagprijs) op zater-
dag 02 november aanbieden tussen 
08.30 tot 10.00 uur bij de Ogtent. 
De verkoop is van 12.00 tot 14.00 
uur. Tussen 16.00 en 16.30 uur kan 
men zijn opbrengst en de eventueel 
niet-verkochte items weer ophalen bij 
de Ogtent. Meer informatie staat op 
de site.
Zoals gebruikelijk wordt bij de verko-
per twintig procent van de opbrengst 
in mindering gebracht en bij de koper 
wordt het aankoopbedrag met tien 
procent verhoogd. Na aftrek van kos-
ten zal de opbrengst ten goede komen 
aan Low Budget Bikes in Westervoort. 
Voor vragen kan men contact opne-
men met Marian Hulscher op tele-
foonnummer 0316 281430.

ZEVENAAR - Op donderdag 14 no-
vember verzorgt de HCC weer met 
de maandelijkse computeravond. De 
avond wordt gehouden in Ons Huis 
aan de Dr. Honigstraat 3 in Zevenaar. 
Aanvang lezing 20.00 uur, zaal open 
om 19.30 uur.
 
Docker is kort gezegd een open-
source raamwerk die het mogelijk 
maakt een applicatie in een lichtge-
wicht, verplaatsbare (software) con-
tainer te verpakken. Zo wordt het in-
stalleren van een applicatie op een 
server even eenvoudig als het instal-
leren van een mobiele app op je tablet 
of smartphone. Microsoft, VMware, 
Google, Cisco en Red Hat zien toe-
komst in het raamwerk. “We geven 
een uitleg wat Docker is en wat de 
voordelen van Docker zijn ten opzich-
te van virtuele machines. Ook geven 
we tijdens de presentatie een paar 
voorbeelden die je eventueel zelf kunt 
gaan proberen op je eigen server. Bij-
voorbeeld: account op de Docker Hub 
maken zodat we in staat zijn Docker 
images te gebruiken.Wij hopen dat 

deze presentatie een tipje van de slui-
er oplicht en de interesse wekt om 
zelf met Docker te gaan experimen-
teren.” De presentatie wordt gegeven 
door Ron Regeer.
Bij de helpdesk zijn de nodige deskun-
digen aanwezig die helpen bij vragen 
en problemen op het gebied van com-
puterapparatuur en -programmatuur. 

Natuurlijk is er weer de mogelijkheid 
om informatie te krijgen over allerlei 
onderwerpen, zoals Internet, Genealo-
gie, Linux en Raspberry Pi, Windows, 
Office, Video bewerken, Adobe Foto-
shop, et cetera.
De toegang is vrij voor HCC-leden ook 
niet-leden zijn welkom, zij betalen vier 
euro per avond.

ZEVENAAR - Caleidoz Vrijwilligers-
centrale zoekt vrijwilligers voor de 
volgende organisaties:
 
- Basisschool Sprankel zoekt een tuin-
hulp voor het onderhouden van een 
moestuin, d.w.z. één ochtend per week 
zaaien, verzorgen en oogsten.
- Caleidoz Welzijn afdeling Ouderen-
advies zoekt een ervaringsdeskundige 

rouwverwerking, die weduwen en we-
duwnaars ondersteunt in de rouwfase.
- Nova Zorgboerderij in Pannerden 
zoekt enkele chauffeurs die met de 
auto van Nova mensen thuis ophalen 
en ‘s middags weer naar huis brengen.
- Zonnebloem afdeling Zevenaar-West 
is op zoek naar een voorzitter, die o.a. 
de vergaderingen van het bestuur en 
de vrijwilligers leidt.

Voor meer informatie over deze en cir-
ca 350 andere vacatures kunt u con-
tact opnemen met de Vacaturebank 
van Caleidoz Vrijwilligerscentrale Ze-
venaar (maandag - vrijdag van 9.00-
12.00 uur, telefoon 0316 243299). U 
kunt ook kijken op www.vrijwilligers-
werkgelderland.nl/zevenaar of een 
e-mail sturen naar: vacaturebank@
caleidoz.nl.

ZEVENAAR - De Original Liemers Mu-
sikanten presenteren op zaterdag 2 
november de elfde editie van de suc-
cesvolle Zevenaarse Kapellendag.
 
Dit jaar zal dit evenement worden 
gehouden van 11.00-20.00 uur bij 

zalencentrum Staring, Grietakkers 
3 in Zevenaar. Voor liefhebbers van 
de Egerländer-, Bömische en Tjechi-
sche blaasmuziek is de organisa-
tie er opnieuw in geslaagd om een 
gevarieerd programma samen te  
stellen.

Het volledige programma staat op 
www.originalliemersmusikanten.
nl. Op zaterdag 2 november zijn de 
deuren van zalencentrum Staring ge-
opend vanaf 10.30 uur. De entree voor 
deze dag is vijf euro (kaartverkoop bij 
de ingang).

GROESSEN - Gedoopt: zondag 29 sep-
tember 2019 is door het H.Sacrament 
van het doopsel, Ivan Ebbers in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen. 
Hartelijk gefeliciteerd.
Vieringen:Zo 27-10-19 om 09.30uur 
communieviering parochianen voor-
gangers Wim Herbes en Piet Peters 
m.m.v. In Between. Za 2-11-2019 om 
19.00uur Allerzielen/communieviering 
parochianen voorgangers uitvaart/
avondwake Ria van de Looi en José 
Vedder, m.m.v. Herenkoor.
Intenties: Zo 27-10-19:Theodorus en 
Riek van Ditshuizen-Peters, Wim Ver-

meulen, Henk Breedveld, Zr.Andrea 
Roelofs, familie Roordink-Becker,Theet 
van Keulen, Agnes Thuis-van Aal-
ten,Leida de Haan-Witjes, Trudy Steen-
kamp-Willemsen, Antoon Willemsen, 
Jan Elfrink, jaargedachtenis Jan Stok-
man en overleden familie, Theo Uffing 
en oerleden familie. Za 2-11-19: aan-
vulling op intenties die eerder werden 
opgenomen in het parochieblad: Harrie 
Stam, Gerda Willemsen-Bloemberg, fa-
milie Willemsen-Bloemberg, Gerrit Ale-
ven, Bep Elfrink, ouders Burgers-Hel-
mes en Jan, ouders Meijer-Jurrius en 
Lied,ouders Smink-Willems en Mar-

cellino, Theodorus Nass en Annie 
Nass-Eggen,Matheus Janssen, ouders 
Matheus en Dina Janssen-Bloem-
berg, ouders Eef en Annek e Willem-
sen-Peer, Herman, Antoinette Martien 
Eef Joop en Antoon, fam Wilting-He-
geman, ouders Bloemberg-Evers, Tiny 
Bloemberg-Boerboom, ouders Gert-
sen-Wanders Wilke en Sjonnie, ouders 
Berendsen-Peters en Greet,ouders 
Palm-Verwaarst, Gerrit en Leida Roe-
lofs-Bouwman, Marga van Haren-van 
Kerkhoff en overleden familie van 
Kerkhoff en overleden familie van Ha-
ren.

Burgemeester Rik de Lange met de vier jarigen op Roefeldag (eigen foto)

Roefeldag Duiven vastgesteld

Tweedehandspeelgoed- en
babyartikelenbeurs in Duiven

Linux presentatie Containertechniek Docker

Elfde Zevenaarse Kapellendag

H. Andreaskerk Groessen

Enthousiaste vrijwilligers gezocht

HCC-avond in Ons Huis. (foto: HCC Zevenaar)
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NR 1 
in service en 

kwaliteit...

(0313)  412 727

GRATIS 
HAAL- 

EN BRENG-
SERVICE

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



u i t vaar t ve rzo rg ing

Ringbaan Zuid 8 

6905 DB Zevenaar

T 06 - 51 82 75 45

E info@memorauitvaartverzorging.nl

W www.memorauitvaartverzorging.nl

Carin Schoenmakers

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant

Afscheid nemen/condoleance
Uitvaartdienst
Ko�  etafel 
Luxe lunch
Borrel/Diner
Ruime parkeergelegenheid

4 Zicht op • nummer 9 - 2014

Nieuw sinds
01-04-2014

16 jaar
ervaring

Urnsieraden ontworpen 
en vervaardigd in eigen atelier
Ontwerpen, vervaardigen,
restaureren en repareren

in eigen atelier

en vervaardigd in eigen atelier
Ontwerpen, vervaardigen,
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ervaring



Onze samenleving verandert

Gedenksieraden bij Juwelier AndréBloemwerk voor uw dierbare

Lachen en huilen, zonder tijdsdruk

LIEMERS - De manier waarop 
mensen invulling geven aan een 
begrafenis of crematie verandert. 
Geen koffie meer met cake maar 
een borrel met een bitterbal. Ook 
religieuze tradities verdwijnen en 
nieuwe rituelen ontstaan. We le-
ven in een multiculturele samenle-
ving. Iedere cultuur kent zijn eigen 
uitvaartrituelen.
 

Bij sommige culturen gaat de over-
ledene direct na het overlijden te-
rug naar het geboorteland waar 
dan de uitvaart plaatsvindt. Ook 
zien we steeds vaker dat mensen 
hun lichaam ter beschikking stellen 
aan de wetenschap. In zo’n situatie 
wordt er vaak geen afscheidsplech-
tigheid georganiseerd. Daarnaast 
kan het vanuit kostenoverweging zijn 
dat de uitvaart enkel in zeer kleine 
kring plaatsvindt.

Het zijn slechts een aantal voorbeelden waar-
bij er voor achterblijvers geen mogelijkheid is 
een herdenkingsdienst bij te wonen van een 
goede vriend, buurtbewoner, collega, club-
genoot enzovoort. Geen uitvaartdienst, geen 
samenzijn…Iemand verdwijnt uit je leven zon-
der dat je afscheid hebt kunnen nemen.

Naast het volledig verzorgen van uitvaarten 
kunt u bij Memora Uitvaartverzorging ook 
terecht voor het organiseren van enkel een 
herinneringsbijeenkomst. We gaan samen in 
gesprek over hoe we deze bijeenkomst invul-

ling gaan geven. Door het gemis in woorden, 
beeld en muziek weer te geven, kan het over-
lijden een plekje krijgen.

Memora Uitvaartverzorging is een onderne-
ming die door haar kleinschaligheid hele per-
soonlijke uitvaarten verzorgt in de regio de 
Liemers, Lingewaard, Arnhem en omgeving. 
Memora staat voor persoonlijke aandacht, 
betrokkenheid en kwaliteit. Neemt u gerust 
contact met ons op voor meer informatie. U 
bereikt ons 24 uur per dag op telefoonnummer 
(06) 51 82 75 45 of kijk op www.memora.nl.

ZEVENAAR - Meester-goudsmid André 
Stolk werkt met groot plezier in zijn ju-
welierszaak in Zevenaar. Daarnaast zit 
hij met veel liefde achter zijn werkbank 
sieraden te repareren, te creëren of te 
herscheppen. De laatste jaren kri jgt hij 
steeds vaker vraag naar urnsieraden.  
Dit zijn sieraden waarin een klein beet-
je as van een dierbare wordt bewaard.  
Deze sieraden zijn er in verschillende 
vormen zoals kruisjes, hartjes en vlinder-
vormen.

Bij Juwelier André worden deze niet dichtge-
lijmd, zoals elders wel gebeurt, maar zorgvul-
dig afge vuld en dicht gesoldeerd. Wat veel 
mensen niet weten, is dat de trouwring (of 
een ander sieraad) van een overledene, om-
gevormd kan worden tot een ander sieraad. 

André noemt dit het tweede leven van de 
trouwring, het herscheppen in een anders ge-
vormde ring, in een hanger of in een urnsie-
raad. Door nieuwe lasertechnologie wordt de 
laatste tijd ook vaak vingerafdrukken in het 
sieraad verwerkt.

André: “Mensen zijn vaak verrast door de 
hoeveel heid mogelijkheden voor een per-
soonlijke invul ling. Overigens, wij werken uit-
sluitend in ons eigen atelier, er gaat niets de 
deur uit en kan er dus niks kwijtraken.” Als de 
klant het sieraad komt ophalen en André ziet 
die verraste blijheid, soms met een traantje, 
dan herinnert hij zich weer waar om hij goud-
smid is geworden!

Juwelier Goudsmid André, Grietsestraat 38, 
Zevenaar; 0316 524780; www.juwelierandre.nl. 

ZEVENAAR - Een dierbare verliezen is een 
emotionele gebeurtenis, waarbij het geven 
van bloemen helpt die gevoelens te ver-
woorden. Denk aan rode rozen voor liefde, 
fresia’s “daar was ze zo dol op”, of bonte 
bloemen voor een kleurrijk persoon.

Op een rustige plek in onze winkel wordt er 
dan met u besproken wat uw wensen zijn.

Hierbij gaat het over vorm, kleur en welke 
bloemen. Ook bijzondere niet alledaagse 
bloemwerken zijn bij ons mogelijk. Een per-
soonlijk tekst op een lint of kaart hoort ook tot 
de mogelijkheden.

We streven ernaar dat de bloembinder met 
wie u gesproken heeft, ook het bloemwerk 

maakt. Hij of zij is immers betrokken geweest 
bij het bepalen wat belangrijk is voor diegene 
die afscheid nemen.

Bloemisterij Schepers is de schakel tussen 
uw wensen en de uitvoering van het rouw 
bloemwerk. Wij hopen dat de persoonlijke 
aanpak, kwaliteit en ruime mogelijkheden 
voor u de redenen zijn om uw rouw bloem-
werk bij Bloemisterij Schepers te bestellen.

Bloemisterij Schepers is verhuisd en is nu 
gevestigd aan :
Rembrandtplein 19, 6901 DP te Zevenaar
Telefoon 0316-523223    
www.bloemisterijschepers.nl
email: bloemisterijschepers@gmail.com
www.facebook.com/bloemisterijschepers

ZEVENAAR - Steeds vaker komt het voor 
dat nabestaanden ervoor kiezen om de 
uitvaart te houden op een minder traditio-
nele locatie. Het afscheid is een heel per-
soonlijk moment in het leven van familie 
en vrienden, dat men graag doorbrengt in 
intieme sfeer.

Zalencentrum Staring heeft vele jaren ervaring 
in het faciliteren van uitvaarten: De plechtig-
heid, het afscheid nemen, de condoleance, 
een koffietafel of een luxe lunch. Ook is er veel 
vraag naar een borrel of een diner/buffet na 
afloop, de mogelijkheden zijn onbegrensd.

Hoe waardevol is het niet om bij het samen-
zijn geen tijdsdruk te ervaren, volop tijd en 
gelegenheid te hebben om samen herinne-
ringen op te halen, te lachen en te huilen in 
een prettige omgeving. Daarbij wordt u be-
diend door ervaren medewerkers, is alle mo-
derne multimedia-apparatuur voorhanden 
en kunnen de bezoekers gebruik maken van 

onze zeer ruime parkeerplaats, aangrenzend 
aan het pand.

Wilt een uitvaart vanuit huis/bedrijf/tuin of waar 
dan ook organiseren, dan kunnen wij u daarbij 
ondersteunen door eten, drinken en alle beno-
digdheden* te cateren.

(*bijvoorbeeld: tenten, spreekgestoelte, meu-
bilair, enz.)

Indien gewenst, wordt u thuis bezocht om 
kenbaar te maken wat u voor ogen heeft, maar 
een ieder is natuurlijk ook welkom in ons za-
lencentrum. Al onze arrangementen zijn maat-
werk, toegesneden op uw wensen en passend 
bij uw budget. Wilt u meer informatie, neem 
dan vrijblijvend contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Guido Staring, 06-55 93 70 37
Zalencentrum Staring, Grietakkers 3, 6905 CD 
Zevenaar. Telefoon 0316 - 52 34 58





Basketballers Pigeons On Wheels 
winnen ‘klassieker’ in Nijmegen
DUIVEN - Maandag 7 oktober speel-
de Pigeons On Wheels voor de zes-
de maal (drie maal competitie, drie 
maal oefenpot) tegen De Koprol 
uit Nijmegen. POW speelt al weer 
twee jaar onder de vleugels van Pi-
geons. In die periode was er geen 
enkel ander team dat vaker de te-
genstander van POW was als “024 
On Wheels”, daardoor kan er onder-
hand wel worden gesproken van een  
‘klassieker’.
 
De wedstrijden tegen het Nijmeegse 
team blinken altijd uit in sportiviteit en 
gezelligheid. Ook deze keer was het 
het een leuke wedstrijd, waar volop 
geoefend kon worden voor het nieuwe 

seizoen, die zaterdag 12 oktober van 
start gaat in Zwolle.
Van alle vorige confrontaties verloor 
POW alleen de eerste wedstrijd. De 
Duivense club was dit keer veel te 
sterk voor De Koprol. Na een ruststand 
van 2-20 liep POW in de tweede helft 
comfortabel uit naar een 10-38 eind-
stand. Beide teams miste een aantal 
spelers, maar POW had hier het min-
ste last van. De POW-spelers wisten el-
kaar moeiteloos te vinden in de aanval 
en de verdediging zat goed dicht.
POW-selectie: Alfred, Annelijne, Fons, 
Isabelle, Martijn, Robert.
“Wil jij ook basketballen/ rolstoel-
basketballen kijk dan snel op www. 
depigeons.nl.”

LIEMERS - Ik zou graag meer bewe-
gen, maar... ik kan niet alles meer. 
Hier ligt je kans! Dit kan wèl bij de 
regionale vereniging voor aangepast 
sporten De IJsselstreek.
 
Aangepast sporten is speciaal be-
doeld voor mensen met een be-
perking zoals: spier- rug- of ge-
wrichtsklachten, (sport)blessures, 
niet aangeboren hersenletsel, be-
perkingen bij het bewegen, hart-, 
vaat- of longproblemen en over-
gewicht. De activiteiten zijn af-
gestemd op de mogelijkheden 
van de deelnemers en worden be-
geleid door deskundige trainers. 
Leeftijd en niveau van deelnemers 
spelen geen rol! Meedoen, gezellig 

samen sporten en plezier zijn het  
belangrijkst.
Wat wordt er gedaan? Je kan kiezen 
uit één of meer verschillende activi-
teiten zoals: zwemmen en aquaro-
bics, cardiotraining afgewisseld met 
diverse (bal)spelen of andere beweeg 
activiteiten.Ook handbiken en rol-
stoeldansen behoren tot de mogelijk-
heden.
VAS De IJsselstreek is actief in Zeve-
naar, Didam, Braamt, ‘s-Heerenberg, 
Doetinchem, Zelhem, Terborg en Vars-
seveld. Meer weten? Kijk op www.
vasdeijsselstreek.nl. Daar vind je ook 
contactadressen, locaties en tijden. 
Vragen? Bel: 06 12023586. Nog beter: 
kom vrijblijvend (gratis drie keer) mee-
doen op een van de locaties.

De Nathalzen uit Loo openen carnavalsseizoen
op Elfde van de Elfde
LOO - De start van het carnavalssei-
zoen komt razendsnel dichterbij. Op 
de Elfde van de Elfde (maandag 11 
november) opent carnavalsvereniging 
De Nathalzen uit Loo het nieuwe jaar 
in schuttersgebouw Willem Tell. Er 
wordt een toost uitgebracht op wéér 
een mooi seizoen. De zaal is om 19.15 
uur open. Iedereen is uitgenodigd, zo-
wel leden als niet-leden.
 
Om 20.11 uur start de vereniging te-
vens met de kaartverkoop voor de 
Loose Avond van zaterdag 30 novem-
ber (aanvang: 19.30 uur). De Loose 
Avond is de drukbezochte pronkzitting 
waarop lokale artiesten optreden en De 
Nathalzen het nieuwe kabinet installe-
ren. Langzaamaan begint het specu-
leren wie in de voetsporen treden van 
prins Peter en prinses Janny.
Leden kunnen op de Elfde van de Elf-
de per lidmaatschapskaart twee gratis 
kaartjes voor de Loose Avond afhalen. 
Er zijn genummerde kaarten die cor-
responderen met de plaatsen in de 
zaal. Het afhalen van kaarten kan al-

leen op vertoon van de nieuwe lidmaat-
schapskaart. Die ontvangen leden in 
de aanloop naar de Elfde van de Elfde 
thuis in de brievenbus. Het is tevens 
mogelijk om op de Elfde van de Elfde 
lid te worden.

Drukte in november
“De meesten denken bij carnaval 
aan het feest in februari, maar bij De 

Nathalzen is november al een heel 
drukke maand. We organiseren mede 
het Loofest (3 november, red.) dat in 
korte tijd is uitgegroeid tot een popu-
lair feest. En met de ludieke, carna-
valeske acts is de Loose Avond voor 
velen een hoogtepunt. Het thema dit 
jaar is ‘daor zakt mien de boks vanaf’”, 
zegt president René de Kramer van De 
Nathalzen.

Dirty God bij Filmhuus Westervoort

WESTERVOORT - Woensdag 13 no-
vember is bij Filmhuus Westervoort 
in Huize Vredenburg het drama Dir-
ty God te zien. Dirty God vertelt een 
verhaal over moederschap, moed en 
zelfacceptatie in het Londen anno 
nu, een gevecht tussen uiterlijke 
schoonheid en innerlijke waardig-
heid.

Jade woont samen met haar 2-jarige 
dochter bij haar moeder in een arbei-
derswijk in Londen. Na een wraakac-
tie van haar ex wordt ze achtergelaten 
met blijvende littekens. Het bruisende 
nachtleven was voor Jade een weke-
lijks hoogtepunt, maar tegenwoordig 
wordt ze in clubs geconfronteerd met 
starende blikken. Hierdoor wordt ze ge-

dwongen een herdefinitie van schoon-
heid te vinden. Ondanks alle pijnlijke 
ervaringen laat Jade zich niet uit het 
veld slaan. Actrice Vicky Knight heeft 
in 2003 ernstige brandwonden opge-
lopen in een pub en helpt sindsdien 
andere mensen met brandwonden. 
De film heeft drie Gouden Kalveren ge-
wonnen voor de beste film, beste di-
rector (Sacha Polak) en beste muziek 
(Rutger Reinders).
 
Programma
Om 19.30 uur is een ieder welkom in Hui-
ze Vredenburg. 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 zonder 
storend omgevingsgeluid.
Tickets kosten vijf euro per stuk en zijn 
te reserveren op www.filmhuuswester-
voort.nl. Gereserveerde tickets liggen bij 
Huize Vredenburg klaar tussen 19.15 en 
19.45 uur. Daarna komen reserveringen 
te vervallen.

Andreaskerk Zevenaar
ZEVENAAR - Op zondag 27 oktober om 
9.30 uur: Eucharistieviering, voorgan-
ger: Pater G. Remmers met medewer-
king van het Herenkoor uit Groessen.
Intenties: mevr. C. van Huet-Wieland, 
Aloys Lukkezen.
 
Op woensdag 30 oktober: 19.00 uur: 
Rozenkransgebed. Voorgangers: Werk-
groep Mariavieringen, met medewer-
king van het AMK-koor.
 
Op zaterdag 2 november om 19.00 
uur: Allerzielenviering, met werkgroep 
Allerzielenviering en zang van het 
AMK-koor. Intenties: Edmond Der-
cksen, Teun en Betsie Dikker, Harry 
Gademann, Toon de Ruiter, ouders 
Cleutjens-Beekman, Jan Berntzen, 
Dick Ghijben, Aloys Lueb en overle-
den familie Lueb-Geurts, Joke van 

Alst-Rouwen en Jan van Alst, Ou-
ders van Schie-Schulten en ouders 
Pelgrom-Roes, ouders C. de Jager- 
Barten, ouders J. Gudden-Meeuwsen, 
ouders Dercksen en kinderen, ou-
ders van der Kemp en kinderen, Wim  
Hollander, Herman Scholten, Albert 
van Kraaij en familie, Ouders Annie 
van Onna-Sweers en Albert van Onna,  
Hein Brinkman.
 
Op zondag 3 november om 9.30 uur: 
Eucharistieviering, Voorganger: Pater 
G. Remmers met samenzang. Collecte: 
voor het pastoraat van onze parochie.
Intenties: Wilhelmien van Aken en 
zoon Jan, Gerda Duis-Kaak, Familie 
Steens-Degen en familie Degen-Evers, 
ouders Dukkerhof-Könning en zoon 
Jan, Maria en Koos van der Vate, mevr. 
C. van Huet-Wieland.

Overleden: Op zondag 6 oktober is 
mevr. Anneke Ross-Hermsen in de 
leeftijd van 93 jaar overleden.
Zij woonde in de Liemerije te Zevenaar. 
Haar crematie was j.l. donderdag 10 
oktober in Dieren.
Overleden op 12 oktober in de leeftijd 
van 85 jaar, mevrouw Jo Ouwens-Kel-
derman zij woonde in de Haspelstraat, 
haar uitvaart was vrijdag 18 oktober in 
de H.Andreaskerk te Zevenaar waarna 
begrafenis op begraafplaats Rosorum.
 
Uw aandacht voor de voedselinzame-
ling door de Voedselbank
Elke eerste zondag van de maand 
wordt door de Voedselbank een krat 
achter in de kerk geplaatst. Dus op 
zondag, 3 november, kunt u hierin 
houdbaar voedsel deponeren ten be-
hoeve van de Voedselbank.

Actrice Vicky Knight. (foto: Sacha Polak)

Een optreden van de Hallootjes tijdens een eerdere editie van de Loose Avond.
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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

Vereniging aangepast sporten
De IJsselstreek weer van start
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Nedupack is in de laatste jaren sterk gegroeid. We bedienen diverse 
markten waaronder food, consumer, pharma en industrial. Wij zijn op zoek 
naar een medewerker m/v die ons team wil komen versterken:

MEDEWERKER LOGISTIEK M/V
full time 40 uur

Profiel:
• Klantgericht
• Zelfstandig
• Enthousiast
• Flexibele instelling
• Kennis van de Nederlandse taal

Functie inhoud:
Afdeling logistiek houdt zich bezig met laden en lossen van grondstoffen en 
handelsproducten, het intern en extern verplaatsen van voorraden en het 
verzorgen van de logistieke administratie.

Heb je interesse, reageer dan naar het onderstaande emailadres of stuur 
een korte brief met je cv binnen 2 weken naar:

Nedupack Thermoforming B.V.
T.a.v. afdeling PZ
Innovatie 3
6921 RN Duiven
pz@nedupack.nl

Nedupack is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van kunststof 
halffabricaten die voor onze klanten verwerkt worden tot eindproduct zoals 
interieurs, blisters, displays, trays, etc. Dit gebeurt d.m.v. het procedé 
vacuümvormen. Er werken ±75 mensen bij Nedupack. 
Bezoek onze website: www.nedupack.nl

• Nauwkeurig werken
• Heftruckcertificaat/ reachtruck
• Team-player
• Ervaring in soortgelijke functie  

is een pré

VLOOIEN
MARKT

Info: 06 317 69 290

MARKTHALLEN
DIDAM
Marktplein 3

ZONDAG 
27 oktober

VAN 10.00 TOT 
16.30 UUR

2 hallen vol met ruim 90 stands
HET ENIGE ECHTE CASINOHET ENIGE ECHTE 

WIN €5000,-
GRATIS KANS BIJ ELK BEZOEK

25 OKTOBER T/M 23 NOVEMBER
NIJMEGEN

0488 – 726 080
info@artemisgroep.nl

www.artemisgroep.nl

Samen koken 
bij Artemis

Vanuit twee prachtige locaties in Overbetuwe biedt Artemis 
een warme plek in een huiselijke omgeving aan bewoners 

voor wie zelfstandig wonen niet meer gaat, bijvoorbeeld door 
geheugenproblemen, zoals dementie.

Met persoonlijke aandacht, activiteiten op maat en de beste zorg 
voelt iedereen zich thuis. Zoals meneer en mevrouw Jans, die af en 

toe graag nog in de pannen roeren. Meer weten of zelf een keer 
komen kijken? U bent van harte welkom!

bij Artemisbij Artemis

130
zitplaatsenkegelbaanaanwezig

zitplaatsenkegelbaan

Houts-
koolgrill

1ste KERSTDAG (25 dec.)  &  2e KERSTDAG (26 dec.)

LOPEND BUFFET
Onbeperkt eten (incl. toetje)

€ 22,50
kinderen tot 12 jaar € 12,50

Ernst-Goldschmidt Strasse 26, 47533 Kleve • Tel. 02821-5903569
www.saraygarten.de

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 16.00 t/m 23.00 uur
Zondag 12.00 t/m 23.00 uur

Tel.: 0316 541100 Fax: 0316-543778 Email: info@verkammen.nl
Autobedrijf, Tuin- en Parkmachines

sticker permanentl.indd   1 9/17/2013   10:00:01 AM

Tel.: 0316 541100 Fax: 0316-543778 Email: info@verkammen.nl
Autobedrijf, Tuin- en Parkmachines

sticker permanentl.indd   1 9/17/2013   10:00:01 AM

Ervaren eerste monteur 
met APK bevoegdheid

38 uur per week 

GEZOCHT

Stuur uw CV met motivatie naar Mario 
Booltink of neem telefonisch contact op.



DUIVEN - Vlado Kumpan und seine 
Musikanten keren terug naar de Lie-
mers. Het Tsjechische toporkest 
treedt op zaterdag 7 december op in 
de OGtent in Duiven. De Vesters Wal-
der Muzikanten, de organisatie van de 
avond, verzorgen het voorprogramma. 
Vanaf 18.15 uur is de zaal geopend. 
Kaarten voor de veertiende editie van 
dit muzikale spektakel zijn vanaf nu 
verkrijgbaar (à 18,50 euro) via vwm-
kapel.nl/vlado-kumpan-2019.
 
Vlado Kumpan und seine Musikan-
ten staan internationaal bekend als 
het summum van de Moravische en 
Mährische muziek. “We hebben het 
over blaasmuziek van de bovenste 
plank, gemaakt door professionals 
en virtuozen op hun instrumenten. 
Fervente fans van de Tsjechische en 
Oostenrijkse volksmuziek weten hoe 
aanstekelijk de optredens van Vlado 

Kumpan zijn. Het plezier en enthousi-
asme dat de muzikanten uitdragen, is 
ongeëvenaard”, zegt Thomas Van den 
Broeck, organisator en trompettist bij 
de Vesters Walder Muzikanten.
 
Hoogtepunt van het jaar
“Voor onze eigen kapel is het optreden 
in het voorprogramma van Vlado Kum-
pan und seine Musikanten elk seizoen 
weer een hoogtepunt uit het jaarpro-
gramma. Het is de perfecte gelegen-
heid om een visitekaartje af te geven 
aan de Liemers, waar wij vandaan ko-
men. Maar ook aan heel Nederland en 
ver daarbuiten. Want we mogen dank-
zij Vlado Kumpan elk jaar weer bezoe-
kers verwelkomen uit alle windstreken 
van Nederland en zelfs uit het buiten-
land. Dit levert ons vervolgens weer 
nieuwe boekingen voor optredens op. 
Mensen zijn vaak positief verrast door 
onze performance.”

Vlado Kumpan.

PANNERDEN - Tijdens een technische 
Conferentie in Bologna is door Wie-
nerberger BV. De platina Safety Award 
gewonnen en uitgereikt aan de afde-
lingen Heteren en de Kijfwaard Oost 
Pannerden. De reden hiervan is dat 
vijf jaar op rij geen enkel ongeval met 
verzuim heeft plaatsgevonden.
 
door Frans Willemsen
Productie-manager Wienerberger BV 
Michel Groenewegen zegt trots te zijn 
op zijn personeel. “Wij zijn dan zeer 
vereerd met het toekennen van de Sa-
fety Awardprijs. Wij hechten ook veel 
waarde aan jullie gebaar de gewonnen 
prijs van drieduizend euro te delen met 
KiKa. Wij weten dat het zeer belangrijk 
is deze organisatie te ondersteunen.”
Personeelslid Geert Bodde: “Hier komt 

ook een dosis geluk bij kijken, natuurlijk 
dwing je het zelf af. Aan deze award-
prijs is de prijs toegekend van 3000 
euro en is vrij te besteden. Wij vinden 
het een eer om stichting KIKA een be-
drag toe te kennen van 1500 euro als 
steun voor al hun activiteiten en on-

derzoeken. Namens alle medewerkers 
Wienerberger veel succes gewenst.”
Raoul Aardeman vertegenwoordiger 
KIKA zegt dit gebaar het bedrag van 
1500 euro. “Het heeft onze waardering. 
De prijs die jullie gewonnen hebben, is 
uniek te noemen.”

DIDAM - Vrijdag 25 en maandag 28 ok-
tober 20.00 uur: Red Joan. De Britse 
Joan is in de 80 en leidt een rustig leven, 
wanneer ze plots wordt gearresteerd 
voor verraad en spionage. Terwijl ze de 
ernstige beschuldigingen onder ogen 
moet komen, blikt Joan terug op haar 
jonge jaren.
Diemse filmdagen ‘back to the 60s’:
Vrijdag 1 november 20.00 uur: Once 

Upon a Time in Hollywood.
Zaterdag 2 november 16.00 uur: Wood-
stock.
Zondag 3 november 20.00 uur: Hair.
Maandag 4 november 20.00 uur: 
Once Upon a Time in Hollywood. 
TV-ster Rick Dalton (Leonardo DiCa-
prio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff 
Booth (Brad Pitt) proberen aan de 
bak te komen in een filmindustrie die  

ze bijna niet meer herkennen.
Vrijdag 8 november 20.00 uur: Ladies 
Night: Wat is dan liefde. Dit is een exclu-
sieve vertoning voor bezoekers Ladies 
Night. Reserveringen via linda.koster@
hotmail.com of balie Burgers van Diem.
Maandag 11 november 20.00 uur: Wat 
is dan liefde. Hierin krijgt echtschei-
dingsadvocaat Cato de kans om part-
ner te worden bij een commercieel kan-
toor waar behoefte is aan verandering. 
Nietsontziend je zakken vullen is niet 
meer van deze tijd en Cato lijkt de aan-
gewezen persoon de brallerige advoca-
ten een stukje moraal bij te brengen.
Filmhuis Didam is tgevestigd in gebouw 
Meulenvelden, Waverlo 2 Didam. Meer 
informatie over films of het filmhuis en 
reserveren: www.filmhuisdidam.nl. En-
tree 7,50 kinderfilm 5,50 familiefilm tot 
14 jaar 5,50 euro. De zaal en de kassa 
gaan 45 minuten voor aanvang open. 
De filmzaal is toegankelijk voor rolstoel 
en scootmobiel.

ZEVENAAR - Op zaterdag 2 november 
staan het duo Mayn Kholen, cabare-
tier Jasper van Veen en Trio Pagero 
op het programma van het Open Po-
dium in Muziekcafé de Lantaern in 
Zevenaar. De avond begint om 20.30 
uur en de entree is gratis.
 
Het duo Mayn Kholem komt uit Bab-
berich en bestaat uit Ella Visser en 
Lenie Adolfsen. Zij spelen en zingen 
Jidische liedjes. Pas toen Ella Vis-
ser naar een concert ging van Shura 

Lipovsky, dè zangeres 
van het Jiddische lied in 
Europa en ver daarbui-
ten, kwam de liefde voor 
deze liedjes in volle he-
vigheid naar boven. Ze 
nam zangles bij Shura, 
leerde de Jiddische taal 
en bezocht meerdere ke-
ren de Summerschool 
‘Golden Peacock’ van het 
JMI in Londen. Voor Le-
nie Adolfsen was de ken-
nismaking met de accor-
deon liefde op het eerste 
gezicht. Ze heeft jaren-
lang les gehad en ont-
dekte dat samen muziek 
maken de leukste manier 
is om met je instrument 
bezig te zijn.
Jasper van der Veen is 
winnaar van het Leids 

Cabaret Festival 2019. In 
2012 en 2013 stond hij in de finales 
van zowel het Groninger als Amster-
dams Studenten Festival. Jasper 
maakte kilometers bij Comedytrain en 
werkt op dit moment aan zijn eerste 
avondvullende voorstelling.
Trio PaGeRo bestaat uit drie gedreven 
muzikanten uit Arnhem en Duiven. Zij 
brengen liedjes van diverse Nederland-
se artiesten. Mooi, vrolijk, romantisch, 
een lach en misschien wel een traan. 
Een zeer afwisselend programma in 
dit altijd gezellig muziekcafé.

BABBERICH— Zondag 27 oktober 
speelt de streektaalband GoedVolk op 
het eerste Goed Volk Festival in zaal ’t 
Centrum aan de Dorpstraat in Babbe-
rich. Het festival begint om 14.30 uur. 
De toegang is gratis.
 
GoedVolk speelt luisterliedjes en vertelt 
verhalen in de Nedersaksische streek-
taal. Meerstemmige zang is het han-
delsmerk van GoedVolk. De vijfmans-
formatie bestaat uit gerenommeerde 
muzikanten, die al lang en breed hun 
sporen hebben verdiend op dialectge-
bied. Hans Beernink (gitaar, basgitaar 
en zang) vormt samen met Wim Jan-
sen (gitaar en zang) ook het duo Alles 
Andès. Hans Beernink was bassist van 

Bonne Route. Stef Geurtzen is solist 
en speelt bij de Pensionado’s (gitaren, 
mondharmonica en zang). Hans Wes-
terveld (gitaar, banjo, melodica, mand-
oline en zang) speelde in Spöl, de Tara-

boemboemband en recentelijk in Bonne 
Route, een fameuze streektaalband die 
is gestopt. Westerveld ontving op 9 
september 2018 tijdens het dialectfes-
tival Plat Gespöld De Gelderse Kleiroze 
2017 voor zijn haevige compositie Vri-
jheid. Frans van Gorkum is de Liemerse 
streektaalzanger en verteller. Hij speelt 
ook in de dialectband Diedel, die ook te 
horen is tijdens het Goed Volk Festival. 
Tijdens het concert presenteert Frans 
zijn nieuwste boek met cd Dubbeldoyer.
Het Goed Volk Festival is een voortzet-
ting van het Uut de Klei Festival, dat in 
eerste instantie door singersongwri-
ter Paul Mulder en Frans van Gorkum 
werd opgezet. Het is de bedoeling dit 
kleinschalige festival elk jaar te herha-
len met andere streektaalbands naast 
GoedVolk.

Van links naar rechts: Stef Geurtzen, Wim Jansen, Hans Westerveld, Hans Beernink en Frans van 
Gorkum, samen GoedVolk.

Hoofdact van Liemers blaasmuziekspektakel

‘Virtuoos’ Vlado Kumpan

Personeel Wienerberger biedt KiKa cheque

Programma Filmhuis Didam

Jiddische en Nederlandse liedjes 
tijdens Open Podium

Streektaalband GoedVolk 27 oktober in Babberich
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Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl

Mayn Kholem

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!



Bij Life-Force Yoga-Westervoort
Gratis workshops yoga en  
mindfulness
WESTERVOORT - Life-Force Yoga be-
staat 5 jaar en dat wordt gevierd op 
zondag 27 oktober met gratis yoga en 
mindfulness workshops. Er is ook een 
programma voor kinderen, met kinde-
ryoga en knutselen.
 
Vanwege het vijfjarig bestaan ontvangt 
elke nieuwe deelnemer naast een gra-
tis proefles 50 procent korting op de 
eerste vijf yogalessen. Actie is geldig in 
oktober en november.

Life-Force is opgericht door medisch 
bioloog Peter Haima. Na een ernstige 

ziekte hielp yoga hem om weer gezond 
en fit te worden. Life-Force biedt yoga 
voor jong/oud, beginners en gevor-
derden. Je kunt overdag en ’s avonds 
kiezen uit diverse lessen, docenten en 
stijlen: Hatha yoga, Vinyasa Flow of Yin 
yoga. Deskundige en ervaren docenten 
begeleiden je naar meer rust en vita-
liteit.
Het programma duurt van 10:00-15:30 
uur, details staan op www.life-force.
nl. Locatie is Life-Force Yoga cen-
trum, Uitterweert 2 in Westervoort 
(www.life-force.nl, info@life-force.nl, 
06 47091222).

Yogales met Peter Haima. (foto: Christiane Bahr)

Rolluiken ongekend populair bij Aerofil Zonwering BV
WESTERVOORT - Dat rolluiken de 
warmte buiten houden, heeft het team 
van Aerofil geweten dit jaar, want in 
augustus dit jaar schoot de verkoop 
ervan pijlsnel omhoog! En met steeds 
warmere zomers in het vooruitzicht, 
blijft de vraag naar rolluiken stijgen.
 
Toen Edwin van Essen in 2002 in de 
voetsporen van zijn vader trad en 
eigenaar werd van Aerofil Zonwe-
ringen BV, had hij niet kunnen den-
ken dat augustus 2019 voor Aerofil 
de drukste maand van dat jaar zou 
worden. Door de isolerende werking 
van rolluiken blijft de warmte bui-
tenshuis, maar deze isolerende wer-
king biedt in de winter uiteraard ook  
voordeel.
Naast het feit dat rolluiken ook nog 
een inbraakwerende werking hebben 
en energiebesparend zijn, maakt dat 
dit product ongekend populair is! Niet 
alleen op het gebied van binnen- en 
buitenzonwering is Aerofil al bijna 
veertig jaar een vertrouwde naam in 
Westervoort en wijde omgeving, maar 
ook voor garagedeuren, horren en 

Velux raamdecoratie. Bezoekt u geheel 
vrijblijvend de showroom, dan kunt u 
rekenen op een eerlijk advies. ‘We blij-
ven altijd bij de weg en de klant kan 
zelf samenstellen wat men graag wil’, 
zegt Edwin hierover met een glimlach. 
‘Van advies en inmeten bij de mensen 
thuis, tot de vakkundige montage, ons 
enthousiaste team van deskundige 
monteurs regelen alles van A tot Z’, legt 

hij uit. Een deel van de productie vindt 
plaats in de eigen werkplaats. ‘Dat is 
niet alleen praktisch, zodat we voor ie-
dere situatie een passende oplossing 
kunnen bieden, maar zo blijft onze 
productkennis ook up to date’, vult hij 
aan. Weer of geen weer, houd het fijn 
buiten de deur met rolluiken van Ae-
rofil, Het Ambacht 52 in Westervoort.  
www.aerofilzonwering.nl; 026 3115222.

ZEVENAAR - Saphira en Joris Ban-
nink zijn de nieuwe gezichten van 
Bakker Bart in Zevenaar. Het jonge 
stel maakte in april een verse start 
in de zaak aan de Markstraat en voelt 
zich helemaal thuis in de bakkerijwin-
kel. Een gevoel dat ze ook aan hun 
gasten willen meegeven.
 
“Dat je mensen telkens weer terug ziet 
komen, is het beste compliment dat 
je kunt krijgen”, lachen de twee jonge 
ondernemers. Zevenaarders, inwo-
ners uit de regio en toeristen weten de 
weg naar Bakker Bart goed te vinden. 
De bakkerij is er niet alleen voor het 
dagelijkse brood en gebak. Aan vers 
belegde broodjes, verse sappen en an-
dere lekkernijen geen gebrek. De zaak 
telt liefst veertig zitplaatsen binnen en 
twaalf buiten, waar mensen even lek-
ker kunnen ontbijten, lunchen of een 
tussendoortje kunnen nemen.
Saphira en Joris schenken naast koffie, 
thee en frisdrank bovenal gastvrijheid. 
Een praatje hier, een hartelijk welkom 
daar. Vriendelijkheid en een warme uit-
straling vieren de boventoon. De Bak-

ker Bart-vestiging in Zevenaar is hun 
eerste gezamenlijke uitdaging als zelf-
standig ondernemer. Daarvoor deed 
Joris jarenlang ervaring op in de hore-
cakeuken als sous-chef en bij diverse 
Bakker Bart-filialen in het land; Saphira 
deelde de lakens uit bij verschillende 
modeketens. “Zonder Saphira had ik 

het ook niet gedaan”, zegt Joris eerlijk. 
“Ik ben enthousiast en druk, zij houdt 
mij perfect in balans.” Toekomstplan-
nen zijn er genoeg. “Het liefst willen we 
verbouwen naar een Bakker Bart 2.0: 
een luxere en lichtere uitstraling en nog 
meer ruimte voor de presentatie van 
onze producten.”

Saphira en Joris Bannink
schenken gastvrijheid bij Bakker Bart

ZEVENAAR - Restaurant Zaal Thoen 
& Thans zit op een van de meest 
idyllische plekjes van Zevenaar, 
naast de kerk in Oud-Zevenaar. De 
gasten zijn erg enthousiast over de 
plek, het uitzicht en het terras met 
eigen moestuin. De groenten en krui-
den die uit de moestuin komen wor-
den natuurlijk verwerkt in de gerech-
ten. Ook streekproducten nemen een 
speciale plaats in op de menu- en 
lunchkaart. En de open keuken zorgt 
voor een bijzondere dimensie in het 
knusse restaurant.
 
De zaal is geschikt voor verjaardags-
feesten, bruiloften, vergaderingen, 
koffietafels en reünies van 20 tot 
circa 120 personen. De eerste huwe-
lijken zijn al gesloten in de zaal en 
op het terras. En er zijn ook al een 
aantal robijnen- en gouden huwe-
lijksfeesten gegeven waarvan het 
bruidspaar hun huwelijksfeest bij de 
familie van Kempen-Wieleman had-

den gehouden. Echt een feest van  
Thoen & Thans.
Van brunch, lunch, buffetten tot een 
avondfeest naar eigen invulling, alles 
kan in de zaal. In de zomer heerlijk 
barbecueën op de Ofyr en in de win-
ter genieten van een winterkostbuffet, 
voor ieder feest heeft Thoen & Thans 
een passende invulling.
Gasten zijn enthousiast over het uit-
zicht van de zaal en de mogelijke uit-
loop naar het terras. Een gelegenheid 
in de zaal kan op iedere dag van de 
week gehouden worden. Voor minder-
validen is er een aparte toegang aan 
de achterzijde van het pand en na-
tuurlijk heeft Thoen & Thans ook een 
mindervalide-toilet.

Thoen & Thans ligt op circa tien mi-
nuten fietsen van het hartje van Ze-
venaar en beschikt over voldoende 
(gratis) parkeergelegenheid.
Kerkweg 10; Oud-Zevenaar; 
0316 745577; www.thoen-thans.nl.

NIJMEGEN - Kom in de periode van 
25 oktober - 23 november langs bij 
Holland Casino Nijmegen en ontvang 
bij elk bezoek een gratis lot waarmee 
u kans maakt op een fantastische 
geldprijs: 5.000 euro!
 
Hoe maakt u kans? Het enige dat u 
hiervoor hoeft te doen, is al uw ge-
spaarde loten in te leveren en aanwe-
zig te zijn bij de trekking op zondag 
24 november in Holland Casino Nijme-
gen. Speelt u tijdens deze periode mee 
op onze speelautomaten? Dan maakt 
u daar ongeacht uw inzet ook nog 
eens kans op 5.000 euro.
Holland Casino brengt het spannend-

ste spel, altijd gastvrij en betrokken. 
Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen 
gasten één van de veertien vestigingen 
van Holland Casino. Een uniek aanbod 
van spel in een veilige en betrouwbare 
omgeving staat centraal. Holland Ca-
sino is wereldwijd toonaangevend op 
het gebied van veilig en verantwoord 
spelen. In samenwerking met versla-
vingszorg heeft Holland Casino het 
Preventiebeleid Kansspelen ontwik-

keld. Het kansspelaanbod van Holland 
Casino staat onder extern toezicht van 
het NMi en de Kansspelautoriteit. De 
speelautomaten in Holland Casino 
hebben gemiddeld een uitkeringsper-
centage van ongeveer 92% (de wet-
telijke norm is 80%). Bij een tafelspel 
als Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. 
Meer informatie is beschikbaar op de 
website of volg Holland Casino Nijme-
gen op Facebook.

Proef en beleef de sfeer van  
Thoen & Thans

(foto: Ilona Kuster)

Saphira en Joris Bannink: “Het liefste willen we verbouwen naar een Bakker Bart 2.0”. 
(foto: Susan Wiendels)

Gratis kans op vijfduizend euro
in Holland Casino Nijmegen
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REGIO - Vrienden van Fort Pannerden 
zoekt foto’s en verhalen van soldaten.
 
De werkgroep History is op zoek naar 
namen en foto’s van soldaten die ooit 
in Fort Pannerden gelegerd waren. 
“Als uw (schoon) vader, opa of oom 

op het fort soldaat is geweest, hopen 
we dat u contact met ons opneemt”, 
namens de werkgroep: Wim Haafs. 
Te bereiken op Dr. Rudolf van Op-
penraaystraat 40, 6681 ZB Bemmel;  
06 10685566 of mail: wim.haafs@
planet.nl.

ZEVENAAR - Guido Spek. Gelooft niet 
álles wat op internet staat. Want wat 
is het alternatief? Guido Spek zoekt 
tijdens zijn eerste cabaretprogramma 
naar mogelijke antwoorden op grote 
en kleine levensvragen.
 
Guido Spek deed nooit mee aan ‘Lingo’ 
en was niet te zien in ‘Flikken Maas-

tricht’, ‘Soldaat van Oranje’ of ‘Verliefd 
op Cuba’. Wat hij wel allemaal gedaan 
heeft kunt u online opzoeken, maar of 
je alles moet geloven?
Hij komt donderdag 14 november 
20.15 uur naar Het Musiater in Zeve-
naar. Prijs 17,50 euro. Bestel online je 
kaarten op www.liemerskunstwerk.nl 
en mis het niet.

DUIVEN - De ontmoetingsbijeenkomst 
wordt gehouden in woonzorgcentrum 
Thuvine. Van Dorth tot Medlerstraat, 
ingang naast de fysiotherapeut. Zaal 
open om 13.30. Start 14.00. Er is kof-
fie/thee aanwezig.Toegang gratis.
 
Belangstellenden zijn ook welkom op 
deze bijeenkomst woensdagmiddag 6 
november, die in het teken staat van 
een bijzondere middag met als onder-
werp stoel Yoga. Aanvang 14.00 uur. 

Lidy (yogalerares) zal enkele oefenin-
gen aan u voor doen, waaraan u wel 
of niet kunt mee doen. Alles kan wel 
of niet op de stoel. U zult merken, dat 
dit een ontspannend gevoel geeft. Er 
is ook alle gelegenheid om vragen te 

stellen. “Wij hopen dat velen van u deze 
eenvoudige yoga-ervaring eens willen 
meemaken. Laat u niet afschrikken. U 
hoeft echt niet op een matje te liggen 
of iets dergelijks en alles kan in uw nor-
male kleding.”

ARNHEM - Volgend jaar op 4 mei 
voert Kamerkoor Nomen Nescio 
de Holocaust Cantata uit.
 
In mei 2020 is het 75 jaar gele-
den dat de 2e Wereldoorlog in 
Nederland eindigde. Een speci-
aal moment om bij stil te staan: 
de gouden glans van de vrijheid 
gaat vergezeld van de donkere 
schaduw van lijden en geweld. Ka-
merkoor Nomen Nescio wil bij de 
herdenking van de oorlogsslacht-
offers graag een bijdrage leveren en 
heeft hiervoor een passend en zeer in-
drukwekkend werk uitgekozen: de Ho-
locaust Cantata van de Amerikaanse 
componist Donald McCullough.
Voor dit concert is Nomen Nescio nog 
op zoek naar enthousiaste en geoe-
fende koorzangers die het koor op pro-

jectbasis willen komen versterken. In 
alle geledingen is aanvulling welkom, 
maar in het bijzonder worden hoge 
sopranen, lage tenoren en lage bassen 
verzocht aan te sluiten.
Nomen Nescio repeteert op woens-
dagavonden van 20:00 tot 22:00 
uur in de kantineruimte van de VSO-

school ‘Mariëndael’, Heijenoordse-
weg 5 in Arnhem. De repetities voor 
dit bijzondere project starten begin  
november. 
Geïnteresseerden kunnen contact op-
nemen met de dirigent van Nomen 
Nescio, Marja Stoter: 026 3818878 / 
06 11163529.

ZEVENAAR - Woensdag 13 
november om 20.15 uur komt 
Chris Hinze met Incredible In-
dia naar Het Musiater.
 
Chris Hinze, fluitist, componist 
en reiziger maakt ieder jaar 
aan de hand van zijn reizen 
een groot multimedia thea-
ter soloconcert productie. Dit 
jaar is dat “Incredible India” 
waarin je wordt mee geno-
men naar de onbekende, fas-
cinerende en kleurrijke wereld 
van 1.5 miljard Indiërs. Hun 
leven te midden van de over-
volle steden, chaos, armoede 
en rijkdom, de overweldigen-
de natuur, de talrijke tempels 
en paleizen, de hippie, dan-
ce, music & film scene en de 
prachtige stranden en eilanden. “Incre-
dible India” wordt de allerlaatste gro-

te productie van Chris Hinze. Hij gaat 
zich wijden aan reizen, muziek maken 

en aan zijn boek! Dus: mis het niet!  
Prijs 22,75 euro.

Chris Hinze in India. (foto: Rose Mary de Boer)

Kamerkoor Nomen Nescio.

Guido Spek bekend van GTST. (foto: Jasper Suyk)

Groep soldaten WO II. (foto: Wim Haafs)

DUIVEN - Zaterdag 12 oktober was 
het tijd voor de derby tegen Basketiers 
heren uit Zevenaar. Met de komst van 
Wesley Lenting heet coach Imming er-
voor gezorgd dat ‘oud’ gediende Len-
ting weer terug is op de oude nest.
 
Slechts met één week voorbereiding 
besloot Lenting om weer zijn rol op de 
1 te vervullen voor Pigeons. De snelle 
Max Hurenkamp begon op de 2, erva-
ren Jeroen Helder op de 3, enthousias-
te Casper Blok op de 4 en sterke Melvin 
Pryor op de 5. Pigeons begon rustig 
aan de eerste helft. Basketiers stond in 
een zone waar Pigeons goed op anti-

cipeerde en zo veel open schoten cre-
eerde.
Basketiers ging de rust in met een 
stand van 14-35 in het voordeel van Pi-
geons. Coach Imming wou dat er meer 
druk werd gezet op de bal om zo tur-
novers te forceren en makkelijkere sco-
res te krijgen. De mannen uit Duiven 
slaagde er gezamenlijk in om de wed-
strijd met ruime cijfers te winnen, eind-
stand 25-63. Lenting behaalde in zijn 
debuut 12 punten en bewees daarmee 
weer van waarde te zijn voor Pigeons.

Scores:
Casper Blok  2 pt

Max Hurenkamp 10 pt
Dylan Sanders  4 pt
Max Lowenthal  2 pt
Jeroen Helder  10 pt
Niels Schmitz  2 pt
Jonathan Paans  8 pt
Melvin Pryor  8 pt
Dany Reyes  5 pt
Welsey Lenting  12 pt
Met deze zege staat Pigeons mo-
menteel op de tweede plek. Met vol-
doende leerpunten is Imming ervan 
overtuigd dat het eerste van Pigeons 
de eerste plek over zal gaan nemen. 
Volg Pigeons op facebook en check  
www.depigeons.nl.

Soldaten Fort Pannerden

GTST-ster met cabaretshow!

Ontmoetingsmiddag KBO Duiven op 6 november

Kamerkoor Nomen Nescio zoekt projectzangers

Laatste keer Chris Hinze in Het Musiater

Pigeons 1 wint tegen Basketiers
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Deze uitnodiging kreeg ik:
Zevenaar, 20 oktober 2019
Beste Mantelzorger,
Hierbij nodigen we je uit voor de voor-
stelling Dag Mama in het Musiater.
Wat krijg je daarvoor, een voorstelling 
over mantelzorg en een beleef en info 
markt.Tijdens de voorstellingen is er 
een alternatieve dagbesteding, zodat 
wij als mantelzorgers de voorstelling 
kunnen bijwonen. Mama gaat even 
winkelen, kind in de ballenbak!! kos-
ten € 12,50 pp. Georganiseerd door 
Caleidoz en het Mantelzorg Centrum 
om ons te ontzorgen.
Hoezo ontzorgen met een voorstel-
ling waar we alles al van weten en een 
info markt waar je folders kan meene-
men die we allemaal al hebben. Hoe-
zo ontzorgen, je moet als mantelzor-
ger toch zelf overal achteraan.
Ik ben mantelzorger voor vier mensen 
naast mijn twee banen, begrijp me 
niet verkeerd ik doe dit met veel liefde 

en plezier en krijg er veel voor terug. 
Hierbij wordt ik gesteund door familie, 
buren en vrienden, niet door het man-
telzorgcentrum. Die vragen nooit hoe 
het met me gaat en of het allemaal 
wel lukt. omdat ik niet geregistreerd 
sta als mantelzorger ben ik gewoon 
de buurvrouw, dochter of vriendin.
Waarom worden wij niet geregis-
treerd, zodat er gericht ontzorgd kan 
worden.
Organiseer voor ons mantelzorgers 
eens wat leuks...
Verras ons eens met een gezellig sa-
menzijn, zodat we elkaar leren kennen 
en ervaringen uit kunnen wisselen en 
kies voor een leuke theater voorstel-
ling met een ander thema, zodat we 
eens wat anders aan ons hoofd heb-
ben dan (mantel)zorgen.

Met vriendelijke groet
Mirjam Schoof, een teleurgestelde 
mantelzorger

Een teleurgestelde mantelzorger

Ingezonden brief

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

VRIJDAGS
Onbeperkt 

schnitzel & spareribs

 e18,50

ZATERDAGS
3-Gangen 

proeverijdiner

 e25,00
Voor meer informatie, zie onze website.

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

KERST- OF 
EINDEJAARS BORREL?

Informeer naar 
de mogelijkheden.

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

Jan Joostenstr 42 Angeren • T. (026) 388 62 25

WWW.DERKSMONTAGE.NL

MONTAGE VAN GLAS, ALUMINIUM- 
EN KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN

• ALUMINIUM- EN 
   KUNSTSTOF KOZIJNEN 
• DAKKAPELLEN 
• SCHUIFPUIEN • SERRES

Showroom geopend: Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur • Zaterdag 10.00 tot 14.00 uur of telefonische afspraak

Vakwerk 
op maat

10
jaar
volledigegarantie!
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ALTIJD LEUKE 
ACTIES

Ook 
automaat

van 

€13.890,- 

voor 

€8.334,-

www.lentjesdroomkeukens.nl

SHOWROOM WIJCHEN 
Nieuweweg 303, Wijchen  
Tel 024 - 645 60 60

SHOWROOM HUISSEN 
Nijverheidsstraat 25, Huissen  
Tel 026 - 361 28 28

WIJCHEN 
ELKE ZONDAG 

OPEN VAN  
12-17 UUR

van 

€5.290,- 

voor 

€3.174,-

40% 
JUBILEUM 
KORTING

Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening

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 

Groot parkeerterreinP

Ze zijn er weer: hangviolen en winterviolen!
Onze kwekerij is gevestigd aan: Polseweg 23 • Huissen • tel. 026 - 325 19 33

RUIM 100 KLEUREN

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



RSD de Liemers zet in
op meer werkfitte klanten
LIEMERS - RSD de Liemers heeft op 
7 oktober een marktconsultatie ge-
houden. Tijdens deze bijeenkomst is 
gediscussieerd over de mogelijkhe-
den om inwoners uit de gemeenten 
Duiven, Westervoort en Zevenaar, die 
nu afhankelijk zijn van een uitkering, 
beter voor te bereiden op terugkeer op 
de arbeidsmarkt.
 
Alle netwerkpartners, gemeenten en 
re-integratiebedrijven, hebben hun in-
put geleverd. De opgehaalde informa-
tie wordt gebruikt om te komen tot 
een Leer- en Ontwikkelnetwerk in de 
Liemers waar werkgevers, re-integra-
tiepartijen, onderwijs en de RSD de 
handen in één slaan om uitkeringsge-
rechtigden te helpen werkfit te worden.
‘We kijken terug op een goed bezoch-
te bijeenkomst. De gesprekken met de 
aanwezigen hebben geleid tot mooie 
inzichten om uiteindelijke goede af-

spraken te maken in het belang van 
onze klanten’, aldus Wilfred Hekkers, 
manager RSD de Liemers. Ook de aan-
wezigheid van de wethouders, en het 
openingswoord door wethouder Rob 
Raaijman (Westervoort), laat zien dat 
de gemeenten betrokken zijn bij dit ini-
tiatief.
 
Samenwerking tussen de 3 O’s
De marktconsultatie is de start van de 
samenwerking tussen Overheid, On-
dernemers en Onderwijsinstellingen. 
‘Als deze drie disciplines goed op el-
kaar afgestemd zijn, kunnen we wer-
ken aan een constructieve samenwer-
king om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt klaar te stomen om 
aan de slag te gaan. Alleen als we de 
wensen en mogelijkheden van alle par-
tijen kennen, komen we tot een goede 
basis,’ aldus Niels Springeling, project-
leider Leer- en Ontwikkelnetwerk. 

Deelnemers aan de Marktconsultatie discussiëren over diverse vraagstukken.

Laat goed slapen niet langer een droom zijn...
ZEVENAAR - Een ongestoorde nacht-
rust, wie droomt er niet van? Veel 
mensen worden echter meerder ma-
len per nacht wakker door pijn aan 
schouder, nek, rug of heup. Duncan 
Verhaaf, specialist op het gebied van 
slaapcomfort, legt uit dat het juiste 
matras kan helpen dit probleem op te 
lossen.
 
Vaak wakker worden omdat uw li-
chaam aangeeft dat u van houding 
moet veranderen, heeft op den duur 
niet alleen een negatieve invloed op 
uw humeur en alertheid, maar kan ook 
serieuze gevolgen hebben voor uw ge-
zondheid. En ook al heeft u een kwa-
litatief goed matras, dan wil dat nog 
niet zeggen dat deze matras ook ge-
schikt is voor uw lichaam en slaaphou-
ding(en).
‘Kettering Slaapcomfort biedt daarom 
de mogelijkheid om iedere matras op 
persoonlijke behoefte aan te passen’, 
vertelt Duncan. Samen met zijn echt-
genote Renate en hun team hebben ze 
jarenlange ervaring in de beddenbran-
che. Dit heeft zelfs bijgedragen aan de 
ontwikkeling van een ‘eigen’ matras 

van Kettering Slaapcomfort. ‘Onze ma-
tras werkt drukverlagend, waardoor de 
bekende pijnproblemen worden voor-
komen’, vult Duncan aan.
Daarnaast biedt Kettering een diversi-
teit aan matrassen van gerenommeer-
de merken en een ruime keuze in bed-
den. Bij Kettering Slaapcomfort bent 
u verzekerd van persoonlijk en des-
kundig advies. Duncan: ‘En als men 
vooraf een afspraak maakt, kunnen 

we daar uitgebreid de tijd voor ne-
men.’ Of u nu eens op een waterbed 
of op een boxspring wilt liggen, in de 
showroom van Kettering kan het alle-
maal. De showroom wordt momenteel 
zelfs twee maal zo groot gemaakt. En 
de prijzen? Daarvan hoeft u zeker niet 
wakker te liggen!
Kettering Slaapcomfort, Woonboule-
vard Zevenaar, Edisonstraat 56B; 0316 
331100 www.ketteringslaapcomfort.nl.

ZEVENAAR - Dat de appel niet ver van 
de boom valt, bewijzen vader Wielie 
en zoon Marcel Aarntzen (41). Allebei 
geven ze massages, sinds kort ook 
samen in massagepraktijk Palmaris 
aan de P.C. Hooftstraat in Zevenaar.
 
“Ik ga wat minderen, Marcel gaat hier 
wat meer uren draaien”, valt Wielie 
Aarntzen met de deur in huis. Bij Pal-
maris kunnen mensen terecht voor 
verschillende soorten professionele 
massages: sportmassages, ontspan-
ningsmassages, lypossage, hot stone 
massages, stoelmassages en cupping 
therapie. Op zijn visitekaartje staat ook 
medical taping. Een vorm van tapen, 
waarbij lichamelijke problemen worden 
voorkomen of verholpen zonder de be-
wegingsvrijheid te beperken. In 25 jaar 
heeft Wielie Aarntzen een grote vaste 
klantenkring opgebouwd, die niet al-
leen uit sporters bestaat. Jong en oud 
ervaren de pure weldaad voor lichaam, 
geest en gezondheid op de stoel of ta-
fel bij Palmaris.
Zoon Marcel biedt sinds kort de hel-
pende hand. Vanuit zijn eigen bedrijf 
Aquila Sport verzorgt de sportinstruc-
teur en -masseur zeven keer per week 
bootcamptrainingen in de buitenlucht 

bij de Breuly, in november komen daar 
boks- en kickbokstrainingen bij en 
bootcamptrainingen voor kinderen. 
Én een aantal uren bij Palmaris. Op 
woensdag en op vrijdag. Op donder-
dagochtend verzorgen de twee samen 
stoelmassages op locatie bij een be-
drijf. “Een ideale combinatie”, noemt de 
personal trainer de samenwerking met 
zijn vader, die op zijn beurt spreekt van 
een win-win situatie. “Ik kan wat min-

der uren gaan werken én ik kan men-
sen door verwijzen naar Marcel als ze 
meer willen bewegen. Dat gaat in de 
praktijk goed samen. Ook kunnen we 
zo een completer fitheids- of teambuil-
dingsprogramma aan bedrijven aan-
bieden.”
Informatie, een massage boeken of 
een cadeaubon voor de feestdagen 
aanschaffen? Bel 0316 529115 of  
06 10667546.

Marcel Aarntzen versterkt massagepraktijk Palmaris

DOORNENBURG - Vijftig jaar gele-
den was regisseur Paul Verhoeven 
met zijn crew veelvuldig op Kas-
teel Doornenburg voor opname van 
de tv-serie Floris. En nog steeds 
wordt de jeugdserie gewaardeerd. 
Door jong en oud. Met de exposi-
tie Floris! neemt het Floriskasteel 
bezoekers mee naar filmlocaties 
waar Rutger Hauer en Jos Bergman 
(Sindala) gefilmd zijn. Een week-
eind Floris op zaterdag 9 en zondag  
10 november.
 
De Doornenburg heeft in de serie ge-
figureerd als Kasteel Oldenstein. De 
expositie is door het hele kasteel. 
De ridderzaal is ingericht met uniek 
beeldmateriaal. Zo laat het contract 

zien hoeveel guldens er voor de op-
name van 12 afleveringen zijn neer-
geteld. In een aantal ruimtes wordt 
stilgestaan bij een filmscène. Opge-
luisterd door onder andere met het 
originele zwaard van Floris van Rose-
mondt en de narrenstaf van Sindala,
In de Langeracktoren is de beroemde 
onderaardse vluchtgang te zien waar 
in de aflevering de Koperen Hond Sin-
dala uit tevoorschijn komt. Op het bin-
nenplein is het Garnizoen aanwezig. 
Er zijn demonstraties, muziek en mid-
deleeuwse ambachten.
Beide dagen toegankelijk van 10.00 
- 17.00 uur. Tickets 8,50 euro. Kin-
deren 4 - 12 jaar 5 euro. Online be-
stellen: https://www.flextickets.nl/ 
event/50jaarfloris.

ARNHEM - Rabobank Arnhem en Om-
streken ondersteunt ieder jaar vereni-
gingen en stichtingen in haar regio 
met de Rabobank Clubkas Campagne.
 
Op dinsdag 8 oktober ontving Rabo-
bank Arnhem en Omstreken ruim 300 
deelnemende clubs waarbij een be-
drag van 200.000 euro verdeeld werd. 
Het bedrag werd aan de hand van het 
aantal stemmen verdeeld onder deel-
nemende verenigingen, of stichtingen 
die klant zijn van de bank.

De leden stemmen
Ieder lid van de bank ontving vijf stem-
men, waarvan zij er maximaal twee op 

dezelfde vereniging of stichting moch-
ten uitbrengen. Hoe meer stemmen, hoe 
hoger de financiële ondersteuning voor 
de betreffende vereniging of stichting. 
Met de Rabobank Clubkas Campagne 
steunt Rabobank Arnhem en Omstreken 
het verenigingsleven. De stem periode 
liep van 3 tot en met 16 september 2019.

Finale-avond
Tijdens de finale-avond kwamen alle 

deelnemende clubs bijeen voor een 
feestelijke uitreiking om de cheques in 
ontvangst te nemen. Alle verengingen 
en stichtingen hebben hun cheque tij-
dens de finale avond ontvangen. Voor 
iedere club was er een bijdrage die de 
clubkas honderden tot duizenden eu-
ro’s opleverde.
Meer informatie over de Rabobank 
Clubkas Campagne staat op www.
rabo.nl/arnhem/clubkas.

Floris! op Kasteel Doornenburg

Opname van de Jeugdserie Floris door de NTS op kasteel Doornenburg in de Betuwe. De titelrol Floris 
van Rosemondt wordt gespeeld door Rutger Hauer*19 september 1968. (foto: Eric Koch / Anefo)

(foto: Ilona Kuster)

Marcel Aarntzen (liggend) biedt vader Wielie de helpende hand.

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



ROLLUIKEN 
VOORDELEN VAN

ENERGIEBESPAREND

INKIJK- EN GELUIDSWEREND

ZON- EN WARMTEWEREND

INBRAAKVERTRAGEND

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

Openingstijden: 
Di t/m do 9.00 - 17.30 uur 

Vrij 9.00 - 20.00 uur 
Za 09.00 - 16.00 uur

Haarden Badkamers Tegels

HOME GARDEN SHOP.NL

Biezenkamp 2   GENDT    
T. 0481 - 42 43 41 

KOOPZONDAG 3 NOVEMBER
12.00-17.00 UUR

€ 500,- subsidie 
op pellethaarden

HUIDVERBETERING

HUIDVERJONGING

HUIDVERZORGING

DEFINITIEF 
ONTHAREN

L e n t e m o r g e n  5 - 3
6 9 0 3  C T  Z e v e n a a r
T e l .  0 6 - 5 3 3 5 5 4 3 6

w w w . d e s i r e e h u i d v e r b e t e r i n g . n l

NIEUW! Pigment-v lekken  verwi jderen



ZEVENAAR - The Basily Gipsy Band: 
Het verborgen land van de zigeuners.
 
De band, bestaande uit leden van de zi-
geunerfamilie Basily, laat u in ‘Het ver-
borgen land van de zigeuners’, naast de 
diverse genres muziek, kennis maken 

met hun geschiedenis, cultuur, de taal 
en levensstijl van de zigeuners. Een 
gevarieerd programma vol met swing, 
romantiek, entertainment en met een 
lach en een traan. Vrijdag 8 november 
20.15 uur in Het Musiater. Prijs 24,50 
euro. (www.liemerskunstwerk.nl)

LIEMERS - Wilt u iets onder de aan-
dacht brengen in uw regio? Dat kan! 
Uw bericht kunt u heel eenvoudig 
online insturen via onze website: 
www.gemeentenieuwsonline.nl.
 
Daar klikt u bovenaan het scherm 
eerst op de regio waar u uw bericht 

geplaatst wilt hebben. Vervolgens 
klikt u rechts bovenaan op de tekst: 
‘Nieuws aanleveren’ De rest wijst 
zich vanzelf. 

Hulp nodig? Belt u dan gerust even: 
0481-464770, wij helpen u graag 
verder.

DIDAM - Donderdag 14 november 
start de lezingenreeks Literatuur en 
Muziek. In een serie van vijf lezingen 
neemt Frans Schaars de deelnemer 
mee op ontdekkingstocht door de 
muziekgeschiedenis. Iedere avond 
staat een literair onderwerp centraal. 
De avonden zijn in Bibliotheek Didam, 
Schoolstraat 22, van 20:00-22:00 uur.
 
De eerste avond heeft als onderwerp 
Poëzie en muziek. De liedkunst brengt 
literatuur en muziek al eeuwen bij el-
kaar. Tijdens deze bijeenkomst richten 
we ons vooral op het zingen van lie-
deren die tot de kunst gerekend wor-
den. Heel vaak zijn dat liederen uit de 
klassieke muziek en voor het overgrote 
deel stammen ze uit de romantiek. In 
Nederland is er al sprake van liedkunst 
sinds de middeleeuwen en tijdens de 
renaissance verschijnen de eerste 
gedrukte liedbundels. Van veel liede-

ren zijn ook de melodieën vastgelegd, 
waardoor we weten hoe het vroeger 
moet hebben geklonken.
In de bijeenkomst over Literatuur en 
Muziek: Het Lied maken gedurende 
twee uur een selectie uit de onvoor-
stelbaar rijke liedcultuur. We staan 
eerst stil bij onze vroegste middel-
eeuwse liederen en dan gaan we via 
de renaissance en de romantiek naar 
de moderne tijd. Onder meer zijn een 
lied uit het Antwerps Liedboek, een lied 
op tekst van P.C. Hooft, en liederen van 
Schubert, Brahms en Mahler te beluis-
teren.
Opgeven voor deze avond via www.
bibliotheekmontferland.nl, telefonisch 
via 0316 221184 of aan de balie in de 
bibliotheek. Toegang is 5,00 per lezing 
of 20,00 euro voor vijf lezingen. Kijk 
voor het volledige lezingenprogramma 
ook op de website van de Bibliotheek 
Montferland.

(foto: Bibliotheek Montferland)

The Basily Gipsy Band. (foto: Impact Entertainment)

OBK Oefenweekend Arendshoeve 2018. (foto: eigen archief OBK)

WESTERVOORT - Zondagmiddag 27 
oktober is het herfstconcert van de 
fanfare Oefening Baart Kunst uit Wes-
tervoort.
 
Onder het genot van een kopje koffie 
of een borreltje/biertje kan een ieder 
genieten van een vrolijk, luchtig en 
spectaculair herfstconcert van OBK, 
die in 2020 haar 100-jarig bestaan 
gaat vieren. Met mars-, film-, musical- 
en bigbandmuziek, heeft Westervoorts 
oudste vereniging in korte tijd een ge-
varieerd programma ingestudeerd, dat 
het graag aan de Westervoortse be-

volking en andere belangstellenden wil 
laten horen.
Ook het leerlingenorkest zal een optre-
den verzorgen, waarna de allerjongste 
muzikanten plaats zullen nemen tus-
sen de muzikanten van het A-orkest 
om samen de Jazz Suite ten gehore te 
brengen. Met een loterij en een andere 
verrassing in de pauze belooft het een 
informele, gezellige en muzikale mid-
dag te worden.
Het concert wordt gehouden in zalen-
centrum Wieleman, Dorpsstraat 11 in 
Westervoort. Aanvang: 14.00 uur. En-
tree: 5 euro.

LOBITH - Op zondag 27 oktober is er 
’s middags vanaf 14.30 uur een ko-
renmiddag in kerk. De koren Just 4 
Fun uit Pannerden en het Ritmisch 
Koor uit Babberich geven dan afwis-
selend een jubileumconcert ter ere 
van het jubileum van de plaatselijke 
afdeling van ’t Nut.
 
Dit jaar bestaat ’t Nut, Departement 
Lobith, 180 jaar. Gezien de naam en 
faam van beide koren zal het onge-
twijfeld een prachtig concert worden. 
Na ongeveer een uur is er een pauze 
waarin ruimte is voor de inwendige 
mens en de bij ‘t Nut gebruikelijke soci-
ale onderlinge contacten. Kortom, een 
middag om naar uit te zien die van 
harte is aanbevolen!
De toegangsprijs voor dit concert be-

draagt vijf euro per persoon, inclusief 
één consumptie. Leden van ’t Nut 
hebben gratis toegang. De kerk is om 
14.00 uur open.
“Is het lidmaatschap van ’t Nut ook iets 
voor u? Wij zullen u graag welkom bij 
de ‘club’ heten. De jaarlijkse contribu-
tie voor het lidmaatschap is 15 euro 
per persoon. Voor dit bedrag kunt u 
meedoen aan de activiteiten die wij 
ongeveer tien keer per jaar organise-
ren. De activiteiten variëren van een 
kaartavond, filmavond en lezingen over 
interessante onderwerpen. Bij voldoen-
de belangstelling organiseren wij in de 
maand mei een binnenlandse busreis.
Voor meer inlichtingen of opgave voor 
het lidmaatschap, kunt u terecht bij de 
secretaris van het bestuur, de heer Dirk 
Bolt, 0316 541740; d.bolt2@upcmail.nl.

ZEVENAAR - Carnavalsvereniging De 
Boemelaars houdt elk najaar een gro-
te rommelmarkt. Deze rommelmarkt 
wordt gehouden op zondag 27 ok-
tober van 11:00 tot 13:00 uur in het 
Schuttersgebouw Sint-Andreas aan 
de Oude Doesburgseweg 1 in Zeve-
naar. De entree voor de rommelmarkt 
bedraagt een euro.
 
“Voor deze rommelmarkt hebben we 
weer veel goed bruikbare tweede-
hands goederen ingezameld. Ook dit 

jaar is het aanbod weer heel divers. 
In de diverse verkoopkraampjes zul-
len weer volop boeken, platen, cd’s, 
(kinder)kleding, (kinder)schoenen, 
speelgoed, huishoudelijke goederen, 
porselein, glaswerk, elektronica, com-
puter(onderdelen) en dergelijke aan-
geboden worden.”
Na of tijdens het bezoek aan onze 
rommelmarkt is er in het schutters-
gebouw natuurlijk zoals altijd de mo-
gelijkheid om een heerlijk vers gezet 
kopje koffie of thee te drinken. 

Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt Duiven-Velp
De diensten worden gehouden in de 
SoW Kapel Rijksweg 56B te Duiven
27 oktober 8.45 drs P. Houtman; 16.00 
u ds U. van der Meer 
3 november 8.45 ds C. van den Berg
De middagdienst wordt gehouden in 
de Ontmoetingskerk dr Honigstraat 3 
te Zevenaar
16.00 u ds R.A. Nijhoff
6 november dankdag 19.30 u ds R.A. 
Nijhoff
 

Verkoop en verloting in 
De Pelgromhof
ZEVENAAR - Op 22 november houdt 
het Nederlands Rode Kruis een ver-
koop en verloting van unieke en zelf-
gemaakte artikelen.
 
De verkoop en verloting wordt gehou-
den van 14.00 tot 16.00 uur. De unieke 
artikelen worden tijdens de wekelijkse 
bijeenkomsten in De Pelgromhof door 
de deelnemers gemaakt.
 

Ontmoetingskerk
Zevenaar
Op zondag 27 oktober is er om 10.00 
uur in de Ontmoetingskerk een viering, 
waarin ds. C. van Dorp uit Zelhem zal 
voorgaan. Na afloop is er gelegenheid 
om elkaar onder het genot van koffie of 
thee in ‘Ons Huis’ te ontmoeten.
 
Op zondag 3 november gaat in de viering 
om 10.00 uur ds. P. Moet uit Velp voor. 
Tijdens deze viering is er ook kinderne-
vendienst en Jeugdkerk in ‘Ons Huis’.

Elke walnoot is geld 
waard
OOY - Afgelopen weken hebben leden 
van fanfare-orkest Crescendo Ooy-Ze-
venaar walnoten geraapt. Deze walno-
ten worden verkocht om projecten die 
de fanfare heeft te financieren.
 
Er zijn zakken van 1 en 2 kilo te koop. 1 
kilo is 3 euro; 2 kilo is 6 euro. Wil je een 
zak of meerdere zakken kopen, geef 
dit dan aan op Facebookpagina van de 
fanfare (https://www.facebook.com/
fanfareorkestcrescendo/) of stuur een 
berichtje naar fanfarecommissie.cres-
cendo@gmail.com. Als we een bericht 
van je ontvangen nemen we contact 
met je op.
 

Themabijeenkomst
FNV Senioren
DIDAM - FNV Senioren Achterhoek no-
digt leden en andere belangstellenden 
uit voor de themabijeenkomst: inkom-
stenbelasting en toeslagen. Maandag 
18 november van 13.30 tot 16.00 uur 
in partycentrum Plok in Didam.

Aan de orde komen: Hoe zit ons belas-
tingstelsel in elkaar, uitleg belastingstel-
sel en de verschillende aftrekposten, 
uitleg over de verschillende heffingskor-
tingen, uitleg over zorg- en huurtoeslag, 
tips voor het invullen van de aangifte 
2019 en informatie over het fiscale toe-
komstperspectief voor ouderen na 2019. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 8 november. 
Stuur een e-mail met uw gegevens (bent 
u lid dan ook graag uw lidmaatschaps-
nummer) naar: bwieggers66@gmail.
com of bel: 06-10480178
 

Laat je verrassen door
The Basily Gipsy Band!

Ook uw bericht in de krant?

Poëzie en Muziek in Didam

Herfstconcert in Westervoort

Concert in protestantse kerk in 
Lobith

Rommelmarkt bij De Boemelaars
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LIEMERS - Een van de doelstellingen van HOPE 
XXL is om verschillende generaties meer met 
elkaar te laten ‘optrekken’. TR8-project 2 is daar 
een praktisch voorbeeld van. Jongeren bezoeken 
ouderen met geen ander doel dan om samen iets 
te doen wat ze samen leuk vinden. Te denken 
valt aan spelletjes spelen, skypen met de klein-
kinderen, shoppen, theaterbezoek, wandelen, 
Studio Sport kijken. Het idee is dat er wekelijks 
of tweewekelijks een bezoek plaatsvindt. Het zou 
een onderdeel kunnen zijn van het schoolcurri-
culum en dan wel als keuze voor wat betreft een 
vorm van maatschappelijke stage of daaraan ge-
relateerd.
De ouderen werken er vanzelfsprekend vrijwillig 
aan mee en zouden kunnen worden voorgedra-
gen door partijen die al hebben aangegeven veel 
in dit plan te zien. Buurtzorg, Caleidoz, Mikado, 
KBO-Gelderland zijn de partijen die de ouderen 

benaderen. Het zijn deze organisaties die con-
necties tot stand brengen. De leerlingen van de 
middelbare scholen kiezen uit een palet van 80 
mogelijkheden een activiteiten. De hoop is dat 
TR8-project 2 het grootste project zal worden 
qua deelname van jongeren. Dat een substanti-
eel aantal, we noemen het streefgetal 500, dat 
ouderen een jaar lang met regelmaat bezoekt.
Het project heeft niet als prioriteit om de een-
zaamheid bij ouderen te verminderen, maar is 
wel een soort van bijvangst. Het hoofddoel is 
dat de generaties van elkaar leren en dichter bij 
elkaar komen. Dat ze meer met elkaar omgaan 
en elkaar over en weer positief beïnvloeden.
Er zijn al gesprekken gevoerd met organisaties 
en met jongeren om te kijken hoe we dit prak-
tisch willen gaan uitvoeren. Ook was er een soort 
kick-off-diner waarbij jongeren aan tafel gingen 
met ouderen die ze totaal niet kenden. De oude-
ren waren via Mikado uitgenodigd. De jongeren 
via Candea College en Liemers College. Het was 
een groot succes.     ZEVENAAR - Speel de sterren van de hemel tij-

dens de cursus Musiater Theaterbeesten. Kin-
deren tussen de zeven en vijftien jaar oud die 
van dans, muziek en theater houden, kunnen 
zich nu inschrijven.
 
Op 25 november gaat de cursus Musiater Thea-
terbeesten weer van start. Elke maandagavond 
wordt er dan hard gerepeteerd om een mooie 
eindvoorstelling neer te zetten. Sander Spaan 
(30) en Jordi van Rootseler (24) zijn de docenten 
van de cursus. Jordi: “De eerste lessen beginnen 
met een kennismaking en theaterspelletjes, ook 
leren we de kinderen enkele basisvaardigheden 
voor op het podium, zoals hoe je praat en staat. 
Als we de kinderen een beetje kennen, gaan we 
de rollen verdelen en rond de derde les krijgen ze 
de scripts. In de lessen die volgen, gaan we vol 
aan de gang met repeteren voor de voorstelling.”

Sander vult aan: “Elke keer zien we de kinderen 
weer stralen en het is mooi om kinderen van ze-
ven jaar samen te zien spelen met kinderen van 
vijftien jaar.”
Jordi en Sander zetten de voorstelling zelf in el-
kaar. Ze bedenken het verhaal met daarbij de 
liedjes en ze maken de danschoreografie.
“We hebben een script, maar we houden ruimte 
voor de creativiteit van de kinderen”, zegt Sander.
“Plezier maken staat bij ons op nummer een”, 
gaat Jordi verder. “Op nummer twee staat het 
leren van dans, muziek, en theater maken, en 
daarbij is het mooi dat we ze kunnen leren hoe 
ze zichzelf moeten presenteren; op het podium, 
maar ook in de groep. Ieder kind heeft een ei-
gen talent en dat proberen we tijdens de cursus 
naar voren te brengen. Vaak lukt dit ook. Zo 
zien we bijvoorbeeld dat een kind heel schuch-
ter binnenkomt, maar bij de eindvoorstelling 
helemaal staat te stralen op het podium. Daar 
word ik heel blij van.” Informatie of inschrijven:  
www.liemerskunstwerk.nl

1386 
In idee 1341 refereerde ik aan die 
20% van de samenleving, die groep 
chronisch verongelijkten die altijd 
zeuren, zaniken, zeiken, zagen, ze-
veren, zemelen en bij alles zuchten. 
Ik vroeg me af of we hen niet als 
lijders aan een ziekte kunnen zien en 
die ziekte dan zeverzeiken zouden 
kunnen noemen.
Wat we wel al kunnen doen is een 
Genootschap voor ze oprichten. De 
Club van Z tot de Zesde, kortweg: 
Z6. Die zetzessers vormen dan een 
herkenbare groep en ZO kunnen zij 
zich niet verbergen achter MEN. Dat 
men vindt dat zus of zo weer eens 
schandalig is. Er is something rot-
ten in de state of the Netherlands. 
Naast de leugen is dat het Papagaai-
engemopper. We zijn een land waarin de kanke-
raars de boventoon voeren en de toon van het 
orkest bepalen. Het is een gejammer, gesteun, 
gemor en een gezucht dat leidt tot een dijk van 
lamenteer symfonie waarbij de Klaagmuur, toch 
een plek waar het gemopper, gemekker, gekerm, 
geweeklaag en gemummel zich niet onbetuigd 
laten, niet meer is dan een opstaand plintje. Als 
de mopperkonten zich verenigen dan kunnen we 
met ze in gesprek en hen zo bijvoorbeeld laten 
zien dat de Nederlandse Spoorwegen fantastisch 
zijn.
Ik reis welhaast wekelijks vanuit het oosten naar 
Amsterdam, Leiden, Den Haag, Utrecht of Den 
Bosch. Het volgende valt mij op: ze rijden op 
tijd, ik heb doorgaans een zitplaats, kom op tijd 
op mijn bestemming, wordt gecontroleerd door 

buitengewoon vriendelijk personeel die me, via 
hun goed verstaanbare intercom, vaak luchtig en 
ontspannen welkom heten in hun vervoermiddel, 
waar de overstaptijden bijna tot nul zijn geredu-
ceerd, waar de stations een lust zijn voor het oog 
en haast paleizen zijn, de treinstellen schoon zijn, 
de medepassagiers elkaar rustig in en uit laten 
stappen, elke moeder met kinderwagen direct 
door een van de mede-instappers de helpende 
hand wordt geboden.
Lang leve de NS, glorie aan het personeel, ook 
als het vriest of de bladeren vallen. Schei toch uit 
Z6ers.
 
1387
Je moet niet luisteren naar wat ik zeg, maar 
horen wat ik bedoel. 

Commentaar 
Een half idee over zetzessers. Waarom het Z tot 
de Zesde moet zijn weet ik niet. Ik snap de Z, 
maar waar komt de tot de Zesde vandaan? Het 
klinkt beter dan een ander getal, dankzij die dub-
bele z, maar waarom zes? Als ik de Z-woorden 
tel, dan tel ik er zeven: zeuren (1), zaniken (2), 
zeiken (3), zagen (4), zeveren (5), zemelen (6) 
en bij alles zuchten (7). Dus het is weer leuk be-
dacht, maar die zes is voor mij niet duidelijk. Dan 
dat halve idee, bestaande uit 
één zin, over de NS. Als ik me 
bedenk wat er laatst bij mij in 
de trein werd omgeroepen, dan 
moet ik lachen om Multaboni. 
De trein miste namelijk een 
treinstel, wat zorgde voor extra 
drukte. Er werd daarom om-
geroepen: ‘Als jullie je gedrag 
nou even aanpassen en naar 
achteren lopen in plaats van 
in je vaste treinstel te willen, 
dan scheelt dat tijd. Bedankt 
voor de medewerking.’ Nou zit 
er een kern van waarheid in, 
want waarom zou je niet naar 
een ander treinstel gaan, maar 
de manier waarop het gezegd 
werd was niet vriendelijk, maar 
uitermate geïrriteerd. Ik moet 
wel eerlijk bekennen dat ieder-
een wel eens een slechte dag 
heeft, dus je kan niet zomaar 
iemand beoordelen of een heel 
netwerk veroordelen vanwege 
een persoon, maar het schoot 
me bij het lezen van dit idee 

gewoon te binnen. Bij het lezen van idee 1387 
schoot me iets anders te binnen. Laatst liet ik 
een klasgenoot van mij de volgende tekst lezen: 
‘Nothing is something, because nothing can’t 
be’. Zijn gezicht was ‘priceless’. Hij snapte er 
niks van, dus ik ben benieuwd of u hem snapt. 
De reden dat ik het in het Engels schreef, is om-
dat ik mijn opleiding in het Engels volg. Ik heb 
dus internationale klasgenoten waarmee ik in 
het Engels communiceer. Wat me bij de volgen-
de vraag brengt: als iedereen zijn kind dezelfde 
taal leert, kan de hele wereld toch met elkaar 
communiceren? Hallo toren van Babel.

Nina Elbers

Multaboni

Sylvain Thöni

Kim Kleijkers

‘Plezier staat op één bij Theaterbeesten’

Ideeën

TR8-project 2: SamenWelzijn

Multatuliaanse reactie

" We hebben een script, maar we houden ruimte voor de creativiteit van de kinderen”. (foto: PR)   

Sylvain en Jonas spreken met de regiobesturen van KBO over Tr8-project 2.
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Korte keuze cursus (8 - 17 jaar)
Denk je erover om muzieklessen te 
nemen op het instrument van je dro-
men, maar wil je eerst kijken of het wel 
bevalt? Geef je dan op voor de korte 
keuze cursus. Je krijgt zeven lessen 
op het instrument van je keuze. Het 

instrument kun je gedurende de cursus 
lenen bij de muziekschool.
Locatie: Musiater. Docent: Docent 
Kunstwerk!. Start cursus: het hele 
schooljaar
Aantal lessen: 7 lessen van 20 minu-
ten. Prijs: 80 euro

ZEVENAAR - Liften: De muzikale kome-
die. Drie dames komen vast te zitten in 
de lift van een schoonheidskliniek.
 
De beroemde zangeres Véronique 
(Mariska van Kolck), verpleegster 
Saskia (Joke de Kruijf) en huismoe-
der Karlijn (Marleen van der Loo) zijn 

volstrekt onbekenden van elkaar, maar 
wachtend op hun ‘redding’ blijkt dat ze 
meer gemeen hebben dan gedacht. De 
hachelijke situatie verandert in een hu-
moristische en ontroerende avond die 
hun leven voorgoed zal veranderen.
Donderdag 7 november 20.15 uur in 
Het Musiater. Prijs 24,50 euro.

ZEVENAAR - Dit jaar is het 
opnieuw raak bij kinderboer-
derij Rosorum in Zevenaar. 
Een groep waanzinnige we-
tenschappers roept de hulp 
in van de kinderen. Op de 
kinderboerderij hebben ze 
een tijdelijk laboratorium op-
gesteld waar ze momenteel 
druk aan het experimenteren 
zijn met hun laatste uitvin-
ding.
 
Tijdens Halloween wordt het 
eerste prototype getest. Voor 
deze test hebben ze de hulp 
van kinderen nodig. Daar-
om deze oproep: Wie kan/
durft te komen om de waan-
zinnige wetenschappers te  
helpen? Het evenement vindt 
plaats op zaterdag 2 en zondag 3 
november. Vanaf 18.00 uur star-
ten de kinderen in groepjes. De 
tocht is voor kinderen vanaf 5 - 9 

jaar. Voor het meedoen wordt 
een bijdrage van vier euro per kind  
gevraagd.
In verband met de verwachte drukte 
graag even aanmelden. Dat kan tot 

donderdag 31 oktober. Meer informa-
tie over de tocht en aanmelden kan via 
het inschrijfformulier, dat te vinden is 
op www.kinderboerderijrosorum.nl/ 
halloween-2019.

GROESSEN - Zaterdagavond 2 no-
vember vindt de tiende editie van de 
jaarlijkse bluesavond plaats in zaal 
Gieling Groessen. Een akoestisch, 
maar krachtig voorprogramma wordt 
verzorgd door niemand minder dan 
Lain Barbier. Solid As A Rock, A Heart 
Full Of Soul!
 
Lain was zanger bij de Nederlandse 
rockbands Turbo en Diesel en deed veel 
sessiewerk met Candy Dulfer en leden 
van Golden Earring. Hij is gezegend 
met een zeer krachtige stem. Door zijn 
enorme bereik heeft hij zich gespeciali-
seerd in de vertolking van de powerbal-
lad. Rock met een flinke dosis blues en 
soul, gezongen vanuit de tenen.
De hoofdact is een sterke Belgische 
live-band Scotch, No Soda! Frontman 
Ilias Scotch (Ilja De Neve) is een van 
de meest getalenteerde zanger-pianis-
ten van dit moment. Zijn roots liggen 
diep in de blues en boogiewoogie pi-
ano. Met zijn uit vier leden bestaande 
band brengt hij een interessante mix 
van eigen nummers en interpretaties 
van oude blues songs en traditionals.
In de muziek van Scotch, No Soda! 
zit kennis van zaken en liefde voor 
de Amerikaanse popmuziek sinds 
het begin van de vorige eeuw.  
Scotch, No Soda! is een van de wei-
nige bands waar de kenners van 
kunnen genieten, maar die ook de  
minder ‘muziekgepassioneerden’ eens 

helemaal uit de bol kan laten gaan.
Door de brede smaak van deze erva-
ren muzikanten is er tijdens hun optre-
dens voor iedereen wel wat te beleven.  
Altijd en voor iedereen brengen ze  

sfeer die je niet had willen missen!
Zaal gaat open om 20:00 uur. Let op: 
de toegang is beperkt. Tickets zijn onli-
ne te bestellen via de website van zaal  
Gieling Groessen.

DUIVEN - Grote onderlinge vogelten-
toonstelling Van Witropaka samen 
met de Regio Oost Gelderland van de 
prachtvinken met 300 vogels van al-
lerlei pluimage op 8-9-10 november 
in de zaal van het Gilde aan de Visser-
laan 35 in Duiven.
 
De openingstijden zijn vrijdag 8 no-
vember; de opening om 19.30 uur. Ver-
der zaterdag 9 november van 10.00 tot 
20.00 uur en zondag 10 november van 
10.00 tot 16.30 uur. Er is ook een grote 
verkoopklasse en het gebouw is goed 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en 
de entree is vrij. Tentoonstelling 2018. (foto: Kuster)

Lain Barbier. (foto: Lain Barbier)

Mariska van Kolck, Joke de Kruijf en Marleen van der Loo in de muzikale komedie: Liften. 
(foto: Marloes Kemps)

ZEVENAAR - Voor het eerst in haar 
bestaan speelt Basketiers ‘71 met 
twee U12 en twee U14 teams in de 
competitie. Met andere woorden 
het aantal jeugdleden is groot, mis-
schien wel groter dan ooit. Op een 
thuisspeelzaterdag is de zaal in de 
ochtenden dan ook goed gevuld met 
jonge spelers en hun ouders.
 
Spelvreugd staat uiteraard voorop 
maar af en toe een wedstrijd winnen 
is natuurlijk ook top. Onze eerstejaars 
U12 pakte hun tweede overwinning 
van de competitie. Zij deden dat te-
gen de buren uit Duiven, de Pigeons 
(33-22). De overwinning had dit team 
nodig na een aantal nederlagen op rij. 
De U12-1 won ook de vierde wedstrijd 
dit seizoen. Zij staan ongeslagen aan 
kop. Deze keer werden de Black Stars 
uit Rhenen verslagen 51-29. De U14-

1, het meisjesteam, won haar tweede 
wedstrijd dit seizoen van Joy-M uit 
Malden. Met 68-25 werd gewonnen. 
De U14-2 stond bijna de hele wed-
strijd voor maar uiteindelijk lukte het 
nIet de overwinning binnen te slepen. 
20-31 was de uitslag voor de Arn-
hem Eagles. De U16 pakte de eerste 
zege van het seizoen. Zij maakten het 
spannend maar wonnen met 38-36 
van de Arnhem Eagles.
De dames van de U22 verloren van 
VBV met 35-46. Zij hebben nog geen 
overwinning behaald dit jaar maar 
dat gaat ongetwijfeld nog komen. Het 
seizoen is nog jong. Dames 2 wist 
thuis de koploper uit Apeldoorn WSV 
te verassen. Met een 60-50 zege ble-
ven de punten in Zevenaar. tot slot 
speelden heren 2 een heuse derby 
tegen de Pigeons. De punten gingen 
mee naar Duiven 25-63. 

Maak kennis met een instrument

Komische momenten in de lift!

Spannende Halloweentocht bij kinderboerderij

Bluesavond in Groessen

Vogeltentoonstelling van Witropaka in Duiven
Jeugd heeft 
de toekomst bij Basketiers ‘71
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DUIVEN - Zaterdag 12 oktober zijn er 
door Pigeons liefst tien wedstrijden 
gespeeld. Pigeons On Wheels heeft in 
Zwolle twee wedstrijden gespeeld en 
beide wedstrijden werden overtuigend 
door het Duivense rolstoelbasketbal-
team gewonnen!
 
Ook beide herenteams van Pigeons 
hebben zaterdag gewonnen met prach-
tige cijfers. Zo heeft het vlaggenschip 
Heren 1 onder leiding van Hans Imming 
de derby tegen Basketiers met 25-63 
gewonnen. Heren 2 heeft in de thuis-
wedstrijd met grote cijfers van Wildca-
ts gewonnen 77-62. De U16-2 onder 
leiding van Daniel de Gruiter heeft een 
mooie wedstrijd gespeeld, echter ging 
de winst met BCE ‘78 naar huis. Ook 
Arnhem Eagles was te sterk voor de 
U22 uit Duiven. In een opnieuw knetter-

spannende wedstrijd heeft de U14 met 
slechts één punt verschil gewonnen uit 
tegen Wyba! Ook de U12 heeft zaterdag 
enorme vooruitgang laten zien en heeft 
het Basketiers knap lastig weten te ma-
ken. Desalniettemin heeft het team van 
Pigeons de winst niet mee terug kun-
nen nemen naar huis.
Tot slot mocht U16-1 uit tegen Lands-
tede Zwolle en met een prachtig eind-
resultaat is het team teruggekeerd naar 
Duiven eindstand 8-111. Zaterdag heb-
ben weer alle teams van Pigeons la-
ten zien hoe belangrijk spelplezier is en 
hoe een ongelofelijke ontwikkeling alle 
basketballers doormaken! Komende 
week weer volop trainen en dan op naar 
speelweekend 6. “Wil jij ook basketbal-
len, meld je dan snel aan voor een gra-
tis proeftraining bij basketbalvereniging 
Pigeons.” (www.depigeons.nl)

Bjorn Freriks (Pigeons On Wheels) (foto: Pigeons Basketball)

LIEMERS - Op 9 en 10 november kan 
iedereen genieten van de nieuwe 
voorstelling van muziektheatergroep 
Flirt ‘Verkeerd verbonden’ in Musiater 
in Zevenaar.
 
De muzikale voorstelling is bedacht 
en geschreven vanuit improvisaties 
rondom het thema -eenzaamheid-, ac-
tueler dan ooit in onze huidige maat-
schappij. Cijfers landelijk Nederland: 
3,5 miljoen mensen zijn eenzaam; In 
steden meer dan op het platteland; 
4 op de 10 mensen voelen zich een-
zaam.
Muziektheatergroep Flirt laat met hu-
mor op een respectvolle en ontroeren-
de wijze zien dat eenzaamheid op alle 
leeftijden voorkomt en ook ieder mens 
kan overkomen. In de voorstelling 
kijken over het leven van de mensen 
in de stad en ontmoeten goedkope 
vrienden, nordic walkers, naarste bu-

ren, een ‘gelukkig’ weduwnaar, brand-
gevaarlijke lotgenoten, ontbonden 
familieleden, een zwerver en een ver-
dwaalde postbode. Ieder met een ei-
gen, soms vreemde, ontroerende en 
grappige zoektocht naar verbonden-
heid. Herkenning schrijnt, humor ver-

licht en meerstemmigheid stemt vro-
lijk in deze voorstelling. Dit alles met 
een saus van saamhorigheid, ook al 
kom je alleen.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
voor deze unieke Flirt-voorstelling met 
boeiende scènes en prachtige liedjes.

DUIVEN - Op 6 november wordt om 
20.00 uur ‘de poëtische kaart van Dui-
ven’ gepresenteerd in de filmzaal van 
de Ogtent in Duiven. Dit project laat 
op een kaart van de gemeente plek-
ken zien die door inwoners van de ge-
meente Duiven door middel van een 
gedicht beschreven zijn.
 
Tijdens de presentatie, waarop door de 
dichters geschreven teksten worden 
voorgelezen, zal de kaart officieel wor-
den bekendgemaakt, waarna deze in 
het weekend daarop in de Liemers-he-
lemaal-goedkrant op 42.000 adressen 
wordt bezorgd. Tijdens de avond zullen 
er ook foto’s worden getoond en is er 
levende muziek van Kramer en Kramer.
 
De Poëtische Kaart van Duiven brengt 
de gemeente in kaart aan de hand van 
gedichten. Inwoners hebben gerea-
geerd op de oproep hun boeiende plek-
ken te vereeuwigen met een gedicht. Elf 
inwoners hebben gedichten ingezon-
den. Op de kaart wordt door middel van 
verwijzingen aangegeven, waar het be-
treffende gedicht zich afspeelt. De ge-

dichten zijn onder de kaart afgedrukt. 
Op deze wijze kan de lezer zich een po-
etisch beeld vormen van de gemeente 
Duiven. Die presenteert zich op haar 
beurt aan tienduizenden lezers, omdat 
de poëtische kaart wordt verspreid in 
de Liemers-helemaal-goedkrant.
De kaart is tot stand gekomen met me-
dewerking van Kunstwerk! Bibliotheek 

Liemers en Liemers Museum, Leven in 
de Liemers / Cultuur- en Erfgoedpact 
van de gemeenten Duiven, Wester-
voort, Zevenaar en de provincie Gelder-
land. Het concept is van Humphrey Ot-
tenhof, dorpsdichter van Westervoort 
en docent creatief schrijven van Kunst 
Kring Duiven en Kreatieve Kring Wes-
tervoort.

ZEVENAAR - De kaartjes voor de vier 
shows van zang- en theatergroep The 
New Voices uit Zevenaar vlogen als 
warme broodjes over de toonbank. 
Binnen enkele maanden waren alle 
shows, die het eerste weekend van 
november te zien zijn in het Musiater, 
nagenoeg uitverkocht.
 
Reden voor de groep om ook de try-out 
voor de nieuwe luchtige theatershow 
‘Be served with Magic’ op donderdag 31 
oktober open te stellen voor het publiek.
Supermarkt-ondernemer Jan Heems-
kerk van Jumbo Heemskerk, die sport 
en cultuur in Zevenaar een warm hart 
toedraagt, is onder de indruk is van de 
prestaties van The New Voices. “Men-
sen die zoveel energie in hun hobby ste-
ken, steeds weer iets nieuws bedenken, 
hun grenzen verleggen en Zevenaar 
ook in landelijke zangcompetities ver-

tegenwoordigen verdienen mijn steun” 
aldus de ondernemer. Tot 30 oktober 
krijgen klanten bij iedere 15 euro aan 
boodschappen een stempel op een spe-
ciale spaarkaart. Met tien stempels is 
de kaart vol en mag de klant met 50 
procent korting op de reguliere prijs van 
16,50 euro een kaartje kopen.
‘Be served with Magic’ is een humoris-
tisch sprookje met een knipoog naar 
de hit-serie ‘Wordt u al geholpen’ uit de 
jaren ‘70. Onder begeleiding van een 
live band, de bezielende leiding van di-
rigent Gerben Kruisselbrink en de cre-
atieve geest van Richard Sprokkereef 
brengen de ruim vijfendertig leden een 
spetterende show vol prachtige vocale 
melodieën en humor. Met een vleugje 
magie is alles ineens mogelijk. Het pu-
bliek komt oren en ogen tekort bij deze 
komische show. Wees welkom in het 
warenhuis!

GROESSEN - Zaterdag 9 november 
nemen Prins Roland de 1e, Adjudant 
Ralph, Jeugdprins Nathan en Prinses 
Lotte afscheid van hun regeerseizoen 
2018-2019 bij carnavalsvereniging De 
Deurdreiers.
 
Eerder op die dag is vanaf 13:30 uur in 
jongerensoos Rinoceros het afscheid 
van Jeugdprins Nathan Vedder en 
prinses Lotte Wilting. De kinderen van 
de groep 8-leeftijd gaan vervolgens 
onderling uitmaken middels loting wie 
de nieuwe prins, prinses, president 
en andere functiebekleders worden 
voor het komend seizoen. Tijdens het 
avondprogramma in Feestburcht Gie-
ling mogen ze zich voorstellen op het 
podium van de ‘grote’ prins tijdens het 
Prinsenbal.
Daar wordt op ludieke wijze afscheid 
genomen van Prins Roland (Vedder) 
de 1e en zijn Adjudant Ralph Meijer 
na een jaar lang heerschappij over 

‘Deurdreiersdarp’ en met 
hun leus ‘‘met carnaval laat 
je je gaan, 100 pivo maak 
aan!”
Rond de klok van 22:11 uur 
zal ‘Het best bewaarde ge-
heim van Groessen’ wor-
den onthuld. De nieuwe 
prins en adjudant van De 
Deurdreiers presenteren 
zich op spectaculaire wij-
ze. Met DJ Tom wordt een 
gezellig feestje gegaran-
deerd voor alle leeftijden. 
Alle dorpsgenoten en ge-
nodigde verenigingen zijn 
van harte welkom en de 
toegang is gratis. Deelne-
mers aan de optocht kun-
nen zelfs een prijs winnen.
Het Prinsenbal op zater-
dag 9 november begint in 
Feestburcht Gieling om 
20:11 uur.

Repetitie van The New Voices.

Tijdens de repetitie van Verkeerd verbonden. (foto: Nelleke van Doorn)

Vlak na de onthulling in 2018: Prins Roland (Vedder) de 1e 
met zijn zoons Abel en Nathan. De laatste was die middag tot 
Jeugdprins gekozen, en was zichtbaar blij verrast dat zijn vader 
later de nieuwe prins was. (foto: Archief CV De Deurdreiers)

Winst voor Basketballers Pigeons

Muziektheatergroep Flirt: ‘Verkeerd verbonden’

Presentatie Poëtische Kaart Duiven, Groessen, Loo

Supermarkt verkoopt
kaartjes try-out The New Voices

Roland Vedder en Ralph Meijer nemen afscheid als 
prins en adjudant Prinsenbal Groessen met DJ Tom
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Jezuïtenwaai. (foto: Willy Jansen-Derksen)



DIDAM - Woensdag 20 no-
vember geeft Bruno Ghuijs 
uit Didam een tweede le-
zing over Turkmenistan. 
De lezing is in Bibliotheek 
Didam, Schoolstraat 22 en 
begint om 20:00 uur.
 
Turkmenistan is voor de 
meeste mensen een onbe-
kend land. Tijdens de eerste 
lezing over Turkmenistan in 
september bleek dat er zo-
veel over te vertellen is, dat 
er een tweede keer georga-
niseerd moest worden. Deze 
avond, die zeker ook los van de vorige 
te bezoeken is, zal Bruno zich concen-
treren op de twee presidenten die na 
het uiteen vallen van de Sovjet-Unie 
aan de macht zijn geweest. En natuur-
lijk wat het effect van dit bewind op 
de burgerbevolking is geweest. Bruno 
Ghuijs woonde en werkte in Turkmeni-

stan en verkende het oog van de tor-
nado van de Euro-Aziatische geschie-
denis.
Kaartjes kosten 5,00 euro en zijn te 
reserveren via de website van de Bi-
bliotheek Montferland of telefonisch 
0316 221184. Maar zijn natuurlijk ook 
te koop op de avond zelf. 

ZEVENAAR - De 11e van de 11e gaat 
het carnavalsseizoen weer van start. 
Dit jaar vindt het presentatiefeest 
van de nieuwe stadprins plaats op 
9 november bij carnavalsvereniging 
Paljas.
 
Het carnavalsseizoen wordt ook dit jaar 
weer geopend tijdens het presentatie-
feest. Dit jaar in de residentie van de 
carnavalsvereniging Paljas, in café-zaal 
De Buitenmolen.

De zaal gaat open om 19:00 uur. Tradi-
tiegetrouw zal eerst afscheid worden 
genomen van de stads- en jeugdprins 
van afgelopen seizoen. Nadat de nieu-
we prinsen bekend zijn gemaakt door 
middel van een leuke act, zal er gele-
genheid zijn tot feliciteren en zal de mu-
zikale omlijsting liggen in handen van 
De Retteketet Schowband, een begrip 
als het gaat om feestmuziek. Kaarten 
kosten 7,50 euro zijn te bestellen via 
reserveren@paljas.nl.

ZEVENAAR - Kent u iemand die lang-
durig voor een naaste in zijn/haar 
omgeving zorgt? Vindt u dat hij/zij 
een blijk van waardering verdient? 
Geef hem/haar dan anoniem op voor 
de ‘Mantelzorger bedankt!’-actie. Dit 
jaar geen bloemetje, maar heerlijke 
chocolade!
 

Opgeven kan van vrijdag 25 oktober 
tot en met vrijdag 8 november. Deze 
mantelzorgers worden dan zaterdag 
23 november in het zonnetje gezet. 
Wees er snel bij, we kunnen 650 men-
sen verrassen.
Men kan alle mantelzorgers die in de 
gemeente Zevenaar wonen, nomine-
ren. Geef de naam en het volledige 

adres (straat, huisnummer, postcode 
en woonplaats) van de mantelzorger 
door via mantelzorg@caleidoz.nl of bel 
op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur naar 06 57350173.
De ‘Mantelzorger bedankt!’ actie wordt 
georganiseerd door Caleidoz Welzijn, 
met steun van de gemeente Zevenaar 
en onze vrijwilligers.

DUIVEN - Onder de naam Passione 
d’Italia geeft Opera Gelderland-Oost 
op zondagmiddag 24 november om 
15.00 uur een concert in de Remigi-
uskerk in Duiven. Deze middag staat 
volledig in het teken van Italiaan-
se meesterwerken. Sopraan Marjo 
Harmsen en tenor Martin Hogenkamp 
verlenen solistische medewerking. 
Daarnaast wordt medewerking ver-
leend door het Regionaal Mandoline 
en Gitaar Orkest (RMGO).
 
Op het afwisselende programma 
staan werken van de grote Italiaanse 
meesters met hier en daar een klein 
uitstapje naar Duitsland en Frankrijk. 
Componisten als Verdi, Puccini, Bellini 

en Sartori schreven onvergetelijke me-
lodiën als Nessun dorma, La Vergine 
degli Angeli, Libiamo en Con te partiro. 
Koor en solisten worden afwisselend 
begeleid door het mandolineorkest en 
pianist Rik Helmes. Op de bok staan 
beurtelings dirigenten Frank Litjens en 
Leo van Rutte.
 
Regionaal Mandoline en Gitaar Orkest
Het Regionaal Mandoline en Gitaar Or-
kest, kortweg RMGO, is een zogehe-
ten tokkelorkest. De musici van dit or-

kest bespelen mandolines, mandola’s, 
klassieke gitaren, mandoloncello, een 
akoestische basgitaar en contrabas. 
De oprichting van dit ensemble is te 
danken aan een aantal enthousiaste 
amateurmusici. Zij wilden op een ho-
ger niveau spelen in orkestverband.
De entreeprijs bedraagt 15 euro. Be-
zoekers met een Gelrepas betalen vijf 
euro. Kaarten zijn verkrijgbaar op de 
dag zelf aan de kassa van de kerk. Toe-
gangskaarten reserveren kan ook via 
info@operago.nl.

ZEVENAAR - Bij bowlingvereniging 
Zevenaar is een jonge enthousiaste 
jeugdafdeling. Iedere woensdag-
avond tussen 18.30 en 19.30 is er 
jeugdbowlen.
 
Je hebt er zelf niets bijzonders voor 
nodig, wat gemakkelijk zittende kleding 
een spijkerbroek of joggingbroek wat 
lekker zit. Bowlingballen, schoenen 
et cetera is allemaal aanwezig op de 
bowlingvereniging en hiervan kan je 
gebruik maken. Elke woensdagavond 
krijgt de jeugd eerst een warming-up 
om de spieren warm te maken.
Daarna ga je verdeeld over een aan-
tal bowlingbanen bowlen. Hierbij krijg 
je in het begin diverse tips van onze 
bowlingtrainers. Als dat achter de rug 
is, mag je zelf ook nog even vrij gooien 
om te kijken hoe je gebruik kan maken 
van de gegeven tips.
Bowlen is een leuke ontspannen sport 
voor de jeugd vanaf ongeveer 9 jaar. 

Natuurlijk is de sport toegankelijk voor 
elke jeugd. Enthousiast geworden? 
Kom gewoon langs! Het beste kan je 
gewoon een keer komen kijken op onze 
bowling zelf. Want een beeld zegt al-
tijd nog meer dan duizend woorden! 
Sterker nog misschien kan je wel mee 
doen, ervaren wat het is. Dan kan je 
zelf zien hoe het gaat. Schroom dus 

niet je bent welkom op de Oude Does-
burgseweg 24 in Zevenaar.
De bowling vind je als je voor De Grieth-
se Poort staat aan de linkerkant, loop 
de gang in, aan het einde vind je de 
ingang van de bowling. Trapje op en 
je loopt zo bij onze bowling binnen. 
Meer info is ook te vinden op www.
bowling-zevenaar.nl.

DUIVEN - Gedenken staat centraal tij-
dens de workshop, die door een vijftal 
docenten gezamenlijk op zaterdag 2 
november van 10 tot 16 uur gegeven 
wordt bij de KunstKring Duiven.
 
Allerzielen (het feest van alle zielen) is 
de dag waarop in de rooms-katholieke 
kerk alle gelovige zielen van gestorve-
nen worden herdacht. Het feest wordt 
sinds de twaalfde eeuw op 2 november 
gevierd op de dag na Allerheiligen. Dat 
is voor de docenten van de kunstkring 
de aanleiding maar de workshops zijn 
open voor iedereen en voor alle leeftij-
den.
Voor het maken van een blijvend aan-
denken kan een keuze gemaakt worden 
uit vijf workshops: 1 Kinderen boetse-
ren; 2 Memorybox maken; 3 Portretten 
schilderen of tekenen naar aanleiding 
van een foto; 4 Gedenksieraden / wire 

wrapping techniek; 5 Bloemversiering 
voor een urn of een graf.
Docenten zorgen voor deskundige be-
geleiding en voor de materialen. De 

inschrijving voor deelname sluit op  
30 oktober. Meer informatie staat op 
www.kunstkringduiven.nl of bel met het 
secretariaat 0316 280469.

Eucharis bloemen. (foto: Jeanette Creteer)

Bowlingbanen van De Griethse Poort in Zevenaar. (foto: Dennis Daamen)

Stads- en jeugdprins seizoen 2018-2019. (foto: Emmy Kolkman)

BABBERICH - Zondag 3 november 
om 09.30 uur Allerzielenviering met 
pastoraal Werker Maarten Smits, le-
den van de uitvaartgroep en zang van 
het gemengd koor.
Iedere woensdag is er om 18.30 uur 
een Eucharistieviering in onze kapel.
Gebedsintenties:
Bennie Tanck, Diny Willemsen - Schol-
ten, Bertus Driessen, Jo Veldkamp, 
Toos van Kleef - Kamps, Agnes Der-
ksen - Hendriksen, Gerrit Hendriksen
Jac Verwijmeren, Henk Arends, Leis 
Ross - Overdreef, Erik Korte, Theo 
Hendriks, Bets Berndsen - Tiemessen
Oswald Polman, Ome Paul en tante 
Marie Reijmer- Aaldering, Theo Boek-
horst, Dineke en Henk van Dinther, 
Albert en Henkie van Dinther, Over-
leden ouders Geven - Hoffman, Riet 
van Bindsbergen - Schipper, Doortje 

Driessen - Steenkamp, Henk Schre-
ven, Nol en Marie Ross - Schepers, 
Ouders Bouwman - Bodd, Dora Wol-
ters - Medze, Jan en Piet Ross, Henk 
Peters, Wim en Mies Jansen - Krauts 
( jaargetijde), Jan en Riet Witjes - Sch-
lief, Oma Hendriks en zoon Hennie, 
Overleden familie Sweers - Etzroth, 
Jac Verwijmeren en kleinzoon Aron, 
Tonnie van der Bemt ( jaargetijde)
Overleden ouders Jansen - Teunis-
sen en zonen Wim en Jan. Ouders 
Kluitman - Berndsen, Bart Willemsen 
en overleden familie Willemsen - Wig-
man. Ouders Balvert - Dikker en zoon 
Marinus. Overleden ouders Keurtjes 
- Bodd, Frans en Greet Peters, Frans 
Diesvelt. Ouders Bodd- Dikkers. Ou-
ders A. Bruins- de Leer en zoon Wim
Telefoon: 0316 247216; email: 
babberich@rkliemers.nl  

Het onbekende Turkmenistan

Presentatiefeest
Stadsprins Boemelburcht

Mantelzorger bedankt!-actie

Opera Gelderland-Oost in de ban van Italië

Jeugd-bowlen in Zevenaar

Workshop Gedenken bij KunstKring DuivenSint-Franciscus Babberich
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(foto: Bruno Ghuijs)

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



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Duiven is een nieuw initiatief opgestart, de burgerbegroting. Dat betekent dat de gemeente geld 
aan de burger ter beschikking stelt voor het uitvoeren van eigen ideeën. De gemeente heeft mensen op straat 
aangesproken met de vraag of zij interesse hadden om een voortrekkersrol te vervullen, op deze manier is een 
werkgroep ontstaan. De gemeente heeft samen met deze werkgroep drie avonden georganiseerd waarop 
zoveel mogelijk burgers werden uitgenodigd om te komen tot een democratisch proces om burgerideeën te 
realiseren. Uiteindelijk is er voor vijf ideeën geld toegezegd. Een van deze ideeën is het verfraaien van het 
grasveld aan het Remigiusplein. Het gaat hier om een ‘tijdelijke’ inrichting omdat de gemeente in de toekomst 
andere plannen heeft met dit grasveld. En hier komen de leerlingen van het Candea College om de hoek kijken.   
Marianne Haverhals en Renske Liefheid zijn de voortrekkers van het project ‘Remigiusplein’ en zij hebben in 
samenwerking met Otto van Driel en Sacha Driessen, beide docent tekenen, voor de leerlingen van havo 4 en 
vwo 4+5 van het Candea een mooie opdracht bedacht: ‘maak aan de hand van de spreuken, die in het verleden 
in het Horsterpark stonden (opgezet door Hope XXL) een beeldend verhaal. Het beeld moet in relatie staan tot 
de inhoud van de tekst’.  
 
De bedoeling is dat op het grasveld, waar men nu tegen de zijkant van het winkelcentrum de Elshof aankijkt  
bouwhekken komen met banners van 3 bij 1.80 m. Deze banners worden beschilderd door de leerlingen van 
het Candea College. De inspiratie voor de banners wordt, zoals hierboven gezegd,  gevonden in de diverse 
borden met citaten. Ieder kan daar zijn eigen idee en gevoel in kwijt. Het grasveld met de banners op de 
achtergrond wordt zo een mooie ontmoetingsplek voor de Duivenaren. 
 

De leerlingen vinden het geweldig om aan dit project te werken. “De spreuken geven houvast om taal naar 
beeld te vertalen”. Ze  werken eerst ‘in klad’ in klein formaat, waarna dit uitgewerkt wordt op ware 
bannergrootte. Begin december wordt het project opgeleverd en dan kan iedereen de doeken van 3 m breed 
en 1.80 hoog komen bewonderen. Hier vindt u enkele studies van de leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgerbegroting 
+ 

Project Remigiusplein 
+  

leerlingen van het Candea  
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER HET CANDEA COLLEGE OP www.candea.nl OF BEL NAAR 0316-367800 
 

 

Amy:  Martin Luther King  

 

 

Aukje: uitspraak Nelson Mandela  

 

Ruimte door Stijn  n.a.v. uitspraak JF Kennedy: 
“we choose to go to he moon, not because it is 
easy, but because it is hard”. 

 

 

Joëlle: uitspraak van Ghandi  

 

 

Lynn  

 

 

 

Monique: uitspraak van Albert Einstein  

 

 

Evie:” life is a flower of which love is the honey”  
van Victor Hugo  

 

 

Marit: stelling van Pythagoras / Ovidius  

 

 

Leanne: “It is in your hands to make of our world a better one 
for all”. Citaat uit een speech  van Nelson Mandela  

 

 

Michelle: “go confidently in the direction of      
your dreams. Live the life you’ve imagined”.      
Henry David Thoreau  

 

 

Eva: 'vasthouden en doorzetten' 
(citaat Otto van Driel)  

 

 
     Sanne  


