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ZEVENAAR – Het Liemers Museum 
was op 23 en 24 november het decor 
van de kunstexpositie ‘Vreugdevolle 
Inspiratie’. Voor deze expositie maak-
ten 32 kunstenaars kunst geïnspi-
reerd op het Landgoed Huis Sevenaer.
 
Door Kim Kleijkers
 
De expositie werd geopend door Anja 
van Norel, directeur van Landgoed 
Huis Sevenaer, Joyce van Katwijk, be-
woonster van Huis Sevenaer en bur-
gemeester Lucien van Riswijk. “Met 
deze expositie willen we het verhaal 
van het landgoed vertellen. We willen 
verbinden, mensen blij maken en de vi-
sie van Jonkheer Huub van Nispen tot 
Sevenaer doorgeven”, aldus Anja van 
Norel, De expositie werd ter ere van het 
honderdste geboortejaar van de jonk-
heer georganiseerd. “De inzet van de 
kunstenaars en de werkgroep ‘vreug-
devolle inspiratie’ was groot. In augus-
tus kwam de oproep, getiteld ‘buiten-

kans kasteelboerderij, oproep aan de 
kunstenaars’.” Eén van de kunstenaars: 
“Het was een hele ervaring, vooral om-

dat de werken in vier weken af moes-
ten zijn. Inspiratie opdoen op het land-
goed, bedenken wat je ging maken, 

hoe groot, staand of liggend 
en dan starten. De werken 
werden een dag voor de ope-
ning ingeleverd, verschillende 
werken waren zelfs nog nat.” 
Anja van Norel: “Alle werken 
zijn uniek. Er is zoveel diver-
siteit, maar tegelijkertijd zijn 
ze allemaal verbonden met 
elkaar en met het landgoed. 
De jonkheer zal trots zijn. Het 
laat zien dat als je iets wilt, 
het ook daadwerkelijk kan.” 
De kunstenaars hebben vele 
woorden gebruikt om hun 
dag op het landgoed te om-
schrijven, zoals warmte, res-
pect, stilte, cadeautje, sereen 
en passie. Die passie was ze-
ker terug te zien in hun werk.
 
Voor Joyce van Katwijk had 

burgemeester Lucien van Riswijk een 
bijzondere verrassing in petto: een lint-
je. De Zevenaarse is nu Ridder in de 

Orde van Oranje-Nassau. “Het is een 
bijzondere eer om hier te mogen staan. 
Ik wil Joyce verdiend in de spotlight 
zetten. Sinds Joyce hier kwam is ze 
niet meer weggegaan en niet meer 
weg te denken. Joyce is in drie woor-
den: overtuiging, trouw en standvastig.” 
Een beduusde Joyce van Katwijk: “Het 
is overweldigend. Ik was al onder de 
indruk van de kunstwerken en de uit-
leg voor de inspiratie maakte me zeer 
emotioneel. Maar het krijgen van het 
lintje was wel erg bijzonder en onver-
wacht.” Wat de expositie nog meer met 
de jonkheer verbindt, is dat de jonkheer 
ook oog had voor compositie en kunst. 
“De diversiteit van alle kunstwerken, 
wat samenhangt met de diversiteit van 
de natuur, had hij geweldig gevonden”, 
besluit Anja van Norel.

Landgoed Huis Sevenaer met kunst verbonden
Joyce van Katwijk is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Joyce van Katwijk krijgt het lintje uit handen van burgemeester Lucien van Riswijk. (foto: Kim Kleijkers)

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

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

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

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws
GROESSEN – Op woensdag 11 de-
cember organiseert Dorpsraad Groes-
sen een bewonersbijeenkomst. Deze 
avond is het vervolg op de Dorpsvisie 
die in 2014 is gepresenteerd.
 
Bijna zes jaar later wil de Dorpsraad de 
inwoners van Groessen informeren over 
de voortgang. Tijdens deze avond krij-
gen de aanwezigen inzage in de plan-
nen over woningbouw en de inrichting 
van het Schuttersplein. De avond begint 
om 19.30 uur en is gratis toegankelijk.
‘Als Dorpsraad zijn we heel erg blij jul-
lie te informeren over de plannen en 
het vervolg. Plannen van de Dorpsraad 
zijn namelijk pas plannen van ons 
mooie dorp Groessen als de inwo-
ners hun inbreng hebben kunnen ge-
ven. De geactualiseerde versie van de  
Dorpsvisie en het plan rond de Tempel-

straat willen we op 11 december toe-
lichten aan alle inwoners van Groes-
sen’, aldus Marianne Woudenberg,  

interim-voorzitter van de Dorpsraad.
De gemeente heeft de Dorpsraad ge-
vraagd om alle plannen die er liggen te 

beoordelen op actualiteit. Daarnaast 
vraagt de gemeente inzicht te geven 
in de te verwachten kosten en in welke 
volgorde we deze plannen uitgevoerd 
willen zien. Om daar een antwoord op 
te kunnen geven, heeft Sant en Co, 
Buro voor Landschapsarchitectuur in 
Den Haag de opdracht gekregen een 
visieschets voor Groessen te ontwik-
kelen op basis van de Dorpsvisie 2013.
 
Dorpshart en Wonen
De Dorpsraad is met Hoedemakers 
Bouw en Ontwikkeling in gesprek om 
te kijken welke mogelijkheden er zijn 
om betaalbare woningen voor se-
nioren en jongeren te ontwikkelen. 
Passend binnen het woningbouwbe-
leid van de gemeente is er een ver-
kavelingsplan met circa 25 woningen  
beschikbaar.

Bewonersbijeenkomst Groessen
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Zicht op dorpskern Groessen.

Hengelder 11, 6902 PA Zevenaar
Tel. 0316 - 526 592

Vind ons ook op

www.autobedrijfvanrennes.nl ford-automartens.nl

Auto Martens
Zevenaar

Karstraat 95 Huissen   |   Elke dag open! jansentotaalwonen.nl

Al meer 
dan 40 jaar 

specialist
in keukens!

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl



 ■ Wo 11 dec

Muzikale Ode aan Rembrandt

Aanvang 20:00 uur – Gratis toegang

 

 ■ Do 12 dec

Filmhuis

Aanvang 20:00 uur – Entree € 4,-

 

 ■ Do 12 dec

Fallen Angels – Kerstconcert

Aanvang 20:15 uur – Gratis toegang

 

 ■ Vr. 13 dec

Cul’s Cabaret – Jim Speelmans

Aanvang 20:15uur – Uitverkocht

 

 ■ Za 14 dec

Swingnight

Aanvang 21:00 uur – Entree € 7,50

 

 ■ Ma 16 dec

Kerst-Dinnershow

Aanvang 18:00 uur – Uitverkocht

 

 ■ Di 17 dec

Kerst-Dinnershow

Aanvang 18:00 uur – Uitverkocht

 

 ■ Wo 18 dec

Kerst-Dinnershow

Aanvang 18:00 uur – Uitverkocht

 

 ■ Wo 18 dec

Kid’s Filmhuis – Kerst

Aanvang 15:00 uur – Gratis toegang

 

 ■ Do 19 dec

Filmhuis

Aanvang 20:00 uur – Entree € 4,-

 

 ■ Za 21 dec

Ziko XXL Party – Salsa Avond

Aanvang 20:30 uur – Entree € 12,50 

(voorverkoop: € 10,-

via www.ziko.nl/xxl-party)

 
Dickens in Town
De vijfde keer alweer 
dat we voor en met 
onze mensen met een 
verstandelijke beper-
king DICKENS IN DE 
LIEMERS organiseren.
 
Het is totaal uit de hand gelopen en dat 
op een alleraardigste manier. Het kan u 
bijna niet ontgaan zijn dat we het eer-
ste weekeinde van december er weer 
helemaal klaar voor zijn. Vanwege het 
lustrum zijn er twee speciale vermel-
denswaardige nieuwigheden te melden 
vanuit het Horsterpark. In plaats van 
een bijeengeraapt tentencomplexje als 
podium is er, door onze vrijwilligers, 
een mobiel Dickenstheater gemaakt en 
er verschijnt een boek over de voor-
afgaande weekenden. Daarbij komt er 
een grote poppenkast, een gevangenis, 
nieuwe straatverlichting en…. Wel, 
komt het zien op 6-7 en 8 december!

O ja, we hebben ook al vier jaar op rij 
slecht weer gehad. Of die traditie zich 
doorzet of niet, een succes is het al op 
voorhand.
 
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

Woensdag 4 december – 15:00 uur
 
SINTERKLAAS
EN DE VLUCHT DOOR DE LUCHT
 
De verwende Floor vraagt aan haar 
steenrijke vader een zwembad vol 
chocolademunten. Wanneer zelfs 
Sinterklaas hem niet kan helpen, 
ontvoert hij Sinterklaas met zijn 
luchtballon. In ruil voor 1 miljoen 
munten zal hij Sinterklaas vrijlaten.
Kinderfilm, dus gratis toegang
(alle leeftijden, 67 minuten, 
Nederlands gesproken)

Donderdag 12 december – 20:00 uur
 
LA CH’TITE FAMILLE
 
Franse komedie uit 2018. Een 
beroemde ontwerper beweert wees 
te zijn omdat hij er niet voor wil 
uitkomen dat hij de zoon van een 
ijzerhandelaar is.
 
 
(alle leeftijden, 107 minuten, Frans en 
Engels gesproken)
 
 

Woensdag 18 december – 15:00 uur
 
THE GRINCH
 
Wanneer de Grinch, die Kerstmis haat, 
gaat winkelen in de stad, kondigt 
de burgemeester aan dat alles dit 
jaar nog groter zou moeten worden 
gevierd. Om deze reden beslist de 
Grinch om alle geschenken en alle 
kerstversieringen te stelen
Kinderfilm, dus gratis toegang
 
(alle leeftijden, 86 minuten, 
Nederlands gesproken)

Donderdag 19 december – 20:00 uur
 
LOVE ACTUALLY
 
Britse ensemblefilm uit 2003 
met diverse bekende acteurs, 
bestaande uit een reeks korte, elkaar 
overlappende verhalen. Het is een 
romantische komedie die zich afspeelt 
in de periode voor Kerstmis.
(alle leeftijden, 135 minuten, Engels 
gesproken)
 
Fijne feestdagen gewenst en graag tot 
ziens op donderdag 9 januari 2020!

Muzikale Ode

aan Rembrandt
11 December
Aanvang 20.00 uur
Gratis toegang
 
Nederland viert in 2019 de onsterfelijk-
heid van Rembrandt.
Oud-Flairck gitarist Hans Visser en de 
Russische top-accordeoniste en zangeres 
Irena Filippova brengen een muzikale ode 
aan De Gouden Eeuw, het tijdperk waarin 
Nederland cultureel, wetenschappelijk en 
politiek-economisch de wereld domineer-
de.
 
Het wordt een fascinerende multimedia 
theatershow. In hun songs leggen ze 
fascinerende en verrassende parallellen 
met de huidige tijd, versterkt door groot-
se projecties van de schilderijen van de 
oude Meesters.

Donderdag 12 december – Aanvang 20.15 uur – Gratis toegang
 
Fallen Angels, gevormd door Louis Roes en Gerard Slutter, geven een sfeervol kerstconcert.
Louis Roes en Gerard Slutter treden al vanaf 2001 samen op met hun kerstconcerten. 
Behalve de traditionele Nederlands- , Engels- en Duitstalige kerstliedjes maken de beide 
heren ook graag gebruik van zelfgeschreven liedjes en verhaaltjes in de kerstsfeer. Met 
hier en daar ook een gospel of spiritual. De meerstemmige zang en hun subtiel op elkaar 
afgestemd gitaarspel is een lust voor het oor. Ieder jaar verzinnen ze wel iets nieuws in hun 
programma. De aankondigingen van de liedjes door Louis is vaak cabaretesk en met een 
knipoog naar de actualiteit en inhakend op de tekst van het volgende lied. Daardoor zijn 
deze concerten vermakelijk, luchtig, niet plechtig, en goed te verteren voor de feestdagen.

Kaarten verkrijgbaar bij Café Bij de Buren.

16 t/m 20 December – Aanvang 18.00 uur – Uitverkocht!

Ook dit jaar is de dinnershow Christmas Special te zien in de Ogtent in Duiven. Na het dave-
rende succes van de twee dinnershows in 2018, kun je deze kerst wederom genieten van een 
volledig verzorgd vijfgangen diner inclusief spetterende dinnershow.

In samenwerking met Studio26, podium voor creatieve industrie uit Velp, en restaurants 
‘Brasserie Een Mooie Dag’ en ‘Bij Welling’, realiseert de Ogtent uit Duiven ook dit jaar weer een 
aantal wervelende avonden vol zang, dans en entertainment in combinatie met een volledig 
verzorgd viergangenmenu. Dit bijzondere evenement wordt voor de 2e keer in de Ogtent 
georganiseerd en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een unieke ervaring. Door de kerst-
setting is het event ook ideaal voor families, vriendengroepen of collega’s die hun jaar op een 
bijzondere manier willen afsluiten. 

 Programma Explicateur

Tweewekelijkse informatiepagina
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Dinnershow Christmas Special

Fallen Angels – Kerstconcert



LIEMERS – De Liemerse Sportprijs na-
dert haar ontknoping. De tweede edi-
tie van de Liemerse Sportprijs wordt 
op woensdag 11 december gehouden 
in Kunstwerk! Het Musiater in Zeven-
aar. De Graafschap-trainer Mike Snoei 
uit Didam reikt enkele prijzen uit.
 
De Liemerse Sportprijs zet sporters die 
het afgelopen jaar een bijzondere pres-
tatie hebben verricht in het zonnetje. 
Het is een initiatief van regiocampagne 
De Liemers Helemaal Goed in samen-
werking met de Liemerse gemeenten 
Duiven, Westervoort, Zevenaar en 
Doesburg en de sportredactie van dag-
blad De Gelderlander. De eerste editie 
vorig jaar in De Ogtent in Duiven trok 
ruim 300 bezoekers. Hoofdgast is dit 
keer De Graafschap-trainer Mike Snoei 
uit Didam. Snoei strijdt nu met de Su-
perboeren om de titel in de Keuken 
Kampioen Divisie en was eerder trainer 
van het Arnhemse Vitesse. De geboren 
Rotterdammer speelde in zijn actieve 
carrière voor Feyenoord, Excelsior en 

Sparta. Net als vorig jaar verzorgt de 
band The Fastest Way Out (TFWO) de 
muzikale omlijsting. Leerlingen van het 
Liemers College en het Candea College 
verzorgen ook op het gebied van hos-
pitality en fotografie een bijdrage aan 
de avond.
 
Er zijn diverse categorieën waarin prij-
zen worden uitgereikt. In de categorie 
Sportman strijden tennisser Wesley 
Koolhof (Duiven), atleet Frank Futselaar 
(Westervoort) en bokser Enrico Lacruz 
om de eer. In de categorie Sportvrouw 
zijn genomineerd: springruiter Tani 
Joosten (Zevenaar), atlete Bregje Sloot 
(Lobith) en rugby speelster Willemijn 
ter Avest (Zevenaar). In de categorie 
Talent zijn genomineerd hockeyster Bo 
van Kempen (Zevenaar), turner Kas-
per Wiendels (Groessen) en korfballer 
Daan Dijkstra (Duiven). In de categorie 
Aangepaste sporter zijn genomineerd 

zwemster Esmee Anne de Meulmees-
ter (Giesbeek) en para-amazone Demi 
Vermeulen (Zevenaar). In de categorie 
Coach zijn genomineerd volleybalcoach 
Erik Reitsma (Westervoort), tennis-
coach Marco Kroes (Duiven) en atletiek-
coach Titus Fierkens (Zevenaar). In de 
categorie Sportteam zijn genomineerd 
voetbalteam Sportclub Doesburg 1, zeil-
team WSV Giesbeek en de dansers van 
D-UNIT Dancecrew (Liemers).
 
Op de website www.liemersesport-
prijs.nl zijn alle genomineerden met 
hun prestaties terug te vinden. Via die 
website kan ook gestemd worden. Uit-
eindelijk worden de publieksstemmen 
gecombineerd met het oordeel van de 
vakjury. Het totaal levert de winnaars 
in de diverse klassen op. De verkie-
zingsavond begint op 11 december om 
20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur 
open. 

ZEVENAAR – Al meer dan 16 jaar op 
rij organiseert een groep enthousi-
astelingen onder aanvoering van de 
Retteketet Showband het drukst be-
zochte ‘feel good’ Kerstfeest van de 
Liemers.
 
Het eerste weekend van de kaart-
verkoop is traditiegetrouw meer dan 
2/3 van de kaarten reeds verkocht, 
hetgeen jaarlijks resulteert in grote 
drukte bij de verkooppunten. Volgens 
bezoekers is het succes kort samen 
te vatten: een 11-koppige TOP-feest-
band speelt twee dagen lang de 
Kerststerren van de vensterbank. In 
de week voorafgaand aan kerst is dit 
hét feest waar je moet zijn geweest. 
Op zaterdagavond is het een gezellige 
reünie waar mensen vanuit de hele 
regio elkaar treffen. Op zondagmid-
dag is het eigenlijk een soort familie-
feest voor jong en oud(er). Thema van 
2019 is ‘Hollandse Meesters’ en dat 

heeft een dubbele betekenis. Zowel 
muzikale als kunstzinnige meesters 
komen aan bod. De zaal is op spec-
taculaire wijze versierd in oud-Hollan-
de stijl compleet met échte kunst en 
kitsch objecten. Daarnaast speelt de 
band als vanouds Hollandse Mees-
ters van Nederlandstalige artiesten 
van formaat. Dit, uiteraard afgewis-
seld met de internationale songs die 
Retteketet Showband altijd al ten to-
nele brengt. Veel nieuwe nummers, ei-
gentijds én uit vervlogen muziektijden 
zorgen voor een uniek feest met heer-
lijke kerstsfeer. Voor meer informatie 
kijk je op de website www.retteketet-
showband.nl. Kaarten zijn uitsluitend 
verkrijgbaar bij CIGO Gemak Shop 
én bij Eet-Lokaal | Café, Restaurant 
& Zalen. Het Zaterdagavondfeest be-
taal kost € 15,= per kaart. Hiervoor is 
nog beperkt plek. De zondagmiddag 
is een unieke familiemiddag waarvoor 
kaarten slechts € 5,= per persoon 
kosten (kids gratis). Wees er snel bij, 
want net als afgelopen jaren is het  
vol is vol.

De Liemers Lacht

Laatst moest ik een artikel maken 
over een onderwerp waar ik al een 
keer eerder over geschreven had. 
Het leek mij handig om dat artikel, 
dat ik ongeveer een jaar geleden 
had geschreven, erbij te pakken en 
weer een keer door te lezen 
om te kijken wat er ver-
anderd is sinds toen. 
Nadat ik het artikel 
opnieuw had gelezen, 
was ik zo verbaasd! 
Ik herkende mijn eigen 
schrijfstijl niet meer, ik 
vond de opbouw helemaal 
niet goed, en ik wilde eigenlijk bij-
na alles in het artikel meteen veran-
deren en ‘mooi’ maken. Toen ik dit 
vertelde aan de eindredacteur, was 
ze totaal niet verbaasd: “Je hebt 
gewoon stappen gemaakt en bent 
vooruitgegaan”, vertelde ze mij. En 
al zeg ik het zelf: ik denk dat dat in-
derdaad zo is. De afgelopen jaren bij 
De Liemers Helemaal Goed Courant 
is mijn schrijfstijl steeds meer ‘mijn 
eigen’ schrijfstijl geworden en heb ik 
ervaring opgedaan met interviewen. 
De afgelopen twee jaar heb ik al veel 

interessante mensen gesproken die 
ik zonder deze bijzondere bijbaan 
nooit gesproken zou hebben. Na-
tuurlijk zijn mijn artikelen nog niet 
perfect en spellingfoutjes of taal-
fouten zullen er altijd tussen zitten. 

Toch ben ik best blij als ik mijn 
oude artikelen terug lees 

en die dan vergelijk met 
mijn nieuwere gemaak-
te artikelen. Er is na-
tuurlijk nog een lange 

weg te gaan, maar het 
blijft leuk om je eigen stijl 

te ontdekken en te ontwik-
kelen en daarbij te streven naar het 
perfect schrijven van artikelen. Het 
zou ook zomaar kunnen dat ik daar 
nooit kom, maar dan blijft er altijd 
een ding zeker: de vooruitgang die ik 
de afgelopen jaren heb gemaakt is 
alvast binnen!
 
Nina Elbers

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

Mike Snoei hoofdgast Liemerse Sportprijs

Retteketet Kerstspektakel loopt vol

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

Van de redactie

Van de redactie

De Graafschap-trainer Mike Snoei reikt enkele prijzen uit (foto: De Graafschap Media)
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Niemand minder dan Thomas Verhoef, hotshot van het televisieprogramma Eigen Huis en Tuin, gaf extra kleur aan de Prettig Wonen Beurs die woning-
corporatie Baston Wonen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan organiseerde.

€ 2.500,-
FREE 

UPGRADE*

€ 2.500,-
FREE 

UPGRADE*

Bloemberg
Zevenaar, Marconistraat 21, 0316-340204

toyota-bloemberg.nl

Brandstofverbruik varieert van 3,3-5,9 l/100 km (30,3-16,9 km/l); CO₂ 76-134 gr/km.

*Free upgrade op de Corolla t.w.v. € 2.500,- geldt van 1.8 hybrid naar 2.0 High Power Hybrid en geldt op Dynamic-, 
Style- en Executive-uitvoering. Niet geldig op de Corolla Sedan. Actieperiode loopt van 23-09-2019 t/m 31-12-2019 
(uiterste registratiedatum 31-12-2019). • Vraag naar de voorwaarden • Wijzigingen voorbehouden. •Importeur: Louwman 
& Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl.

GENIET NU VAN EEN FREE UPGRADE NAAR 
DE 184 PK STERKE COROLLA HIGH POWER HYBRID



EXTREEM 
STERK

Sikkens Rubbol BL Rezisto 
Binnenlak: 

• 	Beschermt houtwerk
tegen slijtage

• 	Crosslinking technologie
maakt de lak extreem sterk

•  Geurarme en snel -
drogende lak voor binnen

  ACTIEPERIODE:
t/m 31 december 2019

NU MET 
25% KORTING

Nama Arnhem
Vlamoven 1
6826 TM Arnhem
026 3636304
www.nama.nl

Nama Didam
Lieve Vrouweplein 6 
6942 BP Didam
0316 22 50 52

BINNENZONWERING – 20%
GORDIJNEN • ROLGORDIJNEN • JALOUZIEËN

Vind ons en volg ons op Facebook en twitter

NAMA Arnhem:
Vlamoven 1 – IJsseloord
tel.: 026 – 3636304

ma. t/m wo. 7:30 – 18:30 u.
do. 7:30 – 21:00 u.
vrij. 7:30 – 20:00 u.
zat. 7:30 – 17:00 u.

NAMA Didam:
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052

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

NAMA Maastricht:
Scharnerweg 44,
tel.: 043 – 3520094

ma. t/m vrij. 8:00 – 18:00 u.
zat. 8:00 – 16:00 u.

www.nama.nl

Ruil uw oude NAMA kortingskaart 
tot  30 april 2017 gratis om!

* Korting geldt niet i.c.m. aanbiedingen, vraag voor
zekerheid even naar de voorwaarden.

Aanbiedingen zijn geldig tot 30 april 2017. 
Aanbiedingen kunnen niet retour.

versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 212,70

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m², voorbehandeld
• 1 x 10 liter NAMAdek Zijdemat
• nama glasweefsellijm

t.w.v. 412,65 samen voor 19995
versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 120,55

Glasweefsel pakket
25 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

• prof. glasweefselbehang 25 m², voorbehandeld
• 1 x 5 liter NAMAdek Zijdemat
• nama glasweefsellijm

t.w.v. 220,50 samen voor 9995
versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 81,55

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en onbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m²,
onbehandeld

• 1 x 10 liter
• nama glasweefsellijm
t.w.v. 221,50 samen voor 13995

VEVEO 
COLLIX PT MAT
p r o f e s s i o n e e l
alternatief voor
M O N O D E K
10 LITER 3395

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai



ZEVENAAR/DOESBURG – Marion Peters maakt 
(rouw)kunst. Nu het bijna Wereldlichtjesdag is 
krijgt de Zevenaarse veel opdrachten van nabe-
staanden, waaronder ouders van overleden kin-
deren. Deze kunst brengt veel emoties met zich 
mee. In beeld gevangen herinneringen noemt 
ze het zelf.
 
“Zondag 8 december is het Wereldlichtjesdag. 
Op deze dag worden wereldwijd alle overleden 
kinderen herdacht. Op deze bijzondere dag staan 
we stil bij en delen we dierbare herinneringen”, 
vertelt Marion. De lichtjesdagen inspireerden 
haar om iets te doen voor de nabestaanden. Ze 
besloot de levensverhalen op te tekenen en te 
verwerken in beeldende kunst. Zo ontstond het 
idee voor haar rouwkunst.
 
Elke dag fietst Marion naar haar winkel en atelier 
in het centrum van hanzestad Doesburg. “Ik vind 
het heerlijk om mijn hoofd al fietsend leeg te ma-
ken. Een mooiere scheiding tussen privé en werk 
is er niet.” Marion begon haar creatieve carrière 
in 1997. “Ik besefte dat ik altijd al creatief bezig 
wilde zijn, ik wilde werken met eerlijke producten 
en leven vanuit mijn passie.”
Samen met haar zoon Jeroen, die nu de on-
derneming ‘De Buitenkok’ runt, ging ze aan de 

slag onder het motto ‘Proef, voel, beleef’. Als 
ambassadeur van Liemers Trots verkoopt ze in 
haar winkel Zenz streekproducten van de klei-
ne streekproducenten uit de Liemers. Daarnaast 
maakt ze zelf zeep en persoonlijke verzorgings-
producten van natuurlijke ingrediënten. De work-
shops die ze organiseert halen haar bezoekers 

even uit de dagelijkse sleur. En ze werkt er op 
verzoek aan rouwkunst.

“In het gesprek met de mensen luister ik heel 
goed naar het verhaal over de overledene. Zo 
leer ik die persoon ook kennen. Ik vind het be-
langrijk om te weten of deze bijvoorbeeld graag 

buiten was, of er van hield om naar het 
water te gaan, of misschien een lieve 
oma was, of een beetje gekke opa. Die 
karaktertrekken probeer ik te vangen 
in een beeld of schilderij.” Marion pakt 
een beeld van een bol op een sokkel 
met daar bovenop een vlinder. “Dit is 
een voorbeeld van een beeld dat ik heb 
gemaakt voor de ouders van een over-
leden jongen. Hij was dol op vlinders. 
In de bol is as van de jongen verwerkt. 
Ik heb er een stukje van zijn favorie-
te t-shirt in verwerkt. Op het origineel 
heb ik nog wat steentjes geplaatst, 
omdat die altijd wel in zijn broekzak-
ken zaten, vertelde zijn moeder. Zo’n 
detail maakt een kunstwerk heel per-
soonlijk en bijzonder. Ik verwerk ook 
vaak een lakentje of lievelingsknuffel in 
gedenkkunst voor ouders. Het is een 
bijzondere zoektocht naar de dierbaar-
ste herinneringen.” De nabestaanden 
denken zelf mee over het kunstwerk en 
werken er vaak ook aan mee. Dat werkt 

erg helend. Marion: “Rouwkunst maken is heel 
dankbaar werk en er wordt best wel eens gela-
chen. Maar soms is het heel pittig. Dan neem ik 
even afstand door me weer meer met het maken 
van zeep en het geven van de workshops be-
zig te houden. Ik ben blij met die balans in mijn  
werkzaamheden.”

ZEVENAAR – Een brandweerwagen racet over 
het terrein. Met piepende banden komt de wa-
gen tot stilstand. Twee auto’s gaan in vlam-
men op; de vlammenzee breidt zich steeds 
verder uit. Zijn er slachtoffers? Gauw worden 
de slangen uitgerold. De brandweercrew zal 
snel moeten handelen, voordat het te laat is…
 
Zomaar een voorbeeld van de vele situaties die 
Jeugdbrandweer Zevenaar kan tegenkomen 
tijdens een wedstrijd of oefening. Elke vrijdag-
avond oefent de jeugdbrandweer op de brand-
weerkazerne aan de Professor Aalbersestraat 
of op een speciale locatie in de gemeente Zeve-
naar. De zeventien leden zijn verdeeld over twee 
groepen: junioren en aspiranten. De negen juni-
oren zijn tussen de twaalf en vijftien jaar oud, de 
acht aspiranten zestien tot en met achttien jaar. 
Door het leeftijdsverschil zijn de programma’s 
voor de twee groepen iets anders.
 
“Onze jeugdleden werken met hetzelfde materi-
aal als de grote brandweer”, vertelt coördinator 
Aldo Hendriks. “Alleen de ademlucht wordt door 
hen niet gebruikt. Dat is ook niet nodig, om-
dat de jeugdleden tijdens de wedstrijden niet 
met echt vuur werken. Soms wordt er op open 
dagen wel een gecontroleerd vuurtje gebruikt 
tijdens een demonstratie. Dan is er ook brand-
weerpersoneel aanwezig om alles in goede ba-
nen te leiden.” Op de vrijdagavonden krijgen de 
jeugdleden theorie en praktijkoefeningen om 
zich goed voor te bereiden op de wedstrijden. 
“Bij een wedstrijd komt veel kijken. Er zijn veel 
dingen die de jeugdleden goed onder de knie 
moeten hebben. De veiligheid is natuurlijk, net 
als bij de echte brandweer, ontzettend belang-
rijk. Je kunt anderen immers niet helpen als je 

jezelf in gevaar brengt. Ook allerlei technieken 
van brandbestrijding zijn een belangrijk onder-
deel van de competities. De ploeg moet, net als 
de grote brandweer, de werkzaamheden goed 
verdelen. Je kunt het echt niet alleen.” Binnen 
de ploeg zijn er verschillende taken. Die wor-
den in de loop van het seizoen verdeeld. Er is 
een chauffeur, die ook de pomp van de tankau-
tospuit bedient. Er zijn twee leden die samen 
de waterploeg vormen en ook de aanvalsploeg 
bestaat uit twee personen. De mensen van de 

ploeg worden aangestuurd door de bevelvoer-
der. Tijdens de wedstrijden wordt de ploeg op 
verschillende punten door een jury beoordeeld. 
Aldo Hendriks: “Samenwerking in de ploeg en 
het afstemmen met een eventuele andere ploeg 
is een ontzettend belangrijk onderdeel van de 
wedstrijd. Daarom word je ook beoordeeld als 
groep.”
 
Ondanks dat de jeugdbrandweer voornamelijk 
gericht is op de wedstrijden, is er ook nog een 

ander belangrijk doel. De jeugdbrandweer is ook 
een kweekvijver voor toekomstige brandweer-
lieden. “In totaal hebben we meer dan tien door-
stromers gehad in de afgelopen elf jaar. Ze ko-
men niet altijd direct bij de vrijwillige brandweer. 
Bijvoorbeeld door studie kan er een aantal jaren 
tussen zitten. Die ‘nieuwe’ brandweerlieden ma-
ken gelijk een goede start: door hun ervaringen 
bij de jeugdbrandweer hebben ze brandbestrij-
ding, één van de vier kerntaken van de brand-
weer gauw onder de knie.”

Alie Engelsman

Linda Ruijs

Marion Peters vangt herinneringen in beeld
‘Rouwkunst maken is soms pittig, maar wel dankbaar werk’

Brandweer in de regio heeft de toekomst
Zeventien jongeren trainen en oefenen in brandbestrijding

 “Dit is een voorbeeld van een beeld dat ik heb gemaakt voor de ouders van een overleden jongen. Hij was dol op vlinders”    
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De jeugdbrandweer is een kweekvijver voor toekomstige brandweerlieden



ROLLUIKEN 
VOORDELEN VAN

ENERGIEBESPAREND

INKIJK- EN GELUIDSWEREND

ZON- EN WARMTEWEREND

INBRAAKVERTRAGEND

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

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

Neemt u contact op voor een geheel 

vrijblijvende prijs opgave

C���� S�h���m���r�

Ringbaan Zuid 8, 6905 DB  Zevenaar

Tel: 06 - 51 82 75 45
www.memora.nl  |  info@memora.nl  

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel 

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant Carin Schoenmakers

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

Bezoek onze website...
www.glasenkozijn.nl
Als wij geweest zijn is het werk Af!

Dijkweg 17 zevenaar  
tel. 0316 - 33 10 10    
info@glasenkozijn.nl  

• aluminium ramen  
• deuren 
• serres   
• isolerende beglazing 
• winkelpuien  
• rolluiken 
• spiegels   
• zonwering                     
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NU TIJDELIJK BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES

    € 2.000,- INRUILVOORDEEL

VITARA 1.4 SELECT BOOSTERJET S-CROSS 1.4 SELECT BOOSTERJET

Ontvang € 2.000,- inruilvoordeel op de Suzuki S-Cross en de Suzuki Vitara 1.4 Select Boosterjet modellen.
Echt ervaren doet u onze Suzuki’s tijdens een proefrit. Kom langs in de showroom of maak een afspraak.

Hengelder 11 · 6902 PA Zevenaar · Tel 0316-526592 · www.autobedrijfvanrennes.nl

ONTDEK SUZUKI BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES B.V.

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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€ 26.299,-
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Een avondje uit op de koren-
markt of een gezellig feestje, 

het begin van een mooie 
vakantie en u wilt zorgeloos 
naar het vliegveld gebracht 

worden? 
Wij halen en brengen u graag 
tegen concurrerende tarieven.



OUD-ZEVENAAR – Wat is er leu-
ker dan luisteren naar muziek uit de 
TOP2000? Niets toch! Op zaterdag 14 
december neemt Harmonie Martinus, 
geheel in TOP2000 stijl, afscheid van 
het oude jaar.
 
“U kunt gaan genieten van een mix van 
wereldberoemde nummers in beken-
de en minder bekende, maar minstens 
zo verrassende arrangementen. Kom 
luisteren naar muziek van Queen, Ed 
Sheeran, Tina Turner, Lady Gaga & 
Bradly Cooper, Marco Borsato, Rob de 
Nijs, Boudewijn de Groot en nog veel 
meer klasse artiesten.”

Speciale optredens zijn er met en door 
zanger Rob Möhlmann en Fif-Teen, 
een Achterhoekse band met vijftiende 
swingende zangeressen waar de ener-
gie en het enthousiasme van af spat. 
Martinus maakt er samen met hen, on-
der leiding van Maarten Zaagman, een 
swingende en veelzijdige avond van.
Met de feestdagen voor de deur voor 
u hét moment om een gezellige en 
muzikale TOP2000-avond te beleven. 
Absoluut niet te missen voor muziek-
liefhebbers en TOP2000 fans.
Locatie: Sint-Anna, Babberichseweg 
48, Oud-Zevenaar – Start: 20.00 uur 
– zaal open 19.30 – Entree: 7,50 euro.

ZEVENAAR – Op zondag 15 decem-
ber geeft het Hooge Bongertkoor een 
kerstconcert.
 
Het Hooge Bongertkoor staat onder 
leiding van Diane Hidding en wordt op 
de piano begeleid door Gerard van der 
Heijden. Het koor zingt een kerstreper-
toire in diverse talen. Dit alles belooft 
een sfeervolle kerstviering te worden. 
“Ook u kunt meezingen. Wij hebben 
daarvoor enkele meezingkerstliedjes in 
het programma opgenomen.”

Iedereen is welkom op zondag 15 de-
cember in het Sint-Andreas Schutters-
gebouw, Oude Doesburgseweg 1 in Ze-
venaar. Aanvang 14.30 uur, zaal open 
14:00 uur. De toegangsprijs is 10,00 
euro. Kinderen tot en met 12 jaar heb-
ben gratis toegang.
Kaarten zijn verkrijgbaar voor aan-
vang van het concert of via de koor-
leden. Kaarten reserveren is ook 
mogelijk via info@hethoogebon-
gertkoor.nl. Meer informatie staat op  
www.hethoogebongertkoor.nl.

DIDAM – Joris’ Kerstboom staat net 
als vorig jaar van 10 – 24 december 
in Bibliotheek Didam en ’s-Heeren-
berg. Loop langs en hang voor jouw 
dierbare een kerstbal met kerstge-
dachte tussen de dennentakken!
 
Joris’ Kerstboom is een vertaling van 
het tv-programma van Joris Lins-
sen, waarin hij mensen uitnodigt stil 
te staan bij een bijzondere persoon. 
Ook in de genoemde bibliotheken is 
in december de mogelijkheid om een 
mooie kerstgedachte voor iemand in 
de boom te hangen. En dat begint bij 
iedereen bij de vraag: ‘Wie zet jij in het 
licht?’
In deze vestigingen staat naast Joris’ 
Kerstboom een tafel met 2D-kerst-
ballen. Schrijf een mooie boodschap 
en/of plak een foto op de kerst-
bal en hang hem in de boom. Bijna 
200 bibliotheken in Nederland doen 
mee met deze sympathieke actie. 
Op www.joriskerstboom.nl is te zien 
in welke steden deze kerstbomen 
staan. Joris’ Kerstboom heeft dit 
jaar zes tv-uitzendingen. Op 14, 15, 
16, 18 en 19 december zijn er vijf 
korte programma’s rond de klok van 
22:30 uur. Vrijdag 20 december is 
de hoofduitzending om 21:05 uur op  
NPO2.

WESTERVOORT – Huist er een schrij-
ver in u? Wilt u graag lezers boeien met 
wat u zelf bedacht en geformuleerd 
heeft? Dan is de nieuwe cursus bij Kre-
atieve Kring Westervoort ‘Zelf schrijver 
worden’ wellicht iets voor u!
 
In deze cursus wordt gestart met de 
basis: plot, personages en perspectief. 
Naast deze lijn komen er steeds ver-
schillende creativiteitstechnieken aan 

bod. De nadruk ligt bij het zelf doen, 
maar daarnaast is er ook feedback van 
de medecursisten en van de docent, de 
heer Humphrey Ottenhof, bekend als 
schrijver, columnist van de Gelderlander 
en dichter van Westervoort.
Overal zien we korte teksten in de vorm 
van blogs, columns, gedichten. Al naar 
gelang de wens van de cursisten kun-
nen er zijstapjes gemaakt worden naar 
deze genres. Zo mogelijk worden eind-

producten gepubliceerd in krant, tijd-
schrift of op het net.
De cursus omvat zeven lessen en wordt 
gegeven op maandagmiddag van 
14.00-16.00 uur, te beginnen op maan-
dag 6 januari. Leslocatie: Kulturhus De 
Nieuwhof, Rivierweg 1 in Westervoort.
Voor nadere informatie en aanmelding 
zie www.kreatievekringwestervoort.nl 
of neem contact op met Riky Rothen-
gatter, 026 3119659.

DIDAM – Trea Staal en Mariske Hek-
kenberg, al jaren vriendinnen en 
zangcollega’s hebben de krachten 
gebundeld. Ze vormen samen het 
‘Golden Oldies Duo’.
 
Hits van de jaren 20 tot aan nu, met 
gezellige, mooie, soms ludieke maar 
vooral herkenbare songs voor ou-
deren en jongeren. Op woensdag 
18 december verzorgt het Golden 
Oldies Duo een optreden geheel in  
kerstsfeer in Meulenvelden in Didam.
De zangeressen hebben een leuk pro-
gramma samengesteld met Neder-
landse en Engelse kerstliedjes. Zowel 

traditionele liedjes zoals de herdertjes 
lagen bij nachte, er is een kindeke 
geboren op aard en stille nacht als 
ook schitterende Golden Oldies zoals 
white christmas, the christmas song, 
jingle bells en rudolph te red nosed 
reindeer zullen ten gehore worden ge-
bracht.
Het publiek wordt van harte uitgeno-
digd mee te zingen met alle bekende 

songs, maar men mag natuurlijk ook 
heerlijk achterover leunen en luiste-
ren. nBelangstellenden uit Didam en 
omstreken zijn welkom.

De theaterzaal in Meulenvelden, Wa-
verlo 8, Didam, is open vanaf 19.00 
uur, de avond begint om 19.30 uur en 
is om 21.30 uur afgelopen. De entree 
bedraagt drie euro.

HERWEN – Vorig jaar is er een oproep 
geplaatst voor maandelijkse bijeen-
komsten waarin allerlei onderwerpen 
aan bod kunnen komen. Thema’s kun-
nen zijn spiritualiteit, bijna-dooderva-
ring, ouder worden, wat betekent dat 
voor mensen persoonlijk en hoe ga je 
daar mee om? Denk hierbij bijvoor-
beeld aan kleine dorpen waar weinig 
of geen voorzieningen zijn.
 
“Wat hebben mensen nodig om de 
naderende vergrijzing het hoofd te 

bieden? Hoe ga je om met discussies 
over het levenseinde? Kortom, er zijn 
legio onderwerpen die de revue kun-
nen passeren. Na de eerste bijeen-
komsten is het onderwerp spiritualiteit 
duidelijk naar voren gekomen.
We willen vanaf januari 2020 verder 
gaan met deze bijeenkomsten en 
daarbij ook eventueel sprekers uitno-
digen. U kunt zich hiervoor telefonisch 
aanmelden. Voor geïnteresseerden is 
er ook de mogelijkheid om een bijeen-
komst bij te wonen om te kijken of het 

bij u past. Hiervoor kunt u zich ook 
aanmelden via een van de onderstaan-
de telefoonnummers.”
Locatie: Parochiecentrum Herwen. 
Koffie, thee en warmte zijn gratis, om 
de kosten van eventuele sprekers te 
dekken wordt 5,00 euro per persoon 
per avond gevraagd. Data: maan-
delijks op de eerste dinsdag van de 
maand van 19.30 tot 21.30 uur. Op-
geven kan bij Marijke Aaldering, 
06 41301532 en Gert Sommers,  
0316 248227.

Top 2000 met harmonie Martinus

Concert Het Hooge Bongertkoor

Warme kerst in de Bibliotheek met Joris’ Kerstboom

Golden Oldies zingen in Meulenvelden

Is er meer tussen hemel en aarde?

Cursus ‘Zelf schrijver worden’

(foto: Bibliotheek Montferland)
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KERST-SNOEPERĲ

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



De Muggenwaard 7 Lathum, T 0313-63 29 63, F 0313-63 29 67, www.grandcaferutgers.nl

• BRUILOFTEN • VERJAARDAGEN • BEDRIJFSFEESTEN
• DIVERSE BINNEN EN BUITEN ACTIVITEITEN

Onbeperkt 
Spareribs, Biefstuk 
of Gamba’s eten

voor
€ 20,00 p.p.

Reserveren gewenst.
Geldig van woensdag 

t/m vrijdag

Actie loopt tot 
29 december 2019

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

KERSTMENU

e 49,50
4-gangen
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

KERSTMENU
€ 47,50

4-GANGEN DINER
Ook vegetarisch en

voor kinderen € 13,25

Weverstraat 12 - Zevenaar - Telefoon: 0316-253234 • www.platiazevenaar.nl

Kom heerlijk 
Grieks culinair 

genieten! 

1e en 2e

kerstdag
geopend

Geopend: dinsdag t/m zondag van 16.00 tot 22.00 uur

Reserveer tijdig

Kerstmenu
Voorgerecht
Kreeftensoep 

Gerookte zalm
Carpaccio

Hoofdgerecht
Stoofpotje van wild 

op een bedje van zuurkool
Of

Wildzwijn biefstuk met 
paddenstoelen, stoofperen 

en rode portsaus

Nagerecht
Chocoladetaart 
met een bolletje 

munt ijs, 
slagroom en 

framboos

Koffi e
Koffi e met een 
griekse likeur 
(kum quat)

Voorgerecht

Carpaccio

Koffi e

(kum quat)

4 gangen menu € 48,50 p.p.

Grieks Restaurant



LOO – Zondagmiddag 8 december 
zal Popkoor Repeat een sfeervol win-
terconcert verzorgen in de prachtige 
kerk in Loo. Onder leiding van dirigen-
te Juliette Dumoré zal Repeat een af-
wisselende mix ten gehore brengen 
van sfeervolle kerstnummers, golden 
oldies en prachtige songs uit het the-
aterconcert Passion!, dat Repeat in 
april voor een viermaal uitverkocht 
Musiater speelde.

November won Repeat nog de eerste 
prijs in de Topklasse grote koren op 
het prestigieuze Balk Topfestival in 
Rotterdam en nu staan ze weer fijn 
in de kerk in Loo. “Heeft u ook al zo’n 
zin in de decembermaand? En wilt u 
popkoor Repeat zelf zien en horen? 
Kom dan vooral naar het Loo Bud-
get Concert in samenwerking met 
Popkoor Repeat en beleef met ons 
alvast hét gevoel van kerst en samen-

zijn! We zien u graag 8 december,  
kerk in Loo.”
Het optreden duurt van 15.00 tot 17.00 
uur. De entree bedraagt inclusief koffie 
of thee in de pauze 7,50 euro. Kaarten 
zijn te koop voorafgaand aan het con-
cert bij de kerk, en zijn ook telefonisch 
te reserveren via Peter Koopmans, 
0316 261612 of op maandagen tussen 
10.00 en 12.30 uur bij het secretariaat 
van de kerk, 0316 263981.

DIDAM – Op maandag 9 decem-
ber vindt weer de jaarlijkse viering 
plaats ‘Op weg naar kerst’. 
 
De uitnodiging geldt voor allen, die 
deelnemen aan een van de activiteiten 
georganiseerd door de Stichting Se-
nioren Kontakt Didam, Loil en Nieuw 
Dijk (SSK). Zij die maandelijks aan de 
dansavond deelnemen zijn uiteraard 
ook welkom. Ook de vrijwilligers die 
helpen bij de diverse activiteiten.
De viering vindt plaats in Zaal Jan en 
Jan, Lieve Vrouweplein 4 in Didam. 
De avond begint om 18.00 uur met 
een gebedsviering, waarin pastor Ben 
Aarsen zal voorgaan. Het Antonius 
van Paduakoor uit Nieuw-Dijk ver-
zorgt hierbij de mooie bijpassende 
gezangen onder leiding van de diri-
gente Loyse ten Kate.

Om 19.00 uur vindt de feestelijke 
en uitgebreide koffietafel plaats en 
eindigt omstreeks 20.30 uur. Daar-
na is er een gezellig samenzijn tot 
22.00 uur. Hierbij zal opnieuw het 
Antonius van Paduakoor zijn prach-
tige gezangen ten gehore brengen. 
Uiteraard is er weer samenzang 
waarbij de aloude bekende kerst-
liederen zullen worden gezongen. 
Natuurlijk ook: Stille Nacht Heilige  
Nacht!

De kosten bedragen 15,00 euro per 
persoon. Gevraagd wordt met gepast 
geld betalen; dat verkort de wacht-
tijd! De zaal gaat om 17.30 uur open. 
Voor nadere inlichtingen kan men 
contact opnemen met: Annie Clap-
pers (224378) of met Henk Boerstal 
(223885).

WESTERVOORT – Geniet 15 decem-
ber van een onvergetelijk kerstge-
beuren. Wees erbij en kom alvast 
in die heerlijke, warme en gezellige 
kerstsfeer.
 
Carla brengt met haar begeleiders 
een afwisselend, warm en sfeervol 
kerstconcert. Het programma wordt 
afgewisseld met luister en meezing-
nummers, waarbij de bezoekers dit 
keer dus gewoon lekker voluit mee 
mogen zingen!
In de donkere dagen voor Kerst ko-
men ze allemaal weer voorbij: de 
kerstliedjes. We nemen je mee langs 
echte Kerst-klassiekers maar ook 
langs eigentijdse top-40 hits. We zin-
gen in het Engels, maar ook in het 
Nederlands.
Zingen is heerlijk en werkt ontspan-
nend. Samen zingen is nog gezelli-
ger en fijner, want wat is er mooier 
dan muziek met elkaar delen. (Carla 

Herlfterkamp: muzikaal leider en zan-
geres. Kirsten van Oort: piano. Theo 
Scholten: accordeon. Vincent Gal: 
percussie. Met medewerking van vele 
gastzangeressen.)
De bezoekers ontvangen een Sing à 
Longboekje. Mocht je een liedje niet 
zo goed kennen, dan lees/zing je lek-
ker uit het boekje mee. Kaarten voor 
donateurs, inclusief koffie of thee, 
bedragen € 6,00, bij Cigo in de voor-
verkoop 7,50 en aan de deur 10 euro. 
Ook kunnen kaarten à € 7,50 via de 
site https://www.vriendenwerenfried-
kerk.nl/activiteiten worden verkregen.
Het concert begint om 15.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. De deur is open 
om 14.30 uur, zodat u voorafgaande 
aan het concert nog een kopje koffie 
of thee kunt gebruiken. In de pauze 
kunt u, tegen betaling, fris of glüh-
wein verkrijgen. De opbrengst is voor 
het behoud van de Werenfriedkerk in 
Westervoort.

ZEVENAAR – Caleidoz Vrijwilligers-
centrale zoekt vrijwilligers voor de vol-
gende organisaties:
 
- De Formulierenbrigade zoekt een me-
dewerker die op huisbezoek gaat bij 
mensen met een laag inkomen met 
als doel hulp bieden bij het invullen van 
eenvoudige aanvraagformulieren ter 
verhoging van hun inkomen.
- Kinderboerderij Rosorum zoekt een 
medewerker voor de voerdienst en de 

begeleiding van bezoeker op zaterdag 
en zondag (van 14.00 tot 17.00 uur).
- Liemers Museum zoekt een medewer-
ker voor het rondleiden van volwasse-
nen en/of het begeleiden en rondleiden 
van jongeren bij educatieve projecten.
- Stichting Zevenaar op ijs zoekt een 
magazijnmedewerker, onder andere 
voor het beheren van de voorraden 
en het verstrekken en ontvangen van 
werkkleding,
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 de website www.vrij-
willigerswerkgelderland.nl/zevenaar of 
een e-mail sturen naar: vacaturebank@
caleidoz.nl.
Caleidoz Vrijwilligersentrale is verhuisd 
naar het Ondernemerscentrum de Peli-
kaan, Ringbaan-Zuid 8, Zevenaar.

GROESSEN – Op dinsdag 17 december 
om 13.30 uur (kerk open om 13.00 uur) 
vindt de kerstviering van de KBO Dui-
ven en de Senioren Sociëteit Groessen 
plaats in de Andreakerk van Groessen 
met medewerking van het Herenkoor.
 
“Na afloop van de viering gaan we geza-
menlijk naar zalencentrum Gieling voor 
het driegangendiner in kerstsfeer, waar 
Jan Verkerk ons muzikaal zal vermaken.
De mensen die niet naar de kerstviering 

in de kerk gaan: na half drie gaat de zaal 
open. Aanvang kerstdiner zo rond 15.00 
uur. Einde rond 18.15 uur. De kosten voor 
deze middag bedragen 26 euro per per-
soon. U kunt de 26 euro overmaken op 
rekening van de penningmeester van de 

KBO Duiven NL75 RABO031`5405651 
onder vermelding kerstviering. en lid.nr. 
Deelname Groessen rekeningnr NLRA-
BO 0308521450. Aanmelden vervoer 
van en naar Groessen op telefoonnum-
mer 0316 261101. Tijdig aanmelden.

DUIVEN/WESTERVOORT – Team 
Vroeg Eropaf helpt inwoners van de 
gemeenten Duiven en Westervoort 
met (beginnende) financiële proble-
men.
 
Een eerste betalingsachterstand is 
vaak nog eenvoudig op te lossen. 
Wanneer mensen langer wachten, is 
de kans groter dat de schulden oplo-
pen. Veel mensen voelen zich schul-
dig of schamen zich als ze schulden 
hebben. Maar weet u dat dit veel va-
ker voorkomt dan u misschien denkt? 
Iedereen kan in de schulden raken. 

Door tegenslagen als werkeloosheid, 
ziekte of een scheiding kunnen men-
sen in de problemen komen.
Door samen te werken met woning-
corporatie Vivare, zorgverzekeraars, 
Vitens en energiemaatschappijen krij-
gen de gemeenten Duiven en Wester-
voort inwoners met mogelijke geld-
problemen eerder in beeld. Daardoor 
kunnen ze hen eerder hulp bieden. 
De hulp van Vroeg Eropaf is aan huis, 
gratis en vrijblijvend.
Medewerker van team Vroeg Eropaf: 
“In andere gemeenten in Nederland is 
vroeg Eropaf een succes: acht op de 

tien mensen ging in op de aangebo-
den hulp. Wij gaan daar nu in de ge-
meenten Duiven en Westervoort mee 
starten. We zijn heel benieuwd naar 
de ervaringen.”

Huisbezoek
Twee medewerkers van Vroeg Eropaf 
komen aan de deur en helpen (als de 
inwoner de hulp aanneemt) om de fi-
nanciën weer op orde te krijgen. Zo-
dat de inwoner weer een goed over-
zicht van inkomsten & uitgaven heeft. 
En houdt. En zijn/haar maandelijkse 
betalingen weer kan doen.

Popkoor Repeat. (foto: Tom Harder)

Loo Budget kerstconcert

55-plussers ‘Op weg naar kerst’

Kerst Sing à Long & Concert in 
Westervoort

Kerst KBO Duiven en Senioren Societeit Groessen

Team Vroeg Eropaf gaat op pad

Enthousiaste vrijwilligers gezocht

Carla Herlfterkamp. (foto: Sjoerd van den Berg)
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Natuurlijke gebitsprotheses

Paul Krugerstraat 2, 6814 AS Arnhem 
026 - 84 84 887 • info@primidentes.nl 

www.primidentes.nl

Reparaties
Gebitsprothese binnen 1 dag mogelijk

Fexibele en comfortabele protheses

Vertrouwen, vakbekwaamheid, passie

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd

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



Muziekvereniging Liemers Harmonie 
Duiven bestaat dit jaar 90 jaar. Als af-
sluiting van dit feestelijke jaar wordt 
op zaterdagavond 21 december het 
Warm Winter Concert gehouden in 
de Remigiuskerk. Het harmonieorkest 
pakt vanaf 19.30 uur uit met prachtige 
melodieën van kerst en wintermuziek. 
Speciaal voor dit concert is een koor 
samengesteld, dat de klanken extra 
kleur gaat geven.
 
“De sfeer van de Remigiuskerk past 
perfect bij dit concert,” aldus voorzit-
ter Laura Staring. “ Muziek is emotie 
en zeker deze muziek tijdens de koude 
dagen voor Kerstmis zullen zeker aan-
spreken.” Een kerstconcert is niet nieuw 
in de Remigiuskerk. Staring: “Tot een aantal jaar 
geleden zong het Middenkoor rond deze periode 
haar kerstconcert. We zijn 
blij dat we deze traditie nu 
voort kunnen zetten.” Toe-
gangskaarten zijn te koop 
bij Present Art en Cesar 
Bloemen in Duiven.
 
Bij Liemers Harmonie Dui-
ven spelen veel leden die 
via de eigen opleiding zijn 

begonnen. Muziekinstrumenten leren bespe-
len kan bij de professionele docenten die zijn 

aangesloten bij Liemers 
Harmonie Duiven. Alle op-
leidingen, zowel individueel 
als in orkestverband, vinden 
plaats in ’t Muziekhuus aan 
de Visserlaan 39 in Duiven. 
Nieuwe leden kunnen zich 
aanmelden via Bart Ker-
sten: secretarisliemershar-
monie@outlook.com.

Om het tekort aan zaalcapaciteit in Duiven op 
te lossen is in 2017 de Stichting Binnenspor-
taccommodatie Horsterpark opgericht. Door 
een ruime bijdrage van de gemeente Duiven, 
die het initiatief zag als een mooi voorbeeld van 
burgerparticipatie, kon in de zomer en najaar 
2017 de Airdome Duiven worden aangekocht. 
Gekozen is voor een blaashal van het Italiaanse 
bedrijf Poletti geleverd via OpenCover uit Veen-
endaal. Het gekozen type is een dubbelwandig 
type waarmee de (warme) luchttoevoer zeer 
gecontroleerd en onmerkbaar gebeurt en het 
klimaat goed te regelen is. De Airdome wordt 
ieder jaar opgebouwd op het mini-veldje bij 
MHC de Westerduiven en is in gebruik tussen 
eind november en eind februari.

De Airdome Duiven beschikt over 2 velden van 

21 bij 42 meter (formaat handbal/zaalhoc-
key) incl. belijning, eventueel te combineren 
tot een speloppervlakte van 42 bij 42 meter. 
In de hal ligt een professionele sportvloer van 
Amerikaans fabricaat en geleverd door Royal 
Campen. Het is daarmee geschikt voor vrijwel 
alle binnensporten. Eventuele extra belijning 
en aanvullende sportmaterialen zijn via de Ge-
meente Duiven en SBH te regelen. Ook sport 
specifi eke klimaataanpassingen zijn mogelijk. 

Alle binnensporten zijn welkom en kunnen ook 
beoefend worden in de Airdome. Samen met 
de gemeente Duiven organiseert SBH dan ook 
vrije trainings- of zg. “Probeeruren” om de aan-
trekkelijkheid te beproeven. Dit zal gebeuren 
in het weekend van 21 december. Voor meer 
informatie kijk op https://airdome-duiven.nl/.  

Winterconcert door Liemers 
Harmonie Duiven in Remigiuskerk

Vierwekelijkse informatiepagina

CURSUS CREATIEF SCHRIJVEN

DE PAGINA VOOR VERENIGINGEN UIT 

Duiven, Groessen en Loo
Eens in de vier weken vertellen 4 vereni-
gingen iets over zichzelf: een bijzonder 
optreden, een kampioenschap of een 

jubileum. Het is aan de verenigingen zelf!  
De pagina wordt mogelijk gemaakt vanuit 
het Stimuleringsbeleid van de gemeente 

Duiven. Ook interesse als vereniging? 
Neem contact op via 

stimuleringsbeleid@duiven.nl.

Sinds de jaren ’90 bestaat de SSD. Wat ooit 
begon als een “ stratenvolleybal ” met eens in 
de 6 weken twee speelavonden (di/do) voor 
recreatieve volleybalteams is door de jaren 
heen aanzienlijk veranderd. De SSD heeft drin-
gend behoefte aan nieuwe volleybalteams 
die nu eens per 6-7 weken op een door de 
weekse avond in sporthal “Triominos” gezel-
lig en recreatief volleyballen. Om het volleybal 
recreatief te houden zijn er extra spelregels 
gemaakt. Zo dienen er per team minimaal 
twee dames te worden opgesteld en geldt er 
een servicewissel na drie gemaakte punten. 
Dit zorgt voor het behoud van het recreatieve 
karakter. 

Spreekt deze oproep jou aan en wil je het voor-
touw nemen om een vrienden- of straatteam 
samen te stellen meld je dan aan bij de voor-
zitter van de SSD Jeroen Arends, jarends54@
hotmail.com.
Aan de deelname zijn kosten in verbonden. 
Voor slechts 60 euro per seizoen kun je met 
je team ca. 7 gezellige avonden volleyballen. 
Deze recreatieve competitie wordt jaarlijks 
afgesloten met een eindtoernooi. Teams uit 
de gehele Liemers Regio nodig ik uit om deze 
uitdaging met twee handen aan te pakken. 
Reageer snel zodat je in januari al van de par-
tij kunt zijn voor een gezellige avond volleybal 
in een ontspannen sfeer.

Tot nu toe heb ik vijf cursisten gehad die creatief 
schrijven bij me volgden. En hoe! Elke week flink 
actief met huiswerk en een intensieve nabespre-
king in het clubhuis  van de Kunstkring Duiven. 
Ze toonden flinke inzet en staken veel op van de 
feedbackrondes, waarin ze ook zelf andermans 
werk van commentaar voorzagen. Drie van hen 
deden zelfs mee aan de Poëtische Kaart van 
Duiven, waarvoor ze een nieuw gedicht schre-
ven en voordroegen. Ze schreven sonnetten en 
haiku, iets wat ze tot nu toe nooit gedaan had-
den. Kortom, ze ondervonden wat ze eigenlijk al 
wisten: schrijven is leuk.

Leuk is een beetje een modewoord. Schrijven is 
echter meer dan leuk. Het is kijken, nadenken, 
naar woorden zoeken, formuleren. En doen. 
Teksten maken en aan anderen laten lezen ac-

tiveert. Je wordt er wakker en alert van. Je om-
geving ziet je plotseling staan. “Dag meneer van 
de krant”, zeggen ze tegen me als er weer een 
column van me in De Gelderlander staat. En 
vroeger, toen ik kookboeken schreef: “De Gelder-
se keuken, daar gaat u toch over?” Daar geniet ik 
stiekem telkens weer van.

Je gaat op stap met een klein boekje en een pot-
lood. Je krijgt een open oog voor wat er gebeurt. 
Iemand adverteert voor een ‘ritsbek’ terwijl hij 
‘ridge back’ bedoelt. Daar schuilt een wereld 
achter. Het kan een gedichtje of een column 
worden. Heeft u ook zin om uw schrijftalent ver-
der te ontwikkelen? Meld u aan bij de Kunstkring 
Duiven.

Humphrey Ottenhof, docent creatief schrijven

Stichting Sportactiviteiten duiven 
zoekt nieuwe recreatieve 
volleybalteams

Airdome Duiven



Zaterdag/zondag : 7 / 8 december 2019. 
Geen Viering.
Zaterdag : 14 december 2019 om 19.00 
uur. Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Thanh Ta. Koor : 
Dames en Herenkoor.
Gebedsintenties 14-12-2019: Ouders 
Nijenhuis-Klein Goldewijk, jan Meijer. 
Jaargetijde: Theo Veldman
Overleden : 27-11-2019 Jan Meijer in de 
leeftijd van 93 jaar.
Mededelingen:
Het Remigius secretariaat is in de Kerst-
periode gesloten van maandag 23 de-

cember 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020. 
In deze periode zijn ook de Mariakapel 
en de Gedachteniskapel gesloten i.v.m. 
eventueel overlast vuurwerk.
Vooraankondiging concerten in de H. 
Remigiuskerk.
Donderdag 19 december 2019 concert 
van het Neva Ensemble St. Petersburg. 
Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 21 december 2019 Warm Win-
ter Concert van Liemers Harmonie Dui-
ven met projectkoor. Aanvang 19.30 uur.
Zondag 19 januari 2020 concert van het 
Rei Ensemble. Aanvang 14.00 uur.

 

Gezellige middag bij Parkinson 
Café Zevenaar
ZEVENAAR – Parkinson Café Zeven-
aar sluit het jaar af met een gezellige 
bijeenkomst in ontmoetingscentrum 
De Hooge Bongert aan De Hooge 
Bongert 3 in Zevenaar.
 
Iedereen is dinsdag 10 december 
van 14.00 tot 16.00 uur welkom voor 
een hapje en een drankje. “Afgelo-

pen jaren kregen we van bezoekers 
vaak de vraag: is dit nu een café? 
Daarom nodigen we u nu graag uit 
voor een ‘echt’ Parkinson Café. Wilt 
u vóór 7 december via parkinson-
cafe@liemerije.nl of 088 0441999 
laten weten of u komt? Op www.
parkinsoncafezevenaar.nl staat meer  
informatie.”

Op 7 december om 18.00 uur, viering 
onder leiding van Parochianen.
Op 14 december om 18.00 uur, Woord 
en Communieviering.Voorgangers W. 
Herbers en P. Peters. Zang Antonius-
koor o.l.v. J. Holland. Orgel S. Joosen.
Op 21 december om 18.00 uur, Eu-
charistieviering. Voorganger Pas-
toor Thanh. Lector W. Berentsen. 
Zang Antoniuskoor o.l.v. J. Holland.  

Orgel S. Joosen.
Op 24 december Kerstavond om 
17.00 uur Gezinsviering. Vorganger E. 
Lemmen, Lector E. Kroets. Zang Gele-
genheidskoor.
Op 25 december Eerste Kerstdag om 
09.30 uur. Eucharistieviering. Voor-
ganger Pater Remmers. Lector W. 
Berentsen. Zang Antoniuskoor o.l.v J. 
Holland. Orgel H. IJsveld.

ZEVENAAR – Zondag 24 november 
heeft het AMK Koor Zevenaar het tra-
ditionele Ceciliafeest gevierd.
 
Dit jaar is het koor versterkt met nieu-
we leden, met ook dames en heren 
van het voormalig Martinuskoor uit 
Oud-Zevenaar. In de Andreaskerk heeft 
het koor de eucharistieviering muzikaal 
ingekleurd met de Missa Harmonia 
Mundi van L. Maierhofer. Aan het eind 
van de viering ontving Truus Bekker de 
gouden Gregoriusmedaille ter gelegen-
heid van haar 40-jarig koorjubileum.

Het feest is ’s middags voortgezet bij 
zalencentrum Staring waar de overige 
jubilarissen Dinie Wienholts voor 30 
jaar en Yvonne Roosenhoff voor 12.5 
jarig koorjubileum met bloemen en een 
oorkonde zijn gehuldigd.
“Als u geïnteresseerd bent in gregori-
aanse en Latijnse kerkmuziek en ons 
koor wilt komen versterken, bent u wel-
kom op onze repetitie elke maandag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur in de 
theaterzaal van de Pelgromhof. Inlich-
tingen bij secretaris Gertie Goes, 0316 
526523.

Geloofsgemeenschap  
Sint-Franciscus Babberich
Op zondag 15 december is er om 9.30 
uur een communieviering met als voor-
ganger Maarten Smits. Het Ritmisch 
Koor verzorgt de zang. Iedere woens-
dag is er in de kapel om 18.30 uur een 
eucharistieviering. Bij de ingang van de 
kapel staat er een collectebus. Deze 
collecte is bedoeld voor een jaarlijkse 
kerst attentie voor zieken en ouderen 
van onze parochie.
 
Gebedsintenties:

Truus Rutjens-Boerboom
Thea en Diny Martens
Henk en Dineke van Dinther
Albert en Henkie van Dinther
Overleden ouders Berndsen-Tiemes-
sen
Jan en Leis Ross-Overdreef
Nol Köning
Bart Willemsen en overleden familie 
Willemsen-Wigman
Telefoon: 0316-247216 email:babbe-
rich@rkliemers.nl 

De dames Truus Bekker (40 jaar), Dinie Wienholts (30 jaar) en Yvonne Roosenhoff (12.5 jaar) worden 
gehuldigd. (foto: Trees Rosmulder)

Straattheater tijdens Dickens in de Liemers. (foto: Peter van ‘t Land)

DUIVEN – Het Horsterpark is in het 
weekend van 6 december in han-
den van het Dickens in de Liemers- 
virus.

Bezoek dit gratis event. Proef de kersts-
feer. Geniet bij het theater van toneelspel, 
zang en dans. Lees het volledige program-
ma op www. DickensindeLiemers.nl.

In het weekend van zaterdag 7 de-
cember en zondag 8 december is er 
geen viering in de Sint-Martinuskerk 
van Oud-Zevenaar.
 
Mededelingen:
Overleden op maandag 18 november 
in de leeftijd van 93 jaar mevrouw Thea 
Hülkenberg-Jansen, Masiusplein, Ze-
venaar.
 
Op zondag 8 december a.s., wordt voor 
onze parochie het ‘jaar van de Eucha-
ristie’ op een feestelijke wijze geopend 
door hulpbisschop mgr. Woorts, met 
assistentie van het pastoraal team. De 
viering begint om 10.30 uur (en niet 
om 09.30 uur) in de Andreaskerk in Ze-
venaar. Muzikale ondersteuning komt 
van een projectkoor. Misdienaars uit de 
gehele parochie assisteren.
Na afloop is er koffie, waarna mgr. 
Woorts voor belangstellenden een le-
zing houdt over de Eucharistie in de 
kunst. Daarna kunt u met hem napra-
ten onder het genot van een kopje kof-
fie en een broodje.  Het jaar van de Eu-
charistie is begin dit jaar door kardinaal 
Eijk uitgeroepen voor het hele aartsbis-
dom. Het jaar van de Eucharistie duurt 
tot en met eind november volgend jaar. 
U bent van harte welkom!
 
In het weekend van zaterdag 14 de-
cember en zondag 15 december is er 
geen weekendviering in de Sint-Marti-

nuskerk van Oud-Zevenaar.
Zondag 15 december 11.00 uur:
Concert, uitgevoerd door muziekver-
eniging Crescendo uit Ooy-Zevenaar.
De toegang is gratis. U bent van harte 
welkom!
 
Dinsdag 17 december 14.00 uur:
Kerstviering Senioren mat Pastoraal 
werker M. Smits en het AMK koor.
 
Gebedsintenties:
Ria Koenders-Leijting, Gerrit God-
schalk, Gerrit en Mientje Hendrik-
sen-Fontein, Theet van Alst, Wiek 
van Haeren, Riek Stevens-Keurentjes, 
Frans Wanders, Erna Luiking en Gerda 
Luiking-Sweers
 
Collecte:
Bisschoppelijke Adventsactie en eigen 
geloofsgemeenschap
 
Mededelingen:
Overleden op zondag 1 december in de 
leeftijd van 69 jaar mevrouw Ria Lau-
rensse-Schiebergen, Sint Annastraat, 
Oud-Zevenaar.
 
De eerstvolgende vieringen zijn:
Kerstavond dinsdag 24 december 
17.00 uur: Diaken A. van Zundert
Kerstavond dinsdag 24 december 
20.30 uur: Parochianen gaan voor
1e Kerstdag woensdag 25 december 
11.00 uur: Pastoraal werker M. Smits 

Gereformeerde Kerk Vrij-
gemaakt Duiven -Velp
De diensten worden gehouden in de 
SoW Kapel Rijksweg 56B te Duiven
8 december 8.30 u ds. R.A. Nijhoff; 
16.00 u ds. J. Boersema
15 december 8.45 u ds. W. Scherff; 
16.00 u ds. J. Holtland
 

Sint-Werenfridus
Zaterdag 7 december om 19.00 uur. Be-
zinning en Uitstelling.Zondag 15 decem-
ber 2019 om 11.00 uur. Onder leiding 
van parochianen met medewerking van 
het Werenfriduskoor. Misintenties: Henk 
Heijmen, Wim en Annie Grefen- Wan-
ders, Paul Compen, Geert Jansen, Wim 
en Dien Steentjes, Robert Budel.

Kerstbeleving
bij Liemerije Zevenaar
ZEVENAAR – Beleef de kerstsfeer met 
een wandeling door de tuin van Lieme-
rije Zevenaar. Ontmoet de herders met 
hun schapen, maak een ritje in de ar-
reslee, bekijk oude ambachten en tra-
ditionele kerstkraampjes en bak een 
heerlijk broodje bij het vuur.
 
Allen zijn op woensdag 11 december 
tussen 16.00 en 19.00 uur van welkom 
in de tuinen van Liemerije Zevenaar 
(Hunneveldweg 12, Zevenaar). Voor 
meer informatie kan men terecht bij 
Julia Wout (Julia.Wout@liemerije.nl) en 
Petra & Miriam Florissen (Miriam.Floris-
sen@liemerije.nl)

Ontmoetingskerk
Zevenaar
Op zondag 8 december is er om 10.00 
uur in de Ontmoetingskerk een vie-
ring, waaraan Amnesty International 
zal meewerken. De voorganger is ds. 
A. Jonkman. Na afloop is er gelegen-
heid om elkaar bij koffie of thee in 
‘Ons Huis’ te ontmoeten. Ook kunnen 
er dan brieven voor Amnesty worden 
geschreven.
 
Op zondag 15 december is er om 10.00 
uur een Avondmaalsviering, waarin ds. 
J. van Sloten uit Emmerich zal voor-
gaan. Om 19.00 uur is er in de kerk een 
Advents- en Kerstzangavond waaraan 
het koor ‘Con Brio’uit Westervoort zal 
meewerken.

Sint-Martinuskerk
Giesbeek
Zondag 1 dec. om 10.u. Oecumenische 
viering te Lathum. Dhr. J. Ubbink en Cae-
ciliakoor
Dinsdag 3 dec. om 10 u. H. Eucharistie, 
Pater G. Remmers, Samenzang
Zaterdag 7 dec. om 19 u.. H. Eucharistie, 
Pater G. Remmers, Caeciliakoor
Zaterdag 21 dec. om 19 u. Woord- en 
Communie, Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor
Zondag 22 dec. om 15 u. Concert Kon. 
Doesborgh’s Mannenkoor
Maandag 23 dec. om 18 u. Herdertjes-
tocht, Karin de Man
Dinsdag 24 dec. om 20.30 u. Diaken A. 
van Zundert, Caeciliakoor en Gregorius 
Kerstavond
Donderdag 26 dec. om 10 u. Woord- en 
Communie, Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor, 
2e Kerstdag
Donderdag 26 dec. om 20 u. Concert 
St. Gregorius, dirigent Dieneke Griek, 2e 
Kerstdag 

H. Remigius Duiven

Antonius Abt Kerk

AMK Koor huldigt jubilarissen

Lustrum Dickens in de Liemers

Sint-Martinus Oud-Zevenaar
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Familieberichten voor zowel particulieren als bedrijven en begrafenis-
ondernemers. U kunt uw familiebericht doorgeven via de mail; 
gemeentenieuws@starterspers.nl. Wij maken de advertentie 
voor u in orde en u ontvangt van ons een factuur.
Particulieren kunnen de advertentie ook contant komen afrekenen  
op ons kantoor, Klappenburgstraat 30A, 6681 XS Bemmel.
Voor meer informatie kunt u bellen: 0481-46 47 70.

Er zijn 5 formaten met een standaard opmaak.
Formaat 1: 111,6  x  69,6 mm,   prijs €   76,23 incl. BTW
Formaat 2: 111,6  x  106,4 mm,  prijs €   90,75 incl. BTW
Formaat 3: 111,6  x  143,2 mm,  prijs € 114,95 incl. BTW
Formaat 4: 111,6  x  180,5 mm,  prijs € 141,57 incl. BTW
Formaat 5: 111,6  x  210,0 mm,  prijs € 166,98 incl. BTW

Familieberichten worden ook geplaatst op www.gemeentenieuwsonline.nl

De berichten dienen uiterlijk woensdag vóór 10.00 uur binnen te zijn.

Familieberichten



WWW.JHE-AUTOS.NL

Hazeland 25A, 6931KA Westervoort
Tel:026-3827341 • Info@jhe-autos.nl

 
Koningsweg 2b  7037 DW BEEK Tel: 0316-53 17 57
w w w . a u t o b e d r i j f f i e l t . n l

OCCASION VAN DE WEEK 
Nissan Qashqai 1.2 
Tekna
Bouwjaar 2016

Prijs: € 20.950,-

TEVENS HET ADRES VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES, ONDERHOUD, APK, SCHADE EN TAXATIE

WWW.DEMIAUTO.NL

Het Hazeland 36-38
6931 KB Westervoort

Tel. 026-3119009
Fax 026-3237478

Mobiel 06-51405200
info@demiauto.nl

Tevens leerbedrijf  
voor de mobiliteitsbranche!

Verkoop van gebruikte 
± 60 BOVAG occasions

Het BOVAG autobedrijf 
in Westervoort, reparaties 

met BOVAG garantie.W
INTERACTIE 

NOVEM
BER & DECEM

BER 2019

Aircoservicebeurt m
et UV behandeling

+ com
pressor olie

Oude type Airco gas € 60,50

Nieuwe type Airco gas € 200 -  € 250

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

Fiat 500 1.0 TwinAir 
Easy/Airco/Lmvelgen

€7.350,-

Renault Captur 0.9 TCe 
Dynamique/Airco/Cruise/Pdc/Navi

€ 12.495,-

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

Volkswagen Eos 1.6-16v 
FSI Airco-Stoelverwarming-

Parkeersensor

€ 8.950,-

Ford Ka 1.2 Titanium X 
Airco/LMvelg/Privacy Glass

€ 4.750,-

Voor al uw reparatie, onderhoud en 
APK van uw auto -  Ook voor campers

Mooie locatie, grote werkplaats en service en prijzen 
zoals u van ons gewend bent

Graag tot ziens bij

Auto Performance Zevenaar
Einsteinstraat 13, 6902 PB  Zevenaar. Tel.: 0316-241235

info@autoperformancezevenaar.nl

Liemersallee 9

6931 KH Westervoort

T. 026 - 3120270
M. 06 - 30789630
E. info@tvsautos.nl

• VERKOOP OCCASIONS 
• REPARATIES EN                       

ONDERHOUD 
• AIRCO SERVICE
• BANDEN
• REMMEN
• SCHADE HERSTEL
• TPMS SERVICE
• ACCU’S

Je bent beter af bij Frans Jansen, kijk op de site voor alle actuele auto’Je bent beter af bij Frans Jansen, kijk op de site voor alle actuele auto’ss

Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
Seat Ibiza 
1.2 TDI 
75pk Eco Style 
Navi | Cruise
TREKHAAK

Km-stand 119.996 
Bouwjaar 01-2011

Prijs € 5.950,-



Zaterdag 14 en maandag 16 decem-
ber 20.00 uur: A Rainy day in New 
York. A Rainy Day In New York is 
Woody Allens vijftigste film als regis-
seur en scenarist. Met een sterren-
cast bestaande uit o.a. Timothée Cha-
lamet, Elle Fanning, Selena Gomez, 
Jude Law, Diego Luna en Liev Schrei-
ber, vertelt de romantische komedie 
het verhaal van een jong stel dat zich 
verheugt op een speciaal weekend 
in New York, weg van de universiteit 
waar ze allebei studeren. Maar dan 
verandert hun weekend in een inge-
wikkelde puinhoop. De film is de der-
de samenwerking tussen Allen en de 
vermaarde, met een Oscar bekroonde 
cameraman Vittorio Storaro.
 
Vrijdag 20 en maandag 23 december 
20.00 uur: Poms. Sun Springs is meer 

dan een bejaardengemeenschap, het 
is een luxe resort waar de straten vol 
staan met palmbomen, de lucht altijd 
blauw is en een privé-ambulance mi-
nimaal één keer per dag langskomt. 
Bewoonster Martha (Diane Keaton) 
verveelt zich stierlijk in het prachtige 
seniorenparadijs en besluit om daar 
verandering in te brengen door een 
cheerleading club op te richten voor 
vrouwen boven de 60…
 
Filmhuis Didam is gevestigd in ge-
bouw Meulenvelden, Waverlo 2 in 
Didam. Meer informatie over films of 
het filmhuis en reserveren: www.film-
huisdidam.nl. Entree 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 toe-
gankelijk voor rolstoel en scootmobiel.

DIDAM – Donderdag 12 december is 
de tweede avond in 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 Biblio-
theek Didam, Schoolstraat 22, van 
20:00-22:00 uur.
 
Deze avond heeft als onderwerp My-
then en muziek. De belangstelling voor 
mythologie leeft onder veel mensen, 
niet alleen bij historici of letterkundigen, 
maar ook onder componisten. Onder-
zoekers willen de oorsprong, ontwikke-
ling en betekenis van mythen achter-
halen, kunstenaars dragen vaak nieuwe 
ideeën aan over samenleving of religie. 
Tijdens de avond over Mythen en Mu-
ziek kunt u bewerkingen van componis-
ten beluisteren, die hun inspiratie uit drie 
verschillende streken van de wereld put-

ten. We beginnen de bijeenkomst met 
bewerkingen van teksten die bewaard 
zijn gebleven op kleitabletten uit Irak. 
Daarna wordt er aandacht besteed aan 
muzikale versies van enkele Griekse en 
Romeinse mythologieën. Noord-Europa 
komt met beelden van uitvoeringen als 

laatste aan de beurt.
Opgeven voor deze avond via www.bi-
bliotheekmontferland.nl, 0316 221184 
of aan de balie in de bibliotheek. Toe-
gang is 5,00 euro per lezing. Het volledi-
ge lezingenprogramma staat ook op de 
website van de Bibliotheek Montferland.

DUIVEN – Vlado Kumpan und 
Seine Musikanten: Wie kent er 
niet de Böhmische Traum? Dan 
is deze avond een absolute 
aanrader!
 
Op zaterdag 7 december orga-
niseren de ‘Vesters Walder Mu-
zikanten’ uit Zevenaar voor de 
veertiende maal een culturele 
avond met medewerking van 
het uit Tsjechië afkomstige to-
porkest Vlado Kumpan und Sei-
ne Musikanten.
Vlado Kumpan en zijn orkest 
beheersen de Boheemse en 
Moravische blaasmuziek tot in 
perfectie. De veelgeprezen vaak 
volgeboekte concerten zijn een 
absolute ervaring voor elke fan van de 
blaasmuziek.
Dit virtuoze unicum moet je live wor-
den gehoord en ervaren hebben. Dan 
weet je ook waarom deze band meer 
dan 100.000 cd’s heeft verkocht en een 
van de meest populaire en bekende en-
sembles van dit moment is. Het orkest 
van Vlado is in 2001 opgericht. In 2003 
werd Vlado Kumpan en zijn muzikanten 

(Kumpanovi muzikanti) uitgeroepen tot 
Europees kampioen in de professionele 
klasse. Net als hij hebben alle muzikan-
ten aan een conservatorium of conser-
vatorium gestudeerd.
Vlado Kumpan is zonder overdrijven 
één van de beste trompettisten ter we-
reld. Zijn uitstekende ademtechniek en 
onvergelijkbare toon maken van zijn 
trompet een waar kunstwerk. Alle der-

tien kapelleden zijn stuk voor stuk zeer 
bewonderingswaardig, solisten op hun 
instrumenten, en voelen zich thuis in 
elke muziekstijl.
Kortom: Alle ingrediënten voor gewel-
dig muzikale avond. Er zijn nog enkele 
kaarten voor het optreden in De Ogtent, 
Remigiusplein 9 in Duiven. Aanvang 
19.15 uur. Entreebewijs: 18.50 euro. 
Kaartverkoop op www.vwmkapel.nl.

ZEVENAAR – Op zaterdag 14 decem-
ber staan er drie totaal verschillende 
optredens op het Programma van het 
Open Podium in Muziekcafé De Lan-
taern in Zevenaar.
 
Deze avond start met covers van diver-
se popnummers door het duo Mem-
bers Only, daarna neemt cabaretier 
Xavier de Wit uit Duiven de bezoekers 
mee naar de wereld van echt of nep. De 
avond wordt afgesloten door het Bal-
kantrio Arnhem met mooie ballads en 
opzwepende muziek. De avond begint 
om 20.30 uur en de entree is helemaal 
gratis.
Het duo Members Only brengt covers, 
variërend van soul tot folk en van jazz 
tot pop; van Josh Stone tot Joni Mit-
chell en van Leon Russell tot Norah 
Jones, terwijl een stevig rocknummer 

ook niet wordt geschuwd. Als duo zijn 
ze momenteel al zo’n drie jaar bij elkaar 
en ze treden regelmatig door het hele 
land op.
In de voorstelling ‘Echt? Nep!’ van ca-
baretier Xavier de Wit uit Duiven wordt 
eens te meer duidelijk, dat we gebak-
ken lucht inademen, laten voorkomen 
dat we het weten, alles op een rijtje 
hebben, geslaagd zijn, altijd winnen. 
Maar is dit echt of nep. De oorzaak van 
het altijd maar de eerste, de beste te 
willen zijn.
Het Balkantrio Arnhem zingt en speelt 
dansen en liederen uit de gehele Balkan, 
Griekenland, Armenië en Georgië. Lang-
zame ballades, soms a capella, snel-
lere dansnummers en onregelmatige 
maatsoorten. Alles wat de Balkanmu-
ziek zo interessant maakt wordt ten ge-
hore gebracht. Info www.delantaern.nl.

LIEMERS – De Liemerse R.K. parochie 
Sint-Willibrordus, waar de zeventien 
dorpen van de burgerlijke gemeenten 
Doesburg, Duiven, Westervoort en Ze-
venaar onder vallen, houdt op zondag 
8 december een feestelijke regionale 
viering ter gelegenheid van het Jaar 
van de Eucharistie.
 
Speciale voorganger en gastspreker 
voor deze gelegenheid is Monseigneur 
Woorts, hulpbisschop van het aartsbis-
dom Utrecht. Hij wordt geassisteerd 
door het pastoraal team van de paro-
chie. Plaats van handeling is de And-
reaskerk in Zevenaar. De viering begint 
om 10.30 uur (in plaats van 9.30 uur). 
Een speciaal projectkoor zal de viering 
muzikaal opluisteren. Na de koffiepau-
ze zal Monseigneur Woorts, in de kerk, 
voor belangstellenden een lezing hou-
den over de ‘Eucharistie in de kunst’.
Het Jaar van de Eucharistie is door 
kardinaal Eijk uitgroepen voor heel het 

aartsbisdom Utrecht. Dit themajaar 
begint vanaf de eerste zondag van de 
Advent 2019 (1 december) en eindigt 
met het feest van Christus, Koning van 
het Heelal (22 november 2020).
Parochianen die graag naar deze bij-
zondere viering komen, maar geen ver-

voer hebben, kunnen een beroep doen 
op het vervoer dat door het pastoraal 
team wordt aangeboden. Zij dienen 
zich zo spoedig mogelijk, doch uiter-
lijk woensdag 4 december aan te mel-
den bij het pastoraal team, via: team@ 
rkliemers.nl of 0316 523468.

Members Only.

(foto: Bibliotheek Montferland)

Actiefoto live optreden OgTent 2018. (foto: Addie van de Heijden)

Feestelijke viering in de Andreaskerk Zevenaar. (foto: Parochie Sint-Willibrordus)

Programma Filmhuis Didam

Mythen en Muziek

Vlado Kumpan und Seine Musikanten in Duiven

Popsongs, cabaret, Balkanmuziek 
op Open Podium in De Lantaern

Viering Jaar van de Eucharistie met hulpbisschop
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Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl



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!

Meditatietraining  

Reis mee en wordt je bewust!  
Theoretische kennis van- en praktijkervaring met  

meditatie 
Trainers: Maria Majoor / Margo Versteegen  
Kosten: 90 euro voor 9 ochtenden 
Locatie: De WijKern, Eilandplein 300, Duiven 
Data: 20 januari, 3,10,17 februari, 2,9,16,23 maart, 6 april  
 

Info/Aanmelden: Maria Majoor:  
0314 - 381084  / info@siomariamajoor.nl  

2e
editie

Locatie: PARK PRESIKHAAF
Van 20 december t/m 5 januari

Ho Ho Ho! Meer info: www.circus-bolalou.nl / Online reserveren aangeraden!

 
 

  

Tegen inlevering van deze bon aan de kassa ontvangt u
€2,- korting per persoon. Max. 5 personen per bon.

LET OP! Deze bon is niet geldig tijdens de kerstactie.

 

 

Van 20 december t/m 5 januari

ring van deze bon aan de kassa ontvangt u

 

 

DiDamsestraat 9, 6901 Ha Zevenaar

tel. 0316 -74 56 97

De leukste cadeautjes 
voor de mooiste 

momenten.

www.voilazevenaar.com
Nu ook online!

Boek de slaaptest op
www.morgana.nl 

DAMMINGA

Wat is jouw SLAAP-DNA®?
Doe de gratis slaaptest!

Slaaptestweken
Hoe weet jij welk bed voor jou het meest geschikt is?
Doe de gratis slaaptest en ontdek binnen acht minuten
jouw persoonljke slaapoplossing op basis van jouw 
SLAAP-DNA®.

10%
korting

op een geprofi leerde bodem

op een geprofi leerde matras

10%
korting

10%
korting

op
hoofdkussen

bij aanschaf van een
geprofi leerde slaapoplossing

15%
korting
op dekbed

bij aanschaf van een
geprofi leerde slaapoplossing

*Vraag naar de voorwaarden

Morgana Damminga
Venlosingel 21-1 • Arnhem Zuid
026 442 51 08
www.damminga.nl



‘s-HEERENBERG – Leer 
meer over een digitaal 
onderwerp tijdens het 
Digitaal café, iedere 
tweede zaterdag van 
de maand van 11:00-
12:30 uur in Biblio-
theek ‘s-Heerenberg, 
Oudste Poortstraat 24.
 
Op zaterdag 14 decem-
ber is het onderwerp 
‘DigiD en SMS-code ge-
bruiken bij verzekeringen’. Bij het Digitaal 
café geeft een specialist van SeniorWeb 
een korte inleiding over het onderwerp 

en kunnen er daarna vragen gesteld 
worden. Iedereen is er welkom, de koffie 
staat klaar!

Op zondag 8 december, opening van 
het -jaar van de Eucharistie-, om 
10.30 uur: Eucharistieviering, Voor-
gangers: Mgr. Woorts met het Pas-
toraal Team en medewerking van het 
projectkoor. Misdienaars uit de gehe-
le parochie assisteren. Na afloop is er 
koffie, waarna mgr. Woorts voor be-
langstellenden een lezing houdt over 
de Eucharistie in de kunst. De collecte 
is voor het pastoraat van onze paro-
chie + Bisschoppelijke adventsactie. 
Intenties: Theet en Betsie Reijmer, To 
van Schie-Schulte, Stien Jansen -jaar-
getijde, mevr. C. van Huet-Wieland. 
Iedere zondag om 9.30 uur is er ook 
een viering in de kapel van “Pelgrom-
hof”.

Op zondag 15 december, 3e zondag van 
de Advent, om 9.30 uur: Eucharistievie-
ring, Voorgangers: Pastoor Thanh Ta 
en diaken A. van Zundert met zang van 
het A.M.K. koor. MOV. Viering. Collecte: 
voor het pastoraat van onze parochie 
en Bisschoppelijke Adventsactie. Inten-
ties: Familie Visser-Verkerk, mevr. C. van 
Huet-Wieland. Op zondag 15 december 
om 11.00 uur: Doopviering.

Bloemetje van verbondenheid:
Op zondag 15 december zal -het Bloe-
metje van verbondenheid- beschikbaar 
zijn. Als je iemand een teken van bemoe-
diging of een bedankje wilt bezorgen kun 
je na de viering een bloem meenemen uit 
de vaas bij het altaar of achter in de kerk.

Overleden:
Op donderdag 31 oktober is Marianne 
Nijenhuis-Geurtzen overleden. Zij woon-
de Masiusplein. Haar crematie was 7 
november. Op 16 november is Gerard 
Ophuis overleden in de leeftijd van 91 
jaar. Hij woonde Koolzaadhof. Zijn uit-
vaart was zaterdag 23 november, in de 
H. Andreaskerk, waarna zijn begrafenis 
was op Rosorum. Op 18 november is 
Thea Hülkenberg-Jansen overleden 
in de leeftijd van 93 jaar. Zij woonde 
Masiusplein. Op 20 November is Wil-
helmien Kersten-Te Boome overleden 
in de leeftijd van 80 jaar. Zij woonde 
Berkenstraat. Haar uitvaart was op 26 
november In de H.Andreaskerk, waarna 
haar begrafenis was op Rosorum.

REGIO – Zie jij het als een uitdaging 
om een ingewikkeld dossier helemaal 
uit te pluizen? Ben je een volhouder 
en bijt je je graag ergens in vast? Zet 
jij je graag in voor vluchtelingen? Dan 
zoeken we jou als juridisch begeleider!

Als juridisch begeleider in de ge-
meente zul je je vooral bezig houden 

met gezinsherenigingen, het verlen-
gen van verblijfsvergunningen, het 
aanvragen van naturalisatie, en in 
sommige gevallen met ingetrokken 
verblijfsvergunningen. Je houdt ju-
ridische intakes en zorgt ervoor dat 
dossiers volledig zijn. Je informeert 
cliënten over procedures en geeft uit-
leg over brieven en formulieren die 

zijn ontvangen. Je onderhoudt con-
tacten met de IND of advocaten en 
houdt de lopende procedures goed in 
de gaten. Ook vluchtverhaalanalyse 
kan een onderdeel van je taken zijn. 
De tijdsbesteding is twee dagdelen  
per week.

Wat bieden wij?
Je maakt deel uit van een betrokken 
en gemotiveerd vrijwilligersteam. Ver-
der bieden wij ondersteuning door een 
beroepskracht, een inwerkprogramma, 
de mogelijkheid om aanvullende cur-
sussen en trainingen te volgen, een 
onkostenvergoeding en vooral boeiend 
en zinvol werk! Je kunt werkervaring 
opdoen en/of je kennis en ervaring in-
zetten voor anderen.

Interesse?
Kijk dan voor meer informatie op onze 
website: www.vluchtelingenwerk.nl/
oostnederland/duiven en kijk bij de va-
catures. Je kunt ook een mail sturen 
naar teamleider Susanne Kleberg, via 
skleberg@vluchtelingenwerk.nl.

WESTERVOORT – Op 13 december 
vindt de jaarlijkse kerstmarkt van 
Westervoort plaats. Ook de protes-
tantse kerk is weer van de partij.Tij-
dens de markt staat op het Dorpsplein 
een kraam. Daar worden lichtjes uit-
gedeeld die u aan kunt steken voor u 
zelf of voor een dierbare.

Tijdens de kerstmarkt kan men dat doen 
in de prachtig versierde Werenfriedkerk 
aan de Dorpstraat 61 waar tevens een 
kerststallententoonstelling is. Er is daar 
gratis warme chocomelk met iets lek-
kers. Bovendien kan men genieten van 
een afwisselend muzikaal programma, 
met onder andere orgelspel, koperbla-

zersensemble Westfort Brass en het 
koor Con Brio uit Westervoort. Ook staat 
er een optreden met piano, accordeon, 
altsax en sopraansax op het program-
ma. Én er is een kerststal met levende 
figuren. Bij de kraam op het Dorpsplein 
is het volledige programma met tijden, 
uitvoerenden enzovoort te verkrijgen. 

ZEVENAAR – Op vrijdagmiddag 
13 december zal de Ontmoetings-
kerk van 14.00 tot 16.30 uur aan de 
Marktstraat in Zevenaar weer open 
zijn voor mensen die deze histori-
sche kerk uit 1660 van binnen willen 
bekijken.
 
Dit kerkgebouw is in gebruik bij de 
protestantse gemeente in Zevenaar, 
maar veel mensen uit Zevenaar en 
omgeving hebben deze kerk niet van 
binnen bezichtigd.
Het interieur is zeker een bezoek 

waard. Met name de preekstoel uit 
1660, de herenbanken uit diezelfde 
periode en de orgelkas uit 1697 zijn 
gezien het houtsnijwerk en de fami-
liewapens zijn zeer de moeite waard. 
Voorin de kerk zijn twee gebrandschil-
derde ramen te bewonderen. Deze zijn 
in 1946 aangebracht uit dankbaarheid 
voor het behoud van de kerk tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.
Er is ook de mogelijkheid om een 
kaarsje aan te steken of een praatje te 
maken met de gastheer of gastvrouw. 
Iedereen is die middag welkom.

REGIO – Op 10 december is het In-
ternationale Dag van de Rechten van 
de Mens. Tijdens de Write for Rights 
2019 besteedt Amnesty International 
speciale aandacht aan kinderen en 
jongeren.
 
In Zevenaar en omgeving organiseert 
Amnestywerkgroep Zevenaar verschil-
lende schrijfacties:
Op 7 december kunt u in Kunstwerk! 
Bibliotheek Zevenaar, Kerkstraat 27 
van 12.00 – 15.00 uur brieven schrij-
ven. Onder andere Bert Frölich, Rien 
van den Heuvel en wethouder Belinda 
Elfrink schrijven mee.

Op 10 december organiseert werk-
groep Zevenaar op drie verschillende 
locaties schrijfacties:
In het Gemeentehuis van Zevenaar aan 
de Kerkstraat 27 zijn tussen 12.00 en 
15.00 uur de deuren geopend en is ie-
dereen welkom om in actie te komen. 
Tussen 12.30 en 13.30 uur schrijven 
drie burgemeesters mee: burgemees-
ter Van Riswijk van Zevenaar, locobur-
gemeester Knuiman namens Duiven 
en burgemeester Van Hout van Wes-
tervoort
In het Gemeentehuis van Westervoort 
aan het Dorpsplein 1 kan men tussen 
11.00 en 13.00 uur brieven schrijven.

Tussen 13.15 en 15.15 uur kan men 
schrijven in het Gemeentehuis van Dui-
ven, Koning Willem-Alexanderplein 1.
Tot slot wordt er ook dit jaar in sa-
menwerking met de protestantse ge-
meente Zevenaar een Amnesty the-
madienst georganiseerd. De dienst 
is op zondag 8 december om 10.00 
uur. Locatie is de Ontmoetingskerk, 
ingang aan de Dokter Honigstraat 3 
in Zevenaar. Dit jaar staat de dienst in 
het teken van 30 jaar kinderrechten. 
Er is speciale aandacht voor Marinel 
Sumook Ubaldo uit de Filipijnen. Na 
afloop van de dienst kunnen brieven 
geschreven worden.

(foto: Bibliotheek Montferland)

Digitaal café in de Bibliotheek

Geloofsgemeenschap H. Andreas-Mariakoningin  
Zevenaar

VluchtelingenWerk zoekt
juridisch vrijwilliger in Duiven/Westervoort

Historische kerk open

Amnesty schrijft voor jongeren op Write for Rights 

Kerstfiguren, muziek, kerststallen en nog meer...

Vrijwilliger en vluchteling. (foto: Goedele Monnens)
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Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

DIDAM – Dit seizoen lopen de he-
ren recreanten van volleybalver-
eniging Victoria uit Didam er weer 
strak bij in hun nieuwe tenues. De 
shirts en broekjes zijn mogelijk 
gemaakt door sponsoring van Kab 
Accountants & belastingadviseurs 
Oost N.V., waarvoor dank.
 
“De heren recreanten zijn op zoek 
naar nieuwe leden, dit mede van-
wege verhuizingen, leeftijd en bles-

sures, dus heb je ooit gevolleybald 
en wil je de draad weer oppakken 
bij een enthousiast groepje volley-
ballers, train vrijblijvend een paar 
keer mee. De training is op donder-
dagavond van 20:45 tot 22:00 uur 
in sporthal de Muizenberg in Didam, 
we spelen bovendien vier mini-toer-
nooien per jaar. Dus, doe een keertje 
mee en beleef net als ons waarom je 
volleybal ook al weer zo leuk vond in 
het verleden.”

Sponsor bedankt



 

Wim Boogaars woondiensten b.v.
Z E V E N A A R  -  K L E V E  -  R E E S 
E LT E N  -  G E N D R I N G E N  ( N L )

✆ (0316) 24 26 20 

✆ (0316) 52 33 70

✆ (06) 498 72 909

www.BOOGAARS.nl

• Meubelstoffering
  Stoelen / Banken / Fauteuils
•  Tapijt voor uw gehele woning,
  scherpe prijzen en vakkundig
•  Kussenmakerij, alle soorten en maten
•  Schuren/kleuren en lakken van 
 houten vloeren
• Vermaken gordijnen
•  Reinigen Banken / Tapijt / Karpetten
•  Meubelreparaties
•  Spuiten stoelen / tafels / kasten
•  Bekleden of repareren
  Autostoelen / Bootkussens /
  Caravankussens
•  Reparatie doorgezakte zitmeubelen
•  Verkoop polyether (op maat gezaagd)
•  Matrassen op maat
•  Verkoop stoffeerbenodigdheden,
  stoffen en leder
•  Reparatie tenten
•  Onderhoud + spuiten 
  lederen meubelen
•  Reparatie en verkoop van elektrisch 
  verstelbare fauteuils
•  Stralen/blank maken houten meubelen
•  Bekleden trappen met massief hout
•  Leggen en verkoop van laminaat

Wim Boogaars woondiensten b.v.

GRATIS en VRIJBLIJVEND 
advies + prijsopgave ook bij u thuis 

door Wim Boogaars
Informatie: info@boogaars.nl

ZEVENAAR
EDISONSTRAAT 18 



ZEVENAAR – Lionsclub de Lie-
mers zorgt weer voor koffie voor 
de voedselbank. Evenals vorig jaar 
verzamelt Lionsclub de Liemers de 
gehele maand december weer Dou-
we-Egberts waardepunten, dit in het 
kader van een landelijke Lionsactie.

De verzamelde waardepunten worden 
verzilverd voor pakken koffie. Deze 
actie vindt plaats in nauwe samen-
werking met DE, die de totale waarde 
van de punten met vijftien procent ver-
hoogt. Tevens zorgt DE ervoor dat de 
pakken koffie gratis worden bezorgd 
bij de voedselbank in Zevenaar. Deze 
actie heeft de afgelopen jaren honder-
den pakken koffie opgeleverd.
De verzamelboxen staan bij Albert 

Heijn , de Coop Masiusplein en de Spar 
in ‘t Stegeslag. “Laat uw D.E.waarde-
punten door ons verzilveren en help zo 
de voedselbank aan koffie.”

D.E.-verzamelbak. (foto: Hans Niebuur)

ZEVENAAR – Tijdens de laatste com-
petitiewedstrijd verdedigde het der-
de jeugdteam van TTV Zevenaar een 
voorsprong van vier punten op con-
current TVO 2 uit Oosterhout dat op 
bezoek kwam. Tevens wilde het team 
revanche nemen voor de 6-4 neder-
laag in Oosterhout. Het team slaagde 
in beide gevallen door nu met 6-4 te 
winnen.
 
Door Piet van Breukelen
 
Rick Arisse, Koen Vossers en Wessel ’t 
Hart hadden het niet gemakkelijk tegen 
de vier van TVO, zeker niet toen Rick 
in het dubbel met Wessel geblesseerd 
raakte. Rick en Koen hadden welis-
waar voor een 3-0 voorsprong gezorgd 
(Koen won na een zeer spannend ge-
vecht nipt van de sterkste speler in de 
5e game ) maar toen Wessel ondanks 
prima spel zijn tegenstander moest fe-
liciteren na vier games en Rick in het 
daarop volgende dubbel geblesseerd 
raakte, was het halverwege ineens 3-2.
Koen zorgde redelijk eenvoudig voor 
4-2, maar Rick ging strijdend ten on-

der doorzijn blessure, waardoor het 4-3 
werd. Volop spanning dus. Dat bleef 
toen Wessel met geconcentreerd spel 
zijn laatste enkelspel won en Koen ver-
rassend verloor: 5-4. Het laatste dubbel 
moest de beslissing brengen en daarin 
lieten Koen en Rick zich niet verschal-
ken. Zij wonnen gedecideerd, waardoor 
zij niet alleen deze wedstrijd wonnen, 
maar waardoor ook het kampioen-
schap een feit was.

Tweede klasse
Koen Vossers was met 86 procent de 
sterkste speler van het team (hij won 
18 van de 21 partijen), gevolgd door 
Wessel ‘t Hart met 56 procent en Rick 
Arisse met 35 procent. Promoveren 
is mooi, maar het zal geen makkie 
worden de klus in de 2e klasse te kla-
ren. Het zal al een knappe prestatie 
zijn als de drie zich daarin kunnen  
handhaven.

BABBERICH – Op 15 november zijn 
tijdens de algemene ledenverga-
dering de vrijwilligers Theo van de 
Zand, Theo Bruns en Theo Tenback 
tot ereleden benoemd. Helaas kon 
Theo Tenback hierbij niet aanwezig. 
SV Babberich is supertrots op deze 
leden die vaak hun rood-witte hart op 
de eerste plaats in hun leven zetten.
 
Theo van de Zand kwam met zijn broer 
Frans mee vanuit Lobith en speelde 
bijna voor alle teams die er zijn ge-
weest bij de SV. Hij heeft meegebouwd 
aan de tribune, het kassagebouw en 
de businessruimte. Verder was hij ter-
reinbeheerder, kantinebeheerder en lid 
van de onderhoudsploeg. Tot vorig jaar 
stond hij achter de bar bij de Business-
club bijeenkomsten. Door lichamelijke 
ongemakken heeft hij voor de zomer 
zeer emotioneel zijn sleutels ingeleverd 
omdat het niet meer ging.
Theo Bruns is een vrijwilliger die altijd 
enthousiast is over het organiseren 
van allerlei activiteiten waarvan de 
opbrengsten ten goede komen aan de 
SV. Hij was onder andere de grote kar-

trekker bij de organisatie van het Boer-
gondies Voetbal Spektakel waar we 
tien jaar van hebben mogen genieten. 
Verder is Theo kantinebeheerder ge-
weest, verzorgt hij nu de planning van 
het rooster van het terreinonderhoud 
en doet ook mee in de zaterdagploeg 
om het onderhoud uit te voeren.
Theo Tenback is een man die jarenlang 

het terreinbeheer zelf uitvoerde en co-
ordineerde. Hij zorgde er voor dat alle 
materialen in orde waren, maar ook dat 
het onderhoud aan allerlei zaken tijdig 
en goed gebeurde. Deze taken heeft hij 
ook enkele jaren vanuit het bestuur ge-
coördineerd. Helaas heeft ook hij door 
lichamelijke ongemakken hier afstand 
van moeten nemen. 

ZEVENAAR – Seven Drunken Nights 
-The Story Of The Dubliners. De ui-
terst getalenteerde en virtuoze cast, 
zowel op muzikaal als vocaal gebied, 
brengt op authentieke wijze het ver-
haal en de muziek van ‘The Dubliners’. 
Een iconische groep met een indruk-
wekkende carrière die meer dan vijftig 
jaar beslaat. Te bezoeken donderdag 
19 december in Het Musiater.
 
De show staat garant voor een heer-
lijke avond meezingen met grote hits 

als ‘The Wild Rover’, ‘Dirty Old Town’, 
‘Whiskey In The Jar’ en uiteraard ‘Se-
ven Drunken Nights’. Diverse leden uit 
de cast zijn nauw gerelateerd aan de 
originele ‘Dubliners’ of hebben met hen 
op het podium gestaan. De show is 
naast een eerbetoon aan ‘The Dubli-
ners’ ook een mooi saluut aan de rijke, 
Ierse muzikale traditie en historie.
Theaterconcert. Donderdag 19 de-
cember. Aanvang: 20.15 uur. Prijs 
33,00 euro. Bestel online je kaarten op  
www.liemerskunstwerk.nl.

ZEVENAAR – Seniorenclub Oud-Ze-
venaar en Ooy heeft op zaterdag 21 
december Fons Rouwhorst gecon-
tracteerd. Fons Rouwhorst neemt 
met zijn kerstvoorstelling ‘Onderweg’ 
het publiek mee op reis naar plaatsen 
dichtbij en ver van huis.
 
Een afwisselend programma met 
verhalen, gedichten, muziek en beel-
den, waarbij ‘informatie, thuisgevoel, 
herkenning en ontroering’, ingrediën-
ten zijn van deze voorstelling. In het 
klankbeeld ‘De geboorte van de kerst-
stal’ krijgen we op poëtische wijze de 
schoonheid en betekenis van de kerst-
groepen door de eeuwen heen zien. 
Ook wordt het klankbeeld ‘Het wonder 
van Bethlehem’ vertoond.

De voorstelling begint om 19.00 uur. 
De zaal is open vanaf 18.30 uur. Loca-
tie: Zalencentrum Staring, Grietakkers 
3, Zevenaar. De toegangsprijs bedraagt 
voor leden van Seniorenclub Oud-Ze-
venaar en Ooy 10,00 euro. Voor niet-le-
den is dit 15,00 euro. De toegangsprijs 
is inclusief koffie met kerstbrood bij 
binnenkomst en een traditionele ver-
rassing tijdens de pauze.
Opgeven kan tot 10 december bij Ria 
Lentjes (0316 526657) en Marian God-
schalk (06 36025157) marian@seni-
orencluboudzevenaarooy.nl. Het geld 
kan men overmaken tot uiterlijk 10 
december op rekeningnummer NL80 
RABO 0304 8551 62 t.n.v. Senioren-
club Oud-Zevenaar. Vermeld daarbij uw 
naam en kerst 2019.

OUD-ZEVENAAR – Op zondag 15 de-
cember verzorgt het fanfareorkest 
van muziekvereniging Crescendo een 
uniek concert in de monumentale 
Sint-Martinuskerk in Oud-Zevenaar.
 
In de aanloop naar kerst brengt Cres-
cendo een programma ten gehore met 
muziek van verschillende stromingen. 
Dirigent Nyncke de Vries heeft een 
prachtig programma samengesteld 
waarin de bezoeker het orkest eens 
anders hoort dan men wellicht ge-
wend is.
De kerk zal in aangename sfeer verlicht 
worden en hopelijk zorgt het weer voor 
een prachtig zicht op de sinds 1931 
aanwezige gebrandschilderde ramen 
van Joep Nicolas. Crescendo nodigt 
zowel muziekliefhebbers als gezinnen 
uit dit concert te bezoeken en hoopt 

op aangename wijze het jaar muzikaal 
af te mogen sluiten. De aanvang van 
het concert op de derde zondag van 
de Advent, 15 december, is 11:00 uur. 
Bij binnenkomst van de kerk is koffie 

en thee verkrijgbaar. De toegang tot 
het concert is gratis. Meer informatie 
staat op www.crescendo-zevenaar.nl 
en https://www.facebook.com/fanfare 
orkestcrescendo.

Seven Drunken Nights komt naar Het Musiater! (foto: Impact Entertainment)

De kampioenen zijn vlnr Wessel ‘t Hart, Rick Arisse en Koen Vossers.

Voorzitter Martijn Bouwman heeft de schalen overhandigd aan de nieuwe ereleden Theo Bruns 
(links) en Theo van de Zand (onder). (foto: Wil Kuijpers)

Fanfare Crescendo. (foto: Crescendo)

Inzameling waardepunten voor
de voedselbank door Lionsclub

Kampioenen bij de jeugd van TTV Zevenaar

SV Babberich drie ereleden rijker

The real story of The Dubliners

Kerstvoorstelling bij  
zalencentrum Staring

Concert in Sint-Martinuskerk in unieke sfeer
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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

www.jkbouwenonderhoud.nl

Elzenhof 83 
6911 CB Pannerden
T.: 06-30651309

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW

Terborchstraat 1, 6921 MA Duiven
0316-266798 | 06-18429534

info@arkestuinengrondverzet.nl
www.arkestuinengrondverzet.nl

BIJ ARKES HEBT U 
ALLES ONDER 1 DAK

ARKES
Tuin- en Grondverzet
arkestuinengrondverzet.nl

• GRONDVERZET

• BESTRATING

• TUINAANLEG/
RENOVATIE

• CONTAINER 
VERHUUR

• LEVERING VAN ZAND 
EN ZWARTE GROND EN 
MENGGRANULAAT 

geen voorrijkosten • garantie • vrijblijvende offerte gratis!

Voor meer info: Tel./fax: 026 - 844 50 54
Mobiel: 06 - 18 55 86 20
of kijk op http://www.peterwildenbeest.nl

Gediplomeerd 
Hovenier!

Voor al uw 
Tuinaanlegwerkzaamheden

- geen voorrijkosten
- garantie
- vrijblijvende offerte gratis! 

Voor meer info: Tel. 026 - 844 50 54
Mobiel: 06 - 18 55 86 20 
of kijk op www.peterwildenbeest.nl

Laat nu uw tuin aanleggen!

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Wij staan voor u klaar!

Johan de Wittlaan 19, Arnhem | Tel. (026) 442 12 47
www.bosmansleutels.nl

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT 
EN SLEUTEL 
KWIJT?
Alle merken auto-
sleutels ongeacht 
welk bouwjaar 
worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT 
EN SLEUTEL 

worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT AUTO OP SLOT 

worden nagemaakt!

Autosleutels, ook op 

codenummer, ook met 

chip (wegrijblokkering) 

VLOOIEN
MARKT 

ZELHEM
ZONDAG 8 DEC. van 9-16 uur

SPORTHAL DE POL • Vincent van Goghstraat 72
info kraamhuur: Tel. 06 391 08 152

www.animo-vlooienmarkten.nl

Dr.-Robbers-Straße 6 
46446 Emmerich- Elten

Telefoon: +49 1522 3952697
Zie ook onze Facebookpagina:

sonnen.oase.92

KERSTKAARTEN 
ACTIE bijACTIEACTIE

voor

€ 30,-

voor

€ 70,-

voor

€ 145,-

Zontegoed
kopen

Zontegoed
kopen

Zontegoed
kopen

Maar

€ 25,-
betalen

Maar

€ 50,-
betalen

Maar

€ 100,-
betalen

Alles inclusief crème en afschminkdoek!

Sonnen studio Oase in Elten



ZEVENAAR – Dinsdagavond 10 de-
cember is er een kerstdemonstra-
tie van Groei&Bloei. Deze avond zal 
meesterbloembinder Lily Beelen de-
monstreren hoe zij te werk gaat als 
zij een bloemstuk maakt.
 
Lily zal een aantal kerststukken ma-
ken, die onder de aanwezigen verloot 
worden. De bezoeker maakt dus kans 
een prachtig bloemstuk te winnen 
voor de komende kerstperiode!

Lily Beelen heeft meer dan 28 jaar 
ervaring met bloemschikken en mag 
zich sinds 1990 zelfs meesterbinder 

noemen. Zij werkte bij diverse bloe-
misterijen, geeft workshops, houdt 
florale demonstraties en maakt ver-
sieringen voor speciale gelegenheden, 
zoals bijvoorbeeld met kerst. In 2015 
won zijn de Flowercup.

De avond wordt gehouden in za-
lencentrum Staring, Grietakkers 3 
in Zevenaar. De zaal is vanaf 19.30 
uur open. De entreeprijs voor deze 
avond is 4 euro voor leden en 7 euro 
voor niet-leden. Dit is inclusief en-
tree, koffie/thee en 1 lootje voor de 
verloting van de door Lily gemaakte  
kerststukken.

WESTERVOORT – Vrouwenkoor Co-
lours is een veelzijdig en kleurrijk koor 
uit Westervoort. Dit koor verzorgt 
op zondagmiddag 15 december een 
winter- en kerstconcert in de Opstan-
dingskerk in Arnhem. Een concert met 
in deze sfeervolle tijd als titel ‘Schit-
terende stemmen, ware klanken’.

De ‘stem’ is dan ook de leidraad tijdens 
dit concert. De stem in allerlei vormen, 
de roepende stem, de stille stem, de 
strijdbare stem et cetera. Onder leiding 

van dirigente Josette Brinkhof en pia-
niste Elly NIjntjes zal het publiek wor-
den verrast met afwisselend vrolijke, 
ingetogen en sfeervolle klanken.
Kom luisteren, kijken en beleven op 
15 december om 15.00 uur in de Op-
standingskerk, Rosendaalseweg 505 
in Arnhem. Toegang 8.50, kinderen:  
5 -12 jaar: 2.50, <4 jaar gratis.
Kaarten verkrijghbaar via info@vrou-
wenkoorcolours.nl of aan de zaal. 
Meer informatie over Colours staat op  
www.vrouwenkoorcolours.nl. 

PANNERDEN – Op donderdag 19 de-
cember is er kerstvieringvan de Se-
nioren Vereniging Pannerden in za-
lencentrum De Dijk. Aanvang 14.00 
– 17.15 uur.
 
Kerstviering met medewerking van 
gezelligheidskoor De Notenkrakers 
uit Gendt. Het koor brengt bekende 
luister- en gezelligheidsliedjes, maar 
deze middag ook kerstliederen. Na de 
zang zal de middag worden voortge-

zet met een hapje. Tevens is er een 
loterij waar leuke prijzen zijn te winnen, 
o.a. kerststukjes, die gemaakt zijn door 
vrijwilligers van Het Winkeltje. Leden 
moeten het deelnameformulier voor de 
kerstviering inleveren voor zaterdag 14 
december.
De vereniging organiseert elke maand 
een soosmiddag.Voor lid worden van 
de seniorenvereniging of voor inlichtin-
gen: kom naar de jaarvergadering op 
donderdag 16 januari.

ZEVENAAR – Op zondag 15 december 
organiseren Bordspelfanaat de Lie-
mers en 18.02 Publishing het Open Ne-
derlands Kampioenschap ‘36’.
 
Het vlotte kaartspel ‘36’ vereist tactische 
inzicht, en een klein beetje geluk, om een 
willekeurige rij kaarten om te vormen tot 

een oplopende rij en een slag te win-
nen. Aanvang is om 14:00 uur en de ver-
wachting is dat het kampioenschap ein-
digt rond 17:00 uur. De inschrijfkosten 
bedragen 2,50 euro, inclusief koffie en 
thee en de kans op het winnen van een 
aantal leuke prijzen. Tevens bestaat er 
de mogelijkheid om het kaartspel aan te 

schaffen tegen het gereduceerde tarief 
van 7,50 euro. De locatie is Steenhuizen 
6 in Zevenaar (achter het Musiater). Zie 
www.bordspelfanaat.nl voor meer infor-
matie en vooraanmelden.
Zondag 12 januari organiseert de Bord-
spelfanaat Zevenaar een plaatsingstoer-
nooi voor het NK Carcasonne.

WESTERVOORT – Op zaterdagavond 
21 december vindt er een prachtig 
kerstconcert plaats in De Verzame-
ling in Westervoort met Angelo Ver-
ploegen op jazztrompet, Jasper Som-
sen op contrabas en Tim Langedijk 
op gitaar.
 
Angelo Verploegen speelt prachtige 
standards, mooi en melodisch, kan 
fluisteren en vertelt verhalen. Met in-
gehouden adem genieten van een 
prachtig kerstconcert, in de bijzondere 
sfeervol ingerichte Verzameling. Ange-
lo Verploegens staat van dienst is dui-
zelingwekkend, in zowel de jazz-, pop- 
als klassieke muziekwereld. Hij werkte 
samen met de grootste namen, zoals 
Larry Goldings, Idris Muhammed, Bob 
Brookmeyer, Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw, Louis Andriessen, 
Gino Vanelli, Trijntje Oosterhuis, Candy 
Dulfer en Frank Boeijen. Meest bekend 
staat hij als co-leader/producer van 
het vermaarde The Houdini’s Sextet.
Gedurende zijn loopbaan werkte con-
trabassist/componist/producer Jas-
per Somsen samen met de (inter)

nationale wereldtop, onder wie Peter 
Erskine, Joey Calderazzo, Jeff Bal-
lard, John Beasley, Jean-Michel Pilc, 
Seamus Blake, Paolo Fresu, Jorge 
Rossy, Kendrick Scott, Justin Faulkner, 
André Ceccarelli. Naast vier albums 
onder zijn eigen naam is hij de produ-
cer van de recente albums van onder 
andere Lynne Arriale, Bob Sheppard en 
Enrico Pieranunzi.

De kenners en liefhebbers vinden gi-
tarist Tim Langedijk een verademing. 
Diversiteit en zeggingskracht zijn uit-
gangspunten voor zijn Tim Langedijk 
Trio, waarmee hij meerdere uitsteken-
de albums uitbracht.
Kaarten à 40 euro inclusief 1 koffie 
of thee zijn vooraf te bestellen via  
info@deverzameling.nl. 
(www.deverzameling.nl).

ZEVENAAR – Na de succesvolle thea-
tertour ‘Weet je nog wel’ in theatersei-
zoen 2017/2018 zijn Ruud Bos, Tony 
Neef en Maaike Widdershoven te zien 
in Weet Je Nog Wel deel 2.
 
Met liedjes uit het Nederlands cultureel 
erfgoed, die nooit vergeten mogen wor-
den. En voordat iedereen denkt: Oubol-
lig? Truttig? Nee, dat is het niet. En dat 
gaat het ook nooit worden als je de tek-
sten en melodieën gewoon hun werk 
laat doen. Alle opsmuk laat het trio los 
in een knus programma waarin Tony, 
Maaike en Ruud totaal zichzelf zijn. Ze 
ontroeren, ze laten schateren, ze laten 
verstillen, ze zetten aan het denken, ze 
verbazen.
Vanaf de eerste minuut is duidelijk dat 
ook het publiek er toe doet en gaat het 
drietal verschillende keren met ze in ge-
sprek. Er wordt ongedwongen meege-
zongen en een sfeer gecreëerd, waar-

door het publiek én de artiesten echt 
een heerlijk avondje/middagje hebben.
Deze keer met parels van onder andere 
Frans Halsema, Robert Long, Gerard 
Cox, Adèle Bloemendaal, Wieteke van 
Dort, Toon Hermans, Paul de Leeuw en 

Benny Nijman… Natuurlijk ontbreekt 
onze gelauwerde maestro Ruud Bos 
zélf ook niet. Wist u dat hij dit seizoen 
60 (!) jaar in het vak zit?
Vrijdag 13 december. Aanvang: 20.15 
uur. Prijs 24,50 euro.

Maaike Widdershoven, Tony Neef en Ruud Bos in Weet je nog wel. (foto: Mischa Muijlaert)

Angelo Verploegen. (foto: Cees van de Ven)

Vrouwenkoor Colours uit Westervoort.

ZEVENAAR – Beleef de kerstsfeer 
met een wandeling door de tuin van 
Liemrije Zevenaar.
 
Ontmoet de herders met hun scha-
pen, maak een ritje in de arreslee, be-
kijk oude ambachten en traditionele 
kerstkraampjes en bak een heerlijk 
broodje bij het vuur.

Allen zijn welkom op woensdag 11 
december tussen 16.00 en 19.00 uur 
in de tuinen van Liemerije Zevenaar 
(Hunneveldsweg 12, Zevenaar). 

Meer informatie is te verkrijgen bij 
Julia Wout (Julia.wout@liemerije.nl) 
en Petra & Miriam Florissen (Miriam.
Florissen@liemerije.nl).

Kerstdemonstratie Groei&Bloei

Schitterende stemmen,
ware klanken... Kerstviering Senioren Vereniging 

Pannerden

Open NK 36 in Zevenaar

Kerstconcert in De Verzameling

Een onvergetelijke meezingavond in Het Musiater!Kerstbeleving bij Liemerije
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GROESSEN – Op zondag 22 de-
cember is er een kerstconcert met 
het Herenkoor Groessen en Vita 
Nova Groessen.
 
Het concert begint om 11.00 uur 
in het Dorpshuis Groessen aan het 
Isidorusplein 4 in Groessen. Gratis 
entree. Na afloop wordt er een vrij-
willige bijdrage gevraagd. Iedereen 
is welkom.

Kerstconcert
in Groessen

ZEVENAAR – Donderdag 26 decem-
ber, tweede Kerstdag, verzorgt Calei-
doz het jaarlijkse kerstdiner in ont-
moetingscentrum De Hooge Bongert.
 
De middag is bedoeld voor senioren in 

de gemeente Zevenaar die alleen zijn 
en behoefte hebben aan aanspraak. 
De zaal gaat om 11.30 uur open. Kaar-
ten à 19,50 euro zijn verkrijgbaar aan 
de balie van 9 tot 19 december, tenzij 
voortijdig uitverkocht.

Caleidoz-kerstdiner



KerstShoppen

www.happy-spirit.nlGeitenkamp 7 Arnhem 
Tel: 06-33827736 

Gebruik kortingscode 
“liemers” op de website of neem 
deze advertentie mee naar onze 

winkel in Arnhem.

Origineel cadeau deze kerst?
Geef eens een edelsteen.

15% korting

Marc Voss, keurslager
Rijnstraat 10 Tolkamer
Tel. 0316 - 541317
www.voss.keurslager.nl | info@voss.keurslager.nl

keurslagerkeurslagerkeurslager

Gourmet populair
Varkenshaas, varkens� letlapje, biefstuk, kip� let, 
shoarmavlees, tartaar, hamburger en mini slavinkjes. 

€6,40 per persoon

Het Plateau
een uitgebreid assortiment van 
32 verschillende koude lekkernijen 
gepresenteerd op een lang plateau.

€17,95 per persoon

(bestel tijdig om teleurstelling te voorkomen) 

Bekijk onze feestdagen folder op 
www.voss.keurslager.nl of haal de 
folder op in onze winkel.

Met onze Kerstpakketten geeft u uw medewerkers 
of relaties een smakelijke verassing. 

...voor al uw ingrediënten in de Indonesische keuken

WC De Drieslag Arnhem-Zuid (achter wassalon en pizzeria)
Middelgraa� aan 71a - 6832 AP Arnhem • Tel. 026 3212767 • www.indradjaja.nl

De Toko voor alle Indonesische 
en Aziatische benodigdheden 

in uw keuken
*Ook afhaalmaaltijden en bezorg-service

Bakkerstraat 30, Arnhem
Winkel openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.30 uur

Zondag van 13.00 tot 17.00 uur

* Geldig tot en met 31 december 2019

OPRUIMING
20% KORTING 
op de wintercollectie!
Dames- & herenschoenen

*

 Online Webshop: 
www.riekershop.nl

Fijne kerstdagen en 
een gelukkig en gezond 2020 !

Fijne kerstdagen en 

Bloemen voor elke gelegenheid

Ook voor 
workshops

Eilandplein 500, 6922 ER Duiven • T. 06 270 42 428

* Actie geldig tot en met 10 jan 2020

*



Muziekvereniging Liemers Harmonie 
Duiven bestaat dit jaar 90 jaar. Als af-
sluiting van dit feestelijke jaar wordt 
op zaterdagavond 21 december het 
Warm Winter Concert gehouden in de 
Remigiuskerk. Het harmonieorkest 
pakt vanaf 19.30 uur uit met prach-
tige melodieën van kerst en winter-
muziek.
 
“De sfeer van de Remigiuskerk past 
perfect bij dit concert,” aldus voorzit-
ter Laura Staring. “ Muziek is emotie 
en zeker deze muziek tijdens de koude 
dagen voor Kerstmis zal aanspreken.” 
Een kerstconcert is niet nieuw in de 

Remigiuskerk. Staring: “Tot een aantal 
jaar geleden zong het Middenkoor rond 
deze periode haar kerstconcert. We 
zijn blij dat we deze traditie nu voort 
kunnen zetten.” Voor dit concert is een 
koor samengesteld, dat de klanken ex-
tra kleur gaat geven. Staring: “Onder 
leiding van Marieke Klein zullen zij zelf 
een aantal nummers zingen én ze zin-
gen een aantal nummers met het or-
kest mee.”
 
Toegangskaarten, inclusief gratis kof-
fie en thee, zijn voor 10 euro te koop 
bij Present Art en Cesar Bloemen in 
Duiven.

Orkest tijdens Dijkhuizen in Harmony 2019

DUIVEN – Op 18 november vond de 
vierde editie van Beursvloer de Lie-
mers plaats. Dit jaar voor het eerst in 
Duiven, bij De Stek, een initiatief van 
de KerkvoorNu.
 
Tijdens deze maatschappelijke beurs 
– een initiatief van de Liemerse Uit-
daging, Caleidoz, Mikado en Welcom 
– kwamen maatschappelijke organi-
saties met bedrijven en ondernemers 
in contact. Na een prachtige open-
insact van de dansers van Swabaa 
Movements kreeg iedereen één uur 
handelstijd om deals met elkaar te 
maken, zonder dat daar geld aan te 
pas kwam.
‘Wat een opkomst, en wat een waan-
zinnig resultaat hebben jullie met 
elkaar vanavond bereikt!’ waren de 
woorden van presentator Duco Schol-
tanus. Een record aantal matches 
werden er gesloten, 87 stuks. Deze 
vertegenwoordigen samen een maat-
schappelijk waarde van bijna 40.000 
euro. Alle matches werden officieel 
vastgelegd door de notarissen mr. 
Jan van Swetselaar en mr. Aletta 
Laarberg-Trynes.
‘Fijn om te zien dat er zoveel men-
sen op dit evenement zijn afgekomen 
die iets willen betekenen voor de Lie-
merse samenleving’, vertelt Audrey 
Jeurissen, manager van de Liemerse 
Uitdaging. ‘Veel bekende gezichten 
maar ook nieuwe ondernemers en 
organisaties heb ik vanavond met el-

kaar zien matchen. Ik kan alleen maar 
trots zijn op alle mensen die hier aan-
wezig zijn’.
Het plan is om ook in 2020 weer een 

Beursvloer te organiseren. Dat be-
looft een feestelijke aangelegenheid 
te gaan worden in het kader van het 
eerste lustrum! 

In het midden op de bank Paula van Remmen van Communicatiehuis de Liemers nadat ze een 
match heeft gemaakt met Zonnebloem Groessen, NAH Breincafé, Inloophuis de Herberg en 
Duo-Fietsmaatjes Duiven Westervoort. (foto: Jacques Kok Fotografie)

Winterconcert door Liemers  
Harmonie Duiven in Remigiuskerk

Record aan matches tijdens Beursvloer de Liemers
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Showroom
Energieweg 1
Lobith

T: 0316-543570 • F: 0316-542692    
info@winkels-keukens.nl   

www.winkels-keukens.nl

Kom naar de showroom voor een demonstratie OOK QUOOKER 
SPECIALIST

Bora Pure

Bora Basic

Exclusief 

verkrijgbaar

bij Winkels 

keukens

Bora Classic 2.0

Bora Pure

Bora Basic

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



Bommersheufsestraat 25  •  6901 JZ  •  Zevenaar  •  Tel. 0316 - 332303

Vo
or

 he
t juiste adres

Openingstijden.
Dinsdag, Woensdag, Vrijdag:

10.00 - 13.00   13.30 - 16.30
Zaterdag: 10.00 - 13.00

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

Ambachtelijk op maat gemaakte meubelen voor betaalbare prijzen.

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

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

Meubelmakerij
Salemink

Meubelmakerij Salemink . Lithograaf 27, 

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

.www.salemink.biz

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

Glad eiken
Noten

Kersen
Rustiek eiken

Jatoba
enz.

Wij maken ook ovalen tafels,

boomstamtafels, 

hout of stalen poten.

10%  Korting !! 
Vraag naar de voorwaarden

Tijdelijk 

Kom eens langs en verras u zelf 

Meubelmakerij

Salemink

Meubelmakerij Salemink . Lithograaf 27, 

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

.www.salemink.biz

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

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

aan het juiste adres.

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

Beekseweg 23 Babberich

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

Ook voor uw 
designmeubelen

van
7 t/m 14
december

www.xycleservice.nl

Leigraafseweg 33 F  -  6983 BR  Doesburg 
T 0313 - 41 27 27  -  info@xycleservice.nl

verbouwings-

opruiming

verbouwings-

opruiming

  December kadomaand

       Stel uw eigen ledikant 
of boxspring samen

  Bettomica Matrassen
* NIET Gewichtgebonden
* Optimale Ventilatie
* Perfecte Ondersteuning
* Hoge Levensduur

  Bestaande uit: Hoofdbord - box - matras - pootjes

80-90/200 v.a. € 977,-

160-180/200 v.a. € 1.790,-

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

Al onze producten worden geproduceerd met 
respect voor mens en natuur

  December kadomaand

       Stel uw eigen ledikant 
of boxspring samen

  Bettomica Matrassen
* NIET Gewichtgebonden
* Optimale Ventilatie
* Perfecte Ondersteuning
* Hoge Levensduur

  Bestaande uit: Hoofdbord - box - matras - pootjes

80-90/200 v.a. € 977,-

160-180/200 v.a. € 1.790,-

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

Al onze producten worden geproduceerd met 
respect voor mens en natuur

  December kadomaand

Onderscheidend in slapen,
voor gewoon lekker slapen tot specialistisch maatwerk

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

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

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

Word ook uitgeslapen wakker 
in 2020!



Dankzij Liemerse Uitdaging en
Notariaat Duiven Westervoort

Duofietsmaatjes nu stichting
REGIO – Op vrijdagmiddag 29 novem-
ber tekenden de bestuursleden van 
Duo-Fietsmaatjes Duiven-Wester-
voort bij notaris Van Swetselaar de 
oprichtingsakte voor een stichting.

Jan van Swetselaar, notaris bij No-
tariaat Duiven Westervoort, was 
vanuit de Liemerse Uitdaging bena-
derd of zijn kantoor bereid zou zijn 
om mee te werken aan het oprich-
ten van de stichting Duo-Fietsmaat-
jes Duiven-Westervoort. Hiertoe had 
Duo-Fietsmaatjes een verzoek bij de 
Liemerse Uitdaging ingediend. De 
Uitdaging stimuleert bedrijven in de 
Liemers om hun maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen. Ze bemid-
delt bij vraag en aanbod. Notaris Van 
Swetselaar toonde zijn bereidheid om 

dit mooie initiatief te ondersteunen.
Duo-Fietsmaatjes Duiven-Westervoort 
is nu officieel een stichting. Dit biedt de 
mogelijkheid om fondsen aan te schrij-
ven om geld bij elkaar te krijgen om 
een duo-fiets met elektrische trapon-
dersteuning aan te kunnen schaffen. 
Het streven is om komend voorjaar 
ook daadwerkelijk te gaan fietsen op 
de duo-fiets. De stichting heeft tot doel 
om medebewoners die niet meer zelf-
standig kunnen fietsen of die eenzaam 
zijn, samen met een vrijwilliger op de 
duo-fiets weer de wind in haren te laten 
voelen. Samen er op uit, samen mobiel! 
“Als u zich wilt aanmelden als vrijwil-
liger of als u niet meer zelf kunt fiet-
sen maar dat nog wel graag wilt doen; 
neem contact op: gerardrutgers@live.
com of 06 36505825.”

Foto: Manon Broers- Goossens (secretaris), notaris Jan van Swetselaar, Gerard Rutgers (voorzitter) 
en Aart van Veldhuizen (penningmeester)

Restaurant Nieuwe Tijd: 
culinaire sensaties uit allerlei windstreken
DUIVEN – Een gezellig etentje met 
de familie of met uw bedrijf organi-
seren is vaak een hele toer. Smaken 
verschillen, en wat doe je met de kin-
deren? Bij Nieuwe Tijd in Duiven is 
overal aan gedacht zodat iedereen 
kan genieten van een heerlijk avond-
je uit.
 
Altijd lekker zitten. Michael Yang, trot-
se eigenaar, legt uit wat het idee is 
achter Nieuwe Tijd: “We hebben ver-
schillende delen van ons restaurant 
afgestemd op verschillende doelgroe-
pen. Zo kunnen in bepaalde delen stel-
len rustig zitten, in andere hebben we 
juist rekening gehouden met grotere 
gezelschappen. De plaats voor ge-
zinnen is zo ingericht dat ouders hun 
kinderen wel in de gaten kunnen hou-
den, maar dat er geen kinderen door 
het restaurant rennen. Dat eet wel zo 
rustig!”

Kakelvers
Maar niet alleen over de inrichting is 
goed nagedacht. Michael: “Bij ons is 
alles wat je op je bord krijgt dagvers! 
Het was best lastig om een partij te 
vinden die zes dagen per week verse 
groenten, vlees en vis kon aanleveren, 
maar het is gelukt. Verder wil ik men-
sen de keuze bieden, dus we hebben 
meer dan tweehonderd wereldgerech-
ten op de kaart staan. Die worden ter 

plekke vers voor de gasten bereid. 
We wisselen iedere twee weken van 
menu, zodat er altijd afwisseling is.”

Jeugddroom
Bij de verbouwing van het pand, heeft 
Michael stiekem zijn jeugddromen 
verwerkt in het speelparadijs. “Ik was 
groot fan van Disney en van ruimte-
vaart, dus dat zie je terug in de inrich-

ting. En ik heb ook een minibioscoop 
gemaakt want ik mocht vroeger nooit 
zoveel tv kijken.”

Wilt u ook een avond all-in genieten? 
Reserveer dan snel via de website!
Restaurant Nieuwe Tijd, Cartograaf 
82, Duiven, Telefoon: 0316 449188, 
welkom@restaurantnieuwetijd.nl, 
www.restaurantnieuwetijd.nl.

ARNHEM – Na het succes van 
afgelopen kerstvakantie geeft 
Circus Bolalou weer voorstel-
lingen in Arnhem, en wel op 
een nieuwe locatie. Natuurlijk 
geheel in kerststijl.
 
Het jonge ondernemersecht-
paar Steffie en Dennis Bossle 
kijken er al het hele jaar naar 
uit. Het kerstcircus in Arnhem. 
Afgelopen jaar organiseerden 
zij voor de eerste keer de cir-
cusvoorstellingen geheel in 
kerstsferen op het weiland op 
bedrijventerrein IJsseloord. De 
bezoekers kwamen met velen 
en verlieten allen voldaan de 
circustent. “Daar doe je het na-
tuurlijk voor”, zegt Steffie, die samen 
met haar man Dennis de kapitein is 
van het circusgezelschap. Ze vult 
aan: “Alle begin is moeilijk en je hoopt 
dat je de juiste koers vaart als bedrijf, 
maar als de eerste voorstelling gege-
ven is, en het publiek breekt de tent, 
figuurlijk, af. Dan weet je dat je goed 
zit.”
 
Dit jaar probeert het circus op vele 
punten te verbeteren en alles nog 

meer perfect te maken. Zo is er in sa-
menspraak met de gemeente Arnhem 
een nieuwe locatie gevonden. Midden 
in het park Presikhaaf wordt de gro-
te rood-witte circustent opgebouwd. 
Voordat men daar naar binnen gaat 
wordt men onthaald in de foyertent, 
die aangekleed wordt met pluche, 
klatergoud, tientallen kerstbomen en 
honderden lampjes. De aankleding zal 
dit jaar nog mooier en sprookjesachti-
ger worden dan afgelopen editie.

Voor wie nieuwsgierig is geworden; 
het Kerstcircus Arnhem geeft van-
af vrijdag 20 december tot en met 
zondag 5 januari dagelijks voorstel-
lingen in de aangenaam verwarmde 
circustent op Park Presikhaaf. Kijk 
voor aanvangstijden en meer infor-
matie op de website van het circus. 
Ook kan men daar online kaarten re-
serveren. Dit wordt sterk aangeraden 
om teleurstellingen te voorkomen.  
www.circus-bolalou.nl.

Tweede Kerstcircus Arnhem door Circus Bolalou

ARNHEM – Spiritualiteit en een be-
wust leven gaan hand in hand anno 
nu. Het lijkt alsof er een nieuwe tijd 
is aangebroken. Een tijd waarin we 
steeds beter voor onszelf zorgen en 
bewust zijn een pré is.
 
Edelstenen- en spirituele winkels schie-
ten als paddenstoelen uit de grond. 
In Arnhem hebben we sinds vier jaar 
Happy Spirit. Een plek om prachtige 
stenen te kopen, adviezen te krijgen of 
gewoon even lekker op te laden. Geen 
dromerig zweven maar spiritualiteit 
anno 2019. Eigenaar Jochem Antho-
nijsz geniet landelijke bekendheid als 
heler, mensen komen van heinde en 
verre voor een consult.

Happy Spirit heeft inmiddels landelij-
ke faam vergaard met meer dan enkel 
de spirituele consulten en cursussen 
(meer informatie daarover op www.
jaspirit.nl). 
Ook voor de edelstenen komen men-
sen uit heel het land afgereisd. Het 
is een indrukwekkende collectie. De 
website (www.happy-spirit.nl) is een 
van de grootste in het vakgebied 
en vergaard die bekendheid door 
prijs en kwaliteit. Een bezoekje aan 
Happy Spirit is zeer zeker de moeite  
waard.
 
Happy Spirit, Geitenkamp 7, 
Arnhem, 06 33827736, 
www.happy-spirit.nl & www.jaspirit.nl. 

Een nieuwe tijd met Happy Spirit
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FEESTJE? 
WELKOM AAN BOORD!  

 

Partyschepen & 
Rondvaarten op de Rijn 

WWW.REDERIJWITJES.NL , Tolkamer 
T: 0316-540554 M: info@rederijwitjes.nl 

    



Onderweg naar  
een nieuw Caleidoz

DO-IT Automatisering
Bieslook 2e, Didam
0316 - 294 111

DECEMBER 2019

Van Keulen Vastgoed - Verhuur
Pannerdenseweg 3a, Zevenaar
06 - 20 799 434

Caleidoz Welzijn wordt van binnen en buiten helemaal anders.  

We gaan onze betrokkenheid vergroten in de gemeente Zevenaar.  

En we gaan beter aansluiten bij de maatschappelijke problemen die  

we tegenkomen.

amen met de gemeente wil 
Caleidoz effectiever gaan 
werken en meer mensen be-
reiken. Want ook in de ge-

meen te Zevenaar moeten problemen 
rond jeugd, verslaving, eenzaamheid, 
gezondheid, en laaggeletterdheid 
worden aangepakt. Om dit te kunnen 
doen, moeten we onze aandacht en 
inzet verschuiven.

WAT GAAT ER GEBEUREN?
Onze droom is dat we mensen kunnen 
ondersteunen om hun talenten te ont-
wikkelen of te (her)ontdekken. Mensen 
vaker zelf laten beslissen en mensen 
laten doen wat zij kunnen.

Door een aantal activiteiten te verzelf-
standigen, kan Caleidoz beter aan-
sluiten bij de grote maatschappelijke 
problemen die we veelal bij onze oudere 

S

DE SPONSOREN VOOR DEZE EDITIE

WE DOEN HET MET ELKAAR
We maken stappen richting het 
Caleidoz van de toekomst. En we heb-
ben elkaar nodig als nooit tevoren. We 
gaan samen een inspirerende toekomst 
tegemoet! Hou onze agenda in de gaten 
voor onze activiteiten en kom ons 
tegen in de gemeente.

MELD JE AAN ALS VRIJWILLIGER!
Caleidoz is altijd op zoek naar vrijwil-
ligers. Er zijn heel veel soorten vrij-
willigerswerk. Denk bijvoorbeeld aan:

•  In de eigen buurt een klusje  
voor iemand doen. 

•  Een bezoekje brengen aan  
mensen voor wie sociaal contact  
niet vanzelfsprekend is. 

•  Samen boodschappen doen met 
iemand die dat niet alleen kan. 

•  De tuin van een buurtgenoot 
meenemen als je zelf aan  
het bladharken bent.

•  Af en toe een mantelzorger helpen. 
•  Een eetgroepje organiseren. 
•  Je kennis delen als je handig bent  

met je (financiële) administratie. 
•  Een ander helpen met  

de Nederlandse taal. 
•  En nog veel meer…

Ook iets betekenen voor een ander? 
Caleidoz brengt mensen, vraag en ant-
woord bij elkaar. Dat doen we thuis en 
op onze locaties. Neem contact op met 
Caleidoz voor meer informatie.  
Telefoon 0316 – 24 32 04,  
email info@caleidoz.nl.  
Kijk ook eens op de vacaturebank  
van de vrijwilligerscentrale:  
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/ 
zevenaar.

OVER CALEIDOZ
Caleidoz is er voor het welzijn van 
iede reen in de gemeenten Zevenaar en 
Doesburg. Wij geloven in het positieve. 
In de kracht van plezier en preventie. 
We dragen bij aan de vrijheid en eigen-
heid van mensen. We stimuleren 
kiezen, leren en bijdragen. Via Caleidoz 
zijn maar liefst 600 vrijwilligers actief 
in Zevenaar en omgeving. 

kinderen met gescheiden ouders. In het 
bijzonder komt er in de toekomst meer 
aandacht voor de groep jongeren tussen 
18 en 23 jaar.

DE VERANDERING IS AL TE ZIEN
Bij een nieuw Caleidoz hoort een 
nieuwe stijl. Er is zorgvuldig gekozen 
voor een helder, fris en eigentijds nieuw 
logo. De kleuren van ons nieuwe logo 
laten zich op steeds meer plekken zien.

De veranderingen zijn ook al merkbaar 
in onze huisvesting, die beter gaat aan-
sluiten bij onze activiteiten. De Hooge 
Bongert opent nu een uur later, en 
groeit verder uit tot een bloeiend activi-
teitencentrum. We hebben ons kantoor 
op Steenhuizen verlaten en onze andere 
locaties worden momenteel onder de 
loep genomen. Onze website wordt 
com pleet vernieuwd en gaat dienen als 
een belangrijk informatiepunt om iede-
reen op de hoogte te houden van de 
nieuwste ontwikkelingen.

ZORGEN DAT
We verbeteren de kwaliteit van onze 
hulp- en dienstverlening, zodat Caleidoz 
uitgroeit tot een meer professionele 
organisatie. Hierbij hoort een verschui-
ving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. 
Dit doen we door onze betrokkenheid te 
vergroten en meer nadruk te leggen op 
preventie. Maar we geloven ook in de 
kracht van plezier en leggen onze focus 
op het positieve.

Onze missie om Caleidoz verder te ont-
wikkelen en te verbeteren valt samen 
met de landelijke bezuinigingen op het 
sociale domein. Maar wij zouden 
Caleidoz niet zijn als we dit probleem 
niet als een uitdaging zouden zien! We 
zijn daarom in verandering om met 
minder geld, nog beter te kunnen bij-
dragen aan het welzijn van iedereen in 
de gemeente Zevenaar.

Apetito
Maaltijdvoorziening
0316 243 202

inwoners tegenkomen. Zo is de maal-
tijd voorziening inmiddels overgedragen 
en zijn we op zoek naar krachtige 
samen werking met andere organisaties 
en professionals.

AANDACHT VOOR JONGEREN
Caleidoz is er niet alleen voor de oudere, 
maar ook voor de jongere inwoners. 
Daarom investeren we, behalve in onze 
oudere inwoners, ook in onze jeugd en 
jongeren. We organiseren niet alleen 
feestjes en doe-activiteiten, maar bij-
voorbeeld ook bijeenkomsten voor 

DATUM TIJD ACTIVITEIT
 MAANDAG
2,9,16 09:00 Gymnastiek, De Maatjes 
2,9,16 09:20 Yoga groep 1 
Wekelijks 10:00 Koffieuurtje 
2,9,16 10:30 Yoga groep 2
Wekelijks 13:30 Kaarten maken 
Wekelijks 13:30 Biljarten (competitie) 
Wekelijks 13:30 Computersoos
2 14:00 Koffie met scootmobielclub
2,9,16 14:30 Zwemmen Lentebad (MBVO)

 DINSDAG
3,10,17 09:00 Gymnastiek, Ons Huis 
3,17 09:30 Sjoelen 
Wekelijks 09:30 Schildersoos, Steenhuizen 
3 10:00 NAH Breincafé  
Wekelijks 10:00 FF bakkie doen  
3,10,17 10:00 Gymnastiek
3,10,17 11:00 Gymnastiek
3,17 12:00 Samen Eten, De Borg Babberich
10,24 12:30 Open Tafel, De Meent Angerlo
Wekelijks 13:30 Computersoos
3 14:00 Pietenbingo BOZ
17 14:00 Skoopmobiel - kerstfilm
10,24 14:30 Soos 65 plus, Ons Huis
3,17 18:00  De KoOkpot, Steenhuizen 

(opgeven via servicedesk@
caleidoz.nl of T. 243204)

WOENSDAG
Wekelijks 09:00 Gymnastiek, De Maatjes 
Wekelijks 09:15 Praathuis Caleidoz 
Wekelijks 09:30 Schaken
Wekelijks 10:00 Gymnastiek, De Maatjes
11 10:00 Geheugenspreekuur GGNet
Wekelijks 10.00 Crea Bezig 
Wekelijks 10:00 Bowlen, de Griethse Poort 
Wekelijks 11:00 Yoga groep 1, De Maatjes 
Wekelijks 12:15 Yoga groep 2, De Maatjes 
Wekelijks 12:15 Open Tafel
Wekelijks 13:30 Biljarten (competitie)
Wekelijks 13:30 Computersoos
Wekelijks 13:45 Darten
11 14:00 Repair Café, Steenhuizen 

 DONDERDAG 
Wekelijks 09:30 Welfarewerk / Crea bezig
Wekelijks 10:00 Huiskamer Selamat Datang
Wekelijks 10:00 FF bakkie doen  
Wekelijks 10:30 Gymnastiek, Ons Huis
26 11:30 Kerstdiner (kaartverkoop balie HB)
Wekelijks 12:15 Open Tafel  De Maatjes
Wekelijks 13:15 Gymnastiek  Pelgromhof 
Wekelijks  13:45 Klaverjasdrive
Wekelijks 16:00  Samen Sportief, bewegen/eten  

Heerenmäten 4 (aanmelden 
samensportief@
deliemersbreedtesport.nl)

5,19 17:00  Samen eten, De Brede Blik 
Giesbeek 

Wekelijks 19:00 Repetitie Hooge Bongert koor 
Wekelijks 19:30  De Bordspellenfanaat, 

Steenhuizen

 VRIJDAG 
Wekelijks 08:00 Pedicure op afspr. (0314) 652000
6,13,20 09:00 Tai Chi 
Wekelijks 09:30 Engelse les, Steenhuizen 
Wekelijks 10:00 Dagbesteding, De Maatjes
6,13,20 10:30 Tai Chi
6,13,20 10:30 Gymnastiek  Ons Huis
6,13,20 11:30 Gymnastiek  De Borg Babberich 
Wekelijks 13:30 Bridge
   
 ZATERDAG
7 10:00 ‘Met elkaar’
7,14,21 12:45 Open Tafel
14 13:30 Koersbal 
14 14:30  Optreden Regiokoor Select 

(toegang gratis)

    Let op:    Gewijzigde openingstijden  
rond de feestdagen

Agenda Caleidoz
De activiteiten zijn op De Hooge Bongert,  
tenzij anders vermeld.

“WE HEB BEN ELKAAR 
NODIG ALS NOOIT 

TEVOREN. WE GAAN SAMEN 
EEN INSPIRERENDE 

TOEKOMST TEGEMOET!”



Liemers Poëzie
Sint en Piet

Sinterklaas is niet enkel meer een kinderfeest

Het is ook discussiëren en van elkaar leren.

De tijd van onschuld geweest

Laten we ons niet tegen elkaar keren.

Tradities zijn aan verandering blootgesteld

Zwarte Piet is achterhaald.

Sinterklaas is een feest zonder geweld

Met geen enkel kind dat baalt.

Meegaan met de tijd

Een nieuwe werkelijkheid.

 

Nina Elbers

ZEVENAAR – Groei & Bloei – Liemers geeft op 
dinsdag 10 december een kerstdemonstratie 
in zalencentrum Staring. Niemand minder dan 
meesterbinder Lily Beelen laat zien wat er alle-
maal mogelijk is op het gebied van bloemschik-
ken.
 
“Als klein meisje ging ik vaak op vakantie naar 
familie in Oostenrijk. Ik struinde daar dagenlang 
door de velden waar ik bloemen plukte en samen-
voegde tot boeketten. Mijn familie had een hotel 
waar ik mijn boeketten in vaasjes op de tafels 
mocht zetten voor de gasten. Ik werd toen al heel 
blij van het bloemschikken en mensen vrolijk ma-
ken met mijn boeketten. Dat is nooit weggegaan,” 
vertelt Lily.
 
Lily is nu al 28 jaar meesterbinder. Meesterbinder 
is het hoogst haalbare niveau in het bloemisten-
vak. Na haar lagere school volgde ze een econo-
mische opleiding, waarbij ze stage liep bij een 
bloemist. “Ik vond het daar zo leuk dat ik besloot 
de middelbare tuinbouwschool te gaan doen.” 
Daarna volgde ze de opleiding tot meesterbin-
der. Lily: “Het was een hele uitgebreide opleiding 
met veel vakken als kunst en geschiedenis. Zo 
moesten we bijvoorbeeld schilderen op muziek, 
en kregen we alles te weten over de verschil-
lende materialen die door de eeuwen heen zijn 
gebruikt.” Lily vindt bloemschikken één van de 
mooiste beroepen die er is. “Het gaat er allemaal 
om de uiting van een of enkele bloemen samen 
zo mooi mogelijk neer te zetten. Je kunt dat in 

verschillende vormen doen en voor verschillende 
gelegenheden. Er is een oneindige variatie die je 
kunt toepassen en er is altijd wel weer iets nieuws 
te leren. Met mijn beroep geef ik ook gastlessen 
op scholen over bloemschikken, versier ik expo-
sities en geef ik workshops. Ik zit al heel lang in 
het vak, maar het is nooit hetzelfde en nooit saai.”
 
De laatste jaren ziet Lily door haar beroep veel 
van de wereld. In 2015 won ze de Flowercup, 
de internationale competitie bloemschikken, 
waardoor ze meer opdrachten in het buitenland 

kreeg. Toen ze in 2017 ambassadeur van Floral 
Fundamentals werd, groeiden die contacten en 
opdrachten alleen maar verder. Ze reist nu naar 
verschillende landen in Azië zoals Singapore, 
Indonesië, China, Korea en volgend jaar Japan. 
Hier geeft Lily exposities, les in bloemschikken 
en doet ze jurywerk. Als ambassadeur zorgt ze 
ervoor dat er een betere connectie komt tussen 
de kweker, de groothandel en de bloemist. Ook in 
Nederland is Lily nog druk aan het werk. Zoals de 
kerstdemonstratie in bloemschikken die ze op 10 
december geeft bij Groei & Bloei- Liemers. “Wat 

ik precies ga neerzetten is nog een verrassing, 
maar ik ga in ieder geval werken met natuurlijke 
en dagelijkse objecten, om te laten zien hoeveel 
mogelijkheden er zijn.” Ook gaat er veel met ver-
lichting worden gewerkt, omdat alles in het the-
ma van kerst staat. Aan het einde van de avond 
is er tevens een verloting van de kerststukken die 
die avond zijn gemaakt. Zalencentrum Staring in 
Zevenaar is open vanaf 19.30 uur; de avond start 
om 20 uur. De entreekosten zijn voor de leden € 
4,00 en niet-leden € 7,00. Dit is inclusief een kop 
koffie/thee en een lot voor de loterij.

Nina Elbers

Groei & Bloei – Liemers strikt Lily Beelen
Meesterbinder geeft kerstdemonstratie bloemschikken bij zalencentrum Staring

“Bloemschikken is één van de mooiste beroepen die er is”
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Bij een gemengd bedrijf denk je in eerste in-
stantie vast aan de combinatie van veeteelt en 
akkerbouw. Zeker nu, gezien de stikstofproble-
matiek, het alle aandacht heeft. Maar ik bedoel 
in dit geval óns gemengd bedrijf: een culturele 
organisatie met meerdere disciplines in huis. 
Zoals theater, muziek, bibliotheek, volksuniver-
siteit, museum etc. Voorheen allemaal aparte 
organisaties met eigen doelgroepen, subsi-
diestromen en activiteiten. Sinds vier jaar zijn 
we één organisatie, Kunstwerk!. Dit heeft hele 
grote voordelen. We kunnen nieuwe combina-
ties maken, bijvoorbeeld muziek en taal of taal 
en cultureel erfgoed. Hierdoor zijn we nog beter 
in staat om in te spelen op de behoeftes van 
onze gasten, cursisten en onderwijs. We vergro-
ten de creativiteit en stimuleren innovatie. Sa-
menwerkingsverbanden met sociaal domein en 
ondernemers liggen dan voor de hand. Ook zijn 
we in staat alle onderdelen onder de aandacht 
te brengen bij verschillende publieksgroepen. 

Zo versterken we elkaar alleen maar. Kortom, 
prachtige ontwikkelingen! In het land zien we 
steeds meer van dit soort gemengde bedrijven 
en wat mij betreft is dat noodzakelijk. Alleen 
door samenwerking komen we verder. Na vier 
jaar is er eindelijk ook zicht op één nieuwe CAO. 
De meerderheid van culturele organisaties, en 
zeker ons soort organisaties, hebben hier grote 
behoefte aan. Toch is het frappant dat vakbon-
den, vlak voor de eindstreep, toch nog bezwaren 
hebben, waardoor de, door ons zo gewenste 
CAO, er misschien niet komt. Dat zou een enor-
me teruggang zijn. Hoe komt het dat de praktijk 
zoveel anders is dan de beleving van sommige 
onderhandelaars? Als er van ons ondernemer-
schap en creativiteit gevraagd wordt, dan mo-
gen we dat daar ook verwachten. En net zoals 
bij vele sectoren momenteel, roep ik op tot (nog) 
meer samenwerking, begrip en lef. Ook daar zie 
ik een taak voor ons als culturele, educatieve 
organisatie.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Gemengd bedrijf

(foto: Bas van Spankeren)



Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij De Wit DELA kunt u rekenen op een 
luisterend oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd 
persoonlijk en bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij 
DELA zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Zevenaar en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

DeWit

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/zevenaar of bel 
026 203 17 60. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Lisette Derksen van De Wit DELA

Malburgse Sluis 5c-5d
6833 KA Arnhem

Tel. (026) 442 11 82

www.vanden-akker.com

meubelstoffering - meubelstoffen - vrijblijvende offerte - geen voorrijkosten

Meubelstoffeerderij
van den Akker

PERSONEEL
GEZOCHT!

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

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

Contact opnemen kan via 
06 - 18549519 of 0049 - 163/2362000. Looveer 3 Huissen - Tel: (026) 747 00 11 - www.bywillem.nlLooveer 3 Huissen - Tel: (026) 747 00 11 - 

5-gangen Kerstmenu
voor € 34,50

2e kerstdag 
vanaf 11:00 uur Brunch

voor € 26,50
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Ook 
automaat

Maak kans 
op een GRATIS 

rijopleiding



6, 7 en 8 december Duiven

Vrij/zat/zondag: “Dickens in de Liemers”
in het “Horsterpark”
6 en 7 dec. 16-21 uur / 8 dec. 13-19 uur
www.dickensindeliemers.nl

Zaterdag 7 december Aerdt
In de kerk: Trio deJong / Rebane / Kantonen
Piano, basgitaar en drums
Aanvang 16:00 uur / Gratis entree
www.kunstkringhge.nl

Zaterdag 7 december Zevenaar
Disco-avond “Do You Remember”
bij muziekcafé “De Lantaern”
Aanvang 20:30 uur / Gratis toegang

Zaterdag 7 december Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Victoria Koblenko, Anouk Maas en Tanja Jess
Met: “Mijn man begrijpt mij niet”
Aanvang 20:15 uur / Entree € 27,50

Zondag 8 december Aerdt
Expositie in kerk Aerdt
Aanvang 14:00 uur / Gratis toegang

Zondag 8 december Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Dick van Altena Quintet met
“Arm om je schouder” (Kersteditie)
Aanvang 14:30 / Entree € 18,--

Zondag 8 december Zevenaar
4e Zevenaar open 9 strike toernooi in
Bowlingcentrentrum De Griethsepoort
Aanvang 9:00 uur / Kosten € 25,--
www.bowling-zevenaar.nl

Zondag 8 december Loo
Loo Budget Concert in de H. Antonius Abt Kerk
Aanvang 15:00 uur
Entree €7,50 incl. consumptie
p.koopmansgodschalk@upcmail.nl

Zondag 8 december Aerdt
In de kerk Aerdt: Kunstkring Het Gelders Eiland
Laatste dag expositie van Kunstkring Het Gel-
ders Eiland met kunstenaars uit de omgeving.
Aanvang 14:00 uur

Maandag 9 december Duiven
Storytelling bij “De Stek” voor groep 1 t/m 4
Aanvang: 14:15 uur / Gratis toegang

Maandag 9+16 december Duiven
Kunstwerk! Het Musiater
Kerstspecial (45 minuten)
Muziek op schoot voor kinderen 9 mnd – 3 jaar 
Aanvang 9:30 / Kosten € 15,-- incl. liedjesmap
(Bij voldoende deelname: verschillende leef-
tijdsgroepen en tijden)

Dinsdag 10 december Westervoort
Aanschuiftafel voor alle leeftijden in het
“Kulturhus de Nieuwhof”
Aanvang 12:30 uur / Kosten € 7,70
www.denieuwhof.nl

Dinsdag 10 december Duiven
Koffie met bezieling in de Remigiuskerk
Aanvang 9:00 uur / Gratis toegang

Dinsdag 10 december Didam
Kerstconcert A Sign Of Friendship in
“De Meulenvelden” voor alle leeftijden
Aanvang 20:00 uur / Entree € 5,-
www.asignoffriendship.nl

Dinsdag 10 december Zevenaar
Kerstdemonstratie Groei&Bloei in “Zaal Staring”
Aanvang 20:00 uur / Kosten zie website.
www.liemers.groei.nl

Dinsdag 10 december Groessen
Kookworkshop Sprankelende Kerst
(3-gangen) in “De Groene Schuur”
Aanvang 19:30 uur / Kosten: € 42,50
www.degroeneschuur.nl

Woensdag 11 december Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Liemerse Sportprijs 2019 bekendmaking
van de winnaars in allerlei categorieën
Aanvang 19:30 uur / Gratis toegang

Woensdag 11 december Lobith
Spirituele avond bij “Excelsior” aan
de Sportlaan 14; met Herman van Vonk
Aanvang: 20:00 uur / Entree € 10,--

Woensdag 11 december Groessen
Kerst- Kookworkshop
(4-gangen) in “De Groene Schuur”
Aanvang 19:30 uur / Kosten: € 45,-
www.degroeneschuur.nl

Donderdag 12 december Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Harry Sacksioni met “Smoky Strings”
Aanvang 20:15 uur / Entree € 19,00

Donderdag 12+19 december Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Kerstspecial (45 minuten)
Muziek op schoot voor kinderen 9 mnd – 3 jaar 
Aanvang 9:30 / Kosten € 15,-- incl. liedjesmap
(Bij voldoende deelname: verschillende leef-
tijdsgroepen en tijden)

Vrijdag 13 december Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Maaike Widdershoven, Tony Neef, Ruud Bos
met “Weet je nog wel …” deel 2.
Aanvang 20:15 uur / Entree € 24,50

Za 14 en zo 15 december Zevenaar
Winter Weekend in het centrum. Op
het Raadhuisplein staat een levende kerststal.
Aanvang 12:00 uur

Zaterdag 14 december Zevenaar
Kunstwerk! Volksuniversiteit.
Schilderen a la Amedeo Modigliani
door Anita Selemink.
Geschikt voor beginners en gevorderden,
Kosten zijn incl. materiaal en een lunch
Tijd: 10:00 tot 16:00 uur / Kosten € 78,25

Zondag 15 december Zevenaar
Kerstconcert Hooge Bongertkoor in het
St. Andreas Schuttersgebouw
Aanvang 14:30 uur / Entree € 10,00
incl. koffie of thee
Kinderen t/m 12 jaar gratis
www.hethoogebongertkoor.nl

Zondag 15 december Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Joop Boxstart met “Kerstshow Bellen en 
Ballen”
Aanvang 14:00 uur / Entree € 27,50

Zondag 15 december Westervoort
Kerst Sing à Long & Concert
in de Werenfriedkerk
Aanvang 15:00 uur / Entree € 10,--
www.vriendenwerenfriedkerk.nl/activiteiten

Dinsdag 17 december 2019 Zevenaar

Kunstwerk! Volksuniversiteit
Meditatiecursus o.l.v. Sigrid Bakker – Aukes
Meditatie leert eigen lagen en kennis van jezelf 
te (her)ontdekken
Tijd: 20:45 tot 22:00 uur
Kosten: € 92,00 voor 10 lessen

16 t/m 20 december Duiven
Dinnershow in de OGtent
5-gangendiner
Tijd 18:00 – 21:30 uur / € 42,50 incl. drankjes
I.s.m. Een mooie dag , Welling, De OGtent,
RijnIJssel Creatieve Industrie
Uitverkocht

Donderdag 19 december Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Seven Drunken Night met
“The Story Of The Dubliners”
Aanvang 20:15 uur / Entree € 33,--

Donderdag 19 december Zevenaar
Kunstwerk! In de Bibliotheek (Lab 12)
Workshop LEGO WEDO
voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Vanaf 15:00 uur
Aanmelden via: activiteiten@liemerskunst-
werk.nl

Vrijdag 20 en Zaterdag 21 december
Kunstwerk! Het Musiater
Popkoor Repeat met
“Christmas Greetings from Repeat”
Aanvang 20:15 / Entree € 17,50

Vrijdag 20 december Zevenaar
Kerstgala voor jeugd bij de ViDa
Aanvang 20:30 uur
www.vidazevenaar.nl

SCHAATSEN
Duiven bij het gemeentehuis
6 december tot 5 januari 2020
Meer info: www.ijsbaanduiven.nl/
Kijk daar voor veel extra info en kosten,
openingstijden e.d.

Zevenaar parkeerterrein Oude Doesburgseweg
7 december tot en met 11 januari

KERSTACTIVITEITEN:
Woensdag 11 december
Kerst bij tuin van Liemerije
Zevenaar om 16:00 uur

Vrijdag 13 december
Spoorstraat Didam om 16:00 uur +
Kerstlichtjes Optocht in centrum Zevenaar om 
18:15 uur (ook op 14 en 15)

Zaterdag 14 en Zondag 15 december
Winter Weekend in centrum Zevenaar
vanaf 12:00 uur (zondag winkels open)

Zondag 15 december
Kerstfair Landgoed Halsaf om 12:00 uur
(€ 2,50)
Kerstmarkt in Centrum Zevenaar om 12:00 uur

Informatie Filmhuizen in De Liemers
www.filmhuiszevenaar.nl
www.filmhuuswestervoort.nl
www.filmhuisdidam.nl
filmhuis bij Bert: zie pagina 2

What’s   
  Up?

AGENDA

in de
Liemers

Deze agenda wordt samengesteld door leerlingen 
van het Candea College en het Liemers College. 
Ze gebruiken daarvoor de bij hen bekende 
informatiebronnen en de vergunningen die de 
Liemerse gemeenten verstrekken. U kunt als 
vereniging of organisatie zelf ook aangeven of u 
meegenomen wilt worden in deze agenda. Mail uw 
informatie naar redactie@daadkrachtmedia.nl.
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Maandag t/m donderdag
0-3 jaar Gratis
4-7 jaar € 12,50
8-11 jaar € 17,50
12-64 jaar € 32,50
Senioren 65+ € 30,50

Vrijdag t/m zondag
0-3 jaar Gratis
4-7 jaar € 15,50
8-11 jaar € 20,00
12-64 jaar € 35,50
Senioren 65+ € 33,50

Openingstijden | Maandag t/m vrijdag: 17.00 – 22.00 uur | Zaterdag en zondag: 16.00 – 22.00 uur |   
Cartograaf 82, Duiven | Telefoon: 0316 449 188 | welkom@restaurantnieuwetijd.nl 

WWW.RESTAURANTNIEUWETIJD.NL

DESSERTS BIER, FRIS & WIJN

LIVE COOKING SPACEHALL

ALL - IN LIVE CUISINE VERSE INGREDIËNTEN

HET HOF VAN GIESBEEK HEEFT IETS TE VIEREN:

Kerkstraat 55
6987 AB Giesbeek
Telefoon: 0313 632 928
www.kleinzakopane.nl

Verkozen tot
het leukste 
restaurant van de
gemeente Zevenaar

• Geopend vanaf 16.00 uur
• Reservering gewenst
• Keuken geopend tot 21.00 uur

Dat vieren we op elke vrijdag
met een 3-gangen keuzemenu

voor slechts € 15,-

Dat vieren we op elke vrijdag
met een 3-gangen keuzemenu

voor slechts € 15,-

15 jaar restaurant
Klein Zakopane!
15 jaar restaurant
Klein Zakopane!

GiesbeekGiesbeek

Openingstijden: ma, di, vr 15.00-22.00 uur | wo en do gesloten | za-zo 12.00-22.00 uur 
Reserveren gewenst op zaterdag en zondag!  Familie Winkelmann

Adres: Streuffstr. 3 · Elten (D)    Telefoon. 0049.2828.1266
www.ratsstuben-elten.de – voordelig en dichtbij!

Ratsstuben Elten Restaurant

Openingstijden: Ma, di, do, vr. v.a. 16 uur · wo gesloten · za-zo v.a. 12 uur
Reserveren gewenst op zaterdag en zondag! Familie Winkelmann

ACTIE: elke donderdag 
haxen eten + 1 Beiers biertje 

€ 9,99voor

7 tapbieren

Adres: Streuffstr. 3 · Elten (D) · Telefoon. 0049.2828.1266
www.ratsstuben-elten.de – voordelig en dichtbij!

8,99

In het hartje van Elten

Iedere eerste zondag 
van de maand!
Zeer uitgebreid ontbijtbuffet 
vanaf 10:00 uur.
Koffie, thee of chocolademelk 
zoveel als u wilt.

Van tevoren reserveren is gewenst.

Voor al 
uw feesten 
en partijen

TOLSTRAAT 10, 6916 BC  TOLKAMER. TEL. 0316 - 54 16 20
WWW.TAVEERNEDEBIJLAND.NL

Diner en 
à la carte

1e Kerstdag: 
PERFECT 

SHOWBAND
Kaartverkoop 

is gestart

31 december:
Knallende 

afsluiting van 
het jaar

Nu ook een 
Poolebiljart

Europakade 5-7 • Tolkamer 
T. 0316-547229 

www.kadetolkamer.nl

Genieten van het uitzicht 
onder het genot van een 

hapje en een drankje 
op 5 minuten van u vandaan!

Europakade 5-7 • Tolkamer • Tel. 0316 - 547229
www.kadetolkamer.nl

Bezoek de gastvrije 
Europakade in Tolkamer, 

het mooiste plekje 
van Gelderland

www.heerenvandezee.nl

Heeren van de Zee
Heeren van de Zee

Heeren van de Zee

ONZE STANDPLAATSEN:
Winkelcentrum Rijkerswoerd dinsdag  10.00 - 17.30 uur
Marktplein Geitenkamp  donderdag  10.30 - 17.30 uur
Winkelcentrum Rijkerswoerd  zaterdag    9.00 - 17.30 uur

Onze haring is bekroond met een 9,6door de Nationale Haringtest 2019

2e VAN 
€13,50

500 gram
Kibbeling + 

1 sausje naar keuze

3
Hollandse nieuwe+

4 Lekkerbekken €13,-

Spreek af, kom samen en geniet in ons sfeervolle restaurant:
Eethuisje de Minnarij - Tel: 0316-372250 - www.minnarij.nl

Heerlijk genieten in ons sfeervolle restaurant!

Eethuisje de 
Minnarij is beide 
kerstdagen dagen 
open, wij werken 
in twee zittingen. 
U kunt reserveren 
om 15:00 tot 18:30 
of om 19:30 tot ... 
U kunt gewoon kiezen uit de a la carte kaart en we hebben een kerstmenu 
waar U ook nog uit kunt kiezen. Het kerstmenu staat op onze website 
www.minnarij.nl
Dus de keuze is reuze deze kerst bij Eethuisje de Minnarij. Spreek af, 
kom samen en geniet in ons sfeervolle restaurant met de kerstdagen.’

Kerst 2019 Nieuwjaarsdag 2020
Op 1 januari hebben wij bij Eethuisje de 
Minnarij een heerlijke stamppotten avond. 
Ook hebben wij een normale a la carte.

Wat kunt U verwachten op deze avond:
Op tafel serveren wij boerenkool, zuurkool 
en hutspot, met natuurlijk rookworst, 
speklap, ribbetjes en huisgemaakte 
hachee.
Bij stamppotten horen natuurlijk zilveruit-
tjes, Amsterdamse uitjes, augurk, azijn, 
piccalilly en mosterd.
De stamppotten kunnen alleen per tafel en 
kosten € 23,50 p.p.

Wij zijn vanaf 18:00 geopend
Reserverengewenst.

Heerlijk en eerlijk eten! vegatarisch - vlees - vis - vegan

Welke voorkeur u ook heeft, 
bij Heerlijckheid Herwen bent u 

allemaal van harte welkom!

Biologisch restaurant Heerlijckheid Herwen is wekelijks geopend 
op vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 uur. Reserveren is gewenst. 
Op andere dagen en tijden is het 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

• Open Huis in kerstsfeer
• Lekkere hapjes en 

drankjes 
• Verschillende 

activiteiten 
voor jong en oud

ZONDAG 
22 DECEMBER  

12.00  – 17.00 uur 

Welkom bij biologisch restaurant 

Heerlijckheid Herwen 
Biologisch restaurant



ZEVENAAR – Dit jaar verzorgt ge-
mengd koor Side by Side weer een 
kerstoptreden in het Filmhuis.
 
Het koor is opgericht in 1995 en van 
oorsprong een ziekenhuiskoor. De le-
den waren/zijn werkzaam in Ziekenhuis 
Rijnstate of Verpleeghuis de Liemerije. 

Maar in de loop der jaren zijn ook ande-
re koorliefhebbers die de zorg een warm 
hart toedragen lid geworden van Side 
by Side. Op zondag 22 december vertol-
ken zij een uitgebreid kerstprogramma.
Aanvang 11.00 uur. Duur van het con-
cert is 1 uur en 30 minuten. Entree:  
7,00 euro; donateurs: 5,00 euro.

ZEVENAAR – Door fysiek ongemak 
en op medisch advies kan de kerst-
show Bellen & Ballen van Joop Box-
start op zondagmiddag 15 decem-
ber in Het Musiater niet doorgaan.
 
U kunt de kaarten aan de kassa ge-

kocht daar weer inleveren. Kaarten 
online gekocht worden door het Mu-
siater weer teruggeboekt op uw re-
kening. “Wij vinden het eeuwig zonde 
dat we de nieuwe kerstshow nu niet 
kunnen opvoeren. Maar volgend jaar 
zijn wij er weer.” 

LIEMERS – Zevenaar voetbal met be-
perking voor (G) teams, jazeker! Dat 
kan en met veel spelplezier bij DCS. 
Mooier nog: de eerste maand is gratis 
trainen!
 
Tekst Frans Willemsen

Wat heet beperking ook voor deze 
groep jongens en meiden is natuurlijk 
plaats voor ontspanning in onze sa-
menleving. Hier staat jullie niets in de 
weg. Ondersteuning van thuis, ja en zelf 
ook een beetje lef tonen naast de steun 
uit de verzorging.
Bij DCS bestaat de afdeling G voet-
bal met beperking al 35 jaar. Juist nu 
moeten we wakker blijven zeggen de 
stafleden, het mag niet lijken dat we 
in een winterslaap zijn gedommeld. De 
najaarscompetitie is gestart zonder 
een G-team van DCS. Dat is voor ons 

als organisatie onwennig, wij roepen 
keihard: ondersteun. Geef deze groep 
in onze maatschappij ook hun de kans 
tot sporten.
Het team van nu bestaat uit 9 spelers, 
8 mannen + 1 vrouw. Ons speelveld is 
kleiner de spelregels zijn soepel, res-
pect is belangrijk. De hoofdmoot bij het 
G-Team voetbal is hun drijfveer naast 
spelplezier en ontspanning. We doen 
daarom een beroep op een ieder die 
mensen thuis hebben met beperking 
dit te ondersteuning dat ook zij kun-
nen sporten. De contributie is 25 euro 
per kwartaal, om te wennen de eerste 
maand geheel gratis. Daar komt nog 
bij dat de vereniging de verzorging van 
het gehele tenue voor wedstrijden voor 
haar spelers verzorgt. De begeleiding 
is in handen van ervaren stafleden. Na-
mens het kader van DCS. Inschrijven of 
afspraak maken via gvoetbal@svdcs.nl

G.Team DCS. (foto: Werner Takke)

Vincent Bijlo met Eindejaarsshow in Het Musiater. (foto: Govert Govers)

ZEVENAAR – Zondag 22 december 
komt Vincent Bijlo met een eindejaar-
show in Het Musiater.
 
Alles wordt door Vincent behandeld, 
van klimaatdrammers tot potenram-
mers, van schaatskoorts tot warm-
terecords, van Tweede tot Eerste Ka-

mer, van Brexit tot Trump, van Russen 
tot Chinezen, maar zeker ook lokaal 
nieuws. Bijlo plaatst 2019 in context, 
met veel grappen, muziek en poëzie.
Cabaret. Zondag 22 december. Aan-
vang: 20.15 uur. Prijs 19,50 euro. Be-
stel online je kaarten op www.liemers-
kunstwerk.nl.

Vieringen: za 7-12-19 om 19.00 euch.
vie.Pastoor Thanh Ta m.m.v. Herenkoor. 
Za 14-12-19 om 19.00 woord-/commu-
nievie.parochianen voorg.Wim Herbes 
en Piet Peters Samenzang.Di.17-12-19 
om 13.30 euch.vie. pater Gerard Rem-
mers (Senioren Sociëteit Groessen) 
m.m.v. Herenkoor.Zo 22-12-19 geen 
viering.Di 24-12-19 om 18.30 woord-/
communievie. Adri van Zundert m.m.v. 
Muziekvereniging Sint Andries,di 24-
12-19 om 20.30 woord-/communievie.
parochianen voorg.Wim Herbes en Piet 
Peters m.m.v. In Between. Wo 25-12-
19 om 09.30 woord-/communievie. 
pastoraal werker M.Smits m.m.v. He-
renkoor. Intenties:7-12-19:Theodorus 
en Riek v.Ditshuizen-Peters,ouders Ale-
ven-v.Uum,Wim en Lies Melchers-Derk-
sen,Henk Derksen en Paul,Theo Vis,Wim 
Vermeulen,Riet Derksen-Roordink en 
Willy,zr.Andrea Roelofs,ouders Bloem-
berg-Witjes,Antoon Willemsen,Jan Elf-

rink,Wim en Lies Raasing-de Hair,Theet 
Dominicus, Geny en Marianne Terbon-
sen-Bartsch,Joep Derksen,Leida de 
Haan-Witjes,Ouders Thuis-v.Alten,Theet 
v.Keulen. 14-12-19:Theodorus en Riek 
v.Ditshuizen-Peters,Theo Vis,ouders 
Derksen-Polman,Theo Roordink en 
Ralf,ouders Lentjes Beudel Piet en Pa-
tricia,ouders Dikker-Berntssen – Theo 
en Joop,Antoon Willemsen,Wim en 
Lies Raasing-de Hair,Joep Derksen. 
17-12-19:Henny en Diny v.Kempen en 
Willy,Jan Stokman en overl.fam.Stok-
man-v.Beersum,Jan Elfrink,Theet Do-
minicus,Joep Derksen. 24-12-19 om 
18.30:Theo Vis,ouders Derksen-Pol-
man,Theo Roordink en Ralf,ouders 
Lentjes-Beudel -Piet en Patricia,ouders 
Dikker-Berntssen Theo en Joop,Jo en 
Toos Boss-v.Kempen,ouders Tam-
boer-Spaan,ouders Elfrink-Berntzen en 
Bep,ouders Smink-Willems en Marcelli-
no,Tonnie Visser.

DIDAM – Op donderdag 19 decem-
ber organiseert de tafeltennisafde-
ling van DSV Relax uit Didam de 
open Montferlandse tafeltennis-
kampioenschappen.
 
Deelname is gratis en voor iedereen 
vanaf zestien jaar. Voor clubspelers, 
maar zeker ook voor recreanten/
beginners zijn er diverse poules in 
verschillende speelsterkten. De 
speelzaal van DSV Relax is geves-
tigd binnen de Brede School Noord, 
Lupinenstraat in Didam. Aanvang 

19.00 uur en de zaal is vanaf 18.15 
uur open. Uiterlijk 18.45 uur aanwe-
zig zijn.
Op de dinsdag- en donderdagavon-
den in december is er vanaf 19.45 
uur gelegenheid om te trainen/oe-
fenen in de speelzaal. Aanmelden 
kan tot uiterlijk 14 december via de 
mail of telefoon bij het secretariaat 
van de vereniging dsv.relax@gmail.
com of 06 52801444. Aanmelden 
is ook mogelijk in de speelzaal op 
dinsdag- en donderdagavond vanaf 
19.45 uur.

Kerstconcert Side by Side
in Filmhuis Zevenaar

Kerstshow Bellen & ballen
van Joop Boxstart geannuleerd

Zevenaar voetbal met beperking 
voor (G) teams, jazeker!

Eindejaarshow van Vincent Bijlo

H. Andreaskerk Groessen

Open Montferlandse
kampioenschappen tafeltennis
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Krijgen wat je 
nodig hebt
Heb je er weleens bij stilgestaan dat 
er een verschil is tussen iets willen en 
iets nodig hebben? En dat er dus ook 
een verschil is tussen iets geven wat 
iemand vraagt en wat hij nodig heeft? 
Dat is een van mijn favoriete motto’s: 
niet geven wat iemand vraagt, maar 
wat hij nodig heeft.
Eigenlijk probeert iedereen dat te 
doen. Je geeft je kind niet alsmaar 
snoepjes, maar je geeft het aandacht 
want dat heeft een kind nodig. Je krijgt 
niet zomaar het peertje waar je in de 
winkel naar vraagt, maar je krijgt een 
ledlamp want dat is wat we nodig heb-
ben: een duurzame wereld.
Je krijgt niet alleen een testament, 
als je samenwoont en kinderen hebt, 
maar ook een samenlevingscontract 
omdat je dat nodig hebt om een goed 
testament te kunnen maken. En je 
krijgt er ook nog een notariële zorgvol-
macht bij omdat je - dat wist je niet - 
die ook nodig hebt.
Je krijgt op een goed notariskantoor 
niet per se wat je vraagt, maar wel wat 
je nodig hebt om te regelen wat je ge-
regeld wilt hebben.
En wat je geregeld wilt hebben, daar 
komen we achter door alles goed met 
je door te spreken. We vragen van al-
les en hebben ook scenario’s die je zelf 
niet had bedacht.
Wat gebeurt er met je kinderen, met je 
vermogen, met je bedrijf, met je schul-
den als je er niet meer bent of als je 
niet meer weet wat je doet?
En als je iemand hebt gevonden die 
bijvoorbeeld voogd over je kinderen 
wilt zijn, als jullie er niet meer zijn, heb 
je dan ook een reservevoogd? Want 
stel dat je aangewezen persoon ook 
is overleden. Het klinkt best vervelend 
om te moeten praten en nadenken 
over de dood en wat daarna komt, 
maar stel je voor dat je dat moet doen 
als je ongeneeslijk ziek bent? Dan is 
het nog veel moeilijker, want nu kan je 
er nog relatief nuchter over nadenken.
Bij een volmacht is het natuurlijk nog 
belangrijker dat je een keus maakt wie 
je jouw fi nanciële belangen laat behar-
tigen, wie je écht vertrouwt als je nog 
helemaal ‘goed bij je hoofd’ bent. Want 
als je dat niet meer bent, kan je geen 
keus meer maken en ben je dus te laat.
Wil jij het wel goed regelen, wil jij ook 
graag datgene krijgen wat je nodig 
hebt en niet zozeer wat je vraagt? 
Maak dan een afspraak. We denken 
graag met je mee en nemen daar de 
tijd voor.

Aletta Laarberg
De notaris die nog tijd voor je neemt.

DUIVEN – De Duivense Bridgeclub 
start graag in januari, in samenwer-
king met een ervaren bridgedocente, 
met een cursus voor mensen die ge-
interesseerd zijn in bridgen.
 
In een klein groepje, vanaf 5 à 6 per-
sonen, leert men de grondbeginselen 
van het bridgen en al na zes weken 
wordt het oefenterrein verlegd naar 

de speelavond van de club waar men 
wel in eigen groep de door de docente 
voorbereide spellen speelt, maar toch 
zo ook al gewend raakt aan het club-
gebeuren.
Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden bij Vic Heunen wedstrijdlei-
der bij de Duivense Bridge Club, 0313 
631595 of 06 28258989 of mailen 
naar secretariaat.dbc@gmail.com. 

Cursus voor beginnende bridgers



Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoeken 
we regelmatig een ondernemer of medewerker 
van een Liemers bedrijf.
 
Naam?
“Mijn naam is Ramon Masselink, ik ben 46 jaar 
en woon in Arnhem. Ik werk bij Intratuin Duiven 
en ben daar afdelingshoofd van de klantenser-
vice en kas.”
 
Intratuin?
“Ik vind het super leuk om met mensen om te 
gaan en contact te leggen met klanten en col-
lega’s. Dat is de reden dat ik bij dit mooie be-
drijf werk! De kassa en klantenservice groep 
is een diverse en dynamische 
groep mensen. Iedereen heeft 
een andere achtergrond, maar 
het zijn allemaal enthousiaste 
mensen die van het werken in 
de detailhandel houden, of zijn 
gaan houden. Verder is Intratuin 
een familiebedrijf van de familie 
Nusselder. Dat is voor mij een 
aparte ervaring, maar ook een 
leerzame. De betrokkenheid van 
deze familie is groot. Ze geven 
mij vertrouwen en ruimte, voor 
zowel mijn eigen mening als 
mijn eigen initiatief. Als er iets 
is wat ik zeker weet, is het dat ik 
bij Intratuin in Duiven prima op 
mijn plek zit!”
 
Vrije tijd?
“Het liefst ben ik natuurlijk ge-
zellig thuis met mijn familie. 

Iedereen doet dan wel vaak zijn eigen ding, 
maar het is fijn om elkaar in de buurt te hebben. 
Daarnaast speel ik in mijn vrije uren gitaar. Ik 
ben geen talent, maar ik vind het heerlijk om te 
doen.”
 
Liemers?
“Ik ben geboren in de Achterhoek en opgegroeid 
in Overijssel. Daarna ben ik een paar keer ver-
huisd, onder andere ook naar Griekenland. Wat 
voor mij wel duidelijk is, is dat de mensen in 
de Liemers over het algemeen heel sociaal en 
vriendelijk zijn.”
 
Mooiste plekje?
“Ik kan er van genieten om door de Liemers te 
fietsen. Er zijn zoveel mooie plekjes in dit ge-
bied, veel te veel om op te noemen.”

Na het forceren van de Rijn op een 
aantal verschillende plaatsen, wa-
ren er lange tijd geen natuurlijke 
obstakels meer die de opmars van 
de geallieerde legers in het Westen 
konden hinderen. Op dit moment 
kon er niet langer twijfel bestaan 
over de uiteindelijke uitkomst van 
de oorlog en hoe snel deze zou 
plaatsvinden. Vanuit zowel het wes-
ten als het oosten werden de Duit-
se legers geconfronteerd met een 
overweldigende numerieke als wel 
materiele overmacht. Het Duitse rijk 
bezat echter dennog een groot aan-
tal soldaten onder de wapenen, op 
verschillende plaatsen. Zo was bij-
voorbeeld het front in het noorden 
van Italië nog altijd in stand. Geallieerde bevel-
hebbers vreesden dan ook dat de Duitse legers 
zichzelf zouden terugtrekken naar Bavaria, en 
daar nog voor een lange tijd uit konden houden.
 
Om dit schrikbeeld te voorkomen was het be-
langrijk dat er snel doorgestoten kon worden, 
zodat verplaatsingen van Duitse legers van 
Noord-Duitsland naar het zuiden onmogelijk 
zou worden. De Westerse geallieerde legers 
moesten zo snel mogelijk contact maken met 
de strijdkrachten van de Sovjet-Unie, zodat er 
als het ware een enorme omsingeling van de 
Duitse strijdkrachten in het noorden plaats zou 
vinden. Tevens was er de zorg bij sommige lei-
ders in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten 
dat de Sovjet-Unie zich niet zou houden aan alle 

afspraken die eerder tijdens de conferentie van 
Yalta gemaakt waren. Om dit te voorkomen stel-
den zij voor om zo veel mogelijk Duits grond-
gebied te bezetten, zelfs in de bezettingszones 
van de Sovjet-Unie, zodat dit in de eventuele 
onderhandelingen gebruikt zou kunnen worden. 
Dit streven moest in de meeste gevallen afge-
wogen worden tegenover de gevaren die dit zou 
opleveren voor de geallieerde strijdkrachten; 
sneller optrekken zou gepaard gaan met meer 
verliezen. Uiteindelijk werd bijvoorbeeld beslo-
ten dat het geen zin had voor de geallieerden 
om een race naar Berlijn in te zetten, aange-
zien deze stad in de Sovjet-bezettingszone zou 
vallen en een snelle opmars nodeloos gepaard 
zou gaan met vele gevaren voor de betrokken 
soldaten. 

LIEMERS – DE CUMULA, een bronzen 8 is het 
symbool van HOPE XXL. Wereldwijd zouden men-
sen hun leven met een 8 moeten kunnen waarde-
ren. Het streven naar de Octopie. Geen samenle-
ving waar alles perfect is. Dat is onrealistisch, er 
zijn altijd tegenslagen, natuurrampen en teleur-
stellingen. Daar moet ook ruimte voor zijn.
 
Maar een 8 op de schaal van 1 tot 10 is een mooi 
streven. DE CUMULA verbeeldt dit en wij willen aan 
alle wereldleiders, Nederlandse Commissarissen 
van de Koning en Nederlandse burgemeesters DE 
CUMULA overhandigen. DE CUMULA is een ana-
gram van de letters van Cum Laude, wat staat voor 
goed of een acht gemiddeld.
 
Acht CvK’s hebben hem reeds ontvangen en ook 
een aantal regionale burgemeesters. De premier 
van Zweden, Stefan Löven, kreeg hem in Stock-
holm bij de presentatie van het VN Human Deve-

lopment Report waar HOPE XXL in vermeld staat 
en ook bij die presentatie aanwezig was. Hij kreeg 
hem als eerste, omdat zijn voorganger Olof Palme 
in 1968 in een interview op de vraag waarom we 
op de wereld zijn, antwoordde met de volgende 
woorden: “We should try to make life as decent als 
possible”. HOPE XXL brengt deze zin telkens weer 
onder de aandacht.
 
Het zo fatsoenlijk mogelijk inrichten van het leven 
op aarde is wat HOPE XXL voorstaat en de acht is 
daarvoor het symbool, waarvan we hopen dat het 
ook door de Verenigde Naties zal worden overge-
nomen omdat het in wezen ook het ultieme doel is 
van deze organisatie.
 
We hopen een acht meter hoge CUMULA te kun-
nen realiseren in de tuin van het VN-Hoofdgebouw 
in New York en dat het ‘de vlag’ op de missie van 
de VN als organisatie wordt. Het streven naar een 
acht kan op alle bestuurlijke niveaus, maar ook in 
wijken, scholen, huwelijken, verenigingen, gezinnen 
en individuele levens.

ZEVENAAR – In dit jubileumjaar brengt het Lie-
mers Mannenkoor voor de dertigste keer het 
Kerstconcert ten gehore in de Zevenaarse And-
reaskerk. Het thema ‘ik ben op weg‘ verwijst niet 
alleen naar de vele mensen, die op zoek zijn 
naar een veilig onderkomen, maar ook op ons-
zelf. Zijn we niet allemaal in ons leven op weg 
naar iets…?
 
Het Liemers Mannenkoor zal deze gedachte 
uitdragen tijdens het concert in een sfeervol 
versierde en verlichte kerk. Na het geslaagde 
jubileumconcert zullen de Ulftse Nachtegalen 
opnieuw hun muzikale medewerking verlenen. 
Het LMK staat onder leiding van Emile Engel 
en wordt begeleid door Evert-Jan de Groot op 
piano. Verder werken mee de bariton Henk 
Thomassen en Henk Veldt op hoorn. Het LMK 
brengt een gevarieerd kerstprogramma met 

Nederlandse, Russische, Franse en Engelse  
kerstliederen.
Deze liederen worden afgewisseld met prachtige 
koorwerken, waarbij het jeugdkoor met heldere 
stem het LMK zal begeleiden. De geboorte van 
Christus zal luid bezongen worden in The Lord is 
King, Transeamus, Cantique de Noël, Joy to the 
World en andere. Na het traditionele Stille Nacht, 
Heilige Nacht zullen de toehoorders in de juiste 
kerstsfeer huiswaarts keren.
“Wilt u dit concert bijwonen, dan bent u van harte 
uitgenodigd. Het concert begint op 22 december 
om 14.30 uur in de Andreaskerk in Zevenaar. De 
kerk gaat open om 14.00 uur. Toegangskaarten 
à 15.00 euro (inclusief consumptie) zijn vanaf 
25 november in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Rebers Boek en Buro, Banketbakkerij Godschalk 
in Zevenaar en Boekhandel Bruna in Didam of bij 
de ingang van de kerk.

Sylvain Thöni

Sylvain Thöni

Kyra Sannes

Verdere opmars  
door Duitsland

TR8-project 5: 8 in Brons

‘Ik zit bij Intratuin op mijn plek’

Kerstconcert Liemers Mannenkoor  
‘ik ben op weg…’

Clemens Cornielje krijgt DE CUMULA

Liemers Mannenkoor. (foto: Vidoto Foto en Video)

de Liemers Helemaal Goed! Courant Vrijdag 6 december 2019 30



ZEVENAAR – Erasmus+ is een programma van 
de Europese Unie, dat onderwijs, training, de 
jeugd en sport moet ondersteunen. Oorspron-
kelijk, in 1987, was het puur bedoeld voor uit-
wisselingen tussen scholen. En dat is het nu 
natuurlijk nog steeds.
 
“Wij – ik, Floor van de Weerdhof en Luca Scal-
zo – zijn in verband met het Erasmus project 
naar Bergen op Zoom geweest en van 5 tot 14 
oktober ook naar Roemenië. Maar het project is 
niet alleen maar voor de leuk. De naam van het 
project op het Liemers College is ‘Environmental 
Awareness’ en gaat om het creëren van milieube-
wustzijn onder leerlingen. Het is een samenwer-
king tussen Spanje, Italië, Estland, Roemenië en 
ons kikkerlandje. Het is niet het eerste jaar het 
Liemers College meedoet aan het Erasmus pro-
ject. Floor, Luca en ik worden begeleid door twee 
leraren: Stefan Vink en Joost Voorhuijzen, die al-
tijd bereid zijn om ons meer over het milieu en de 
wereld te vertellen. En vergeet Suzanne Sassen 
niet, die al veel ervaring heeft en alles achter de 
schermen regelt.
 
Het Erasmus project is een erg leerzame erva-
ring. Niet alleen krijg je meer inzicht in andere 
landen, maar ook in Nederland. Voor elke uitwis-
seling moet je namelijk een bepaald onderzoek 
doen. Deze keer ging dat over openbaar vervoer. 
Daar kwam onder andere uit dat bij ons de meeste 
mensen met de auto gaan, omdat ze het openbaar 

vervoer te duur vinden. Verder heeft 73% twee of 
meer auto’s, wat natuurlijk ongelofelijk veel is!
 
Door dit project heb ik een redelijk – en eigenlijk 
nogal deprimerend – beeld gekregen. Zo gaf het 
team uit Bergen op Zoom dit jaar ook een korte 
presentatie over micro-plastic, een van de groot-
ste problemen. Plastic vergaat namelijk niet, het 
breekt alleen in steeds kleinere stukjes. Deze zijn 
zo klein, dat ze ondertussen overal zitten: bij elke 
slok water die je drinkt, bij elke ademteug die je 

neemt, komt er plastic in je lijf. Micro-plastic is 
zo klein, dat het eigenlijk niet echt op te ruimen 
is. Daarom is het nu vooral belangrijk dat we met 
zijn allen zorgen dat er geen plastic meer in de na-
tuur terecht komt, ook geen grote stukken. Want 
alles wat we weggooien zal uiteindelijk in ons 
eigen lichaam terecht komen.
 
Micro-plastic is slechts één van de vele dingen 
die ik door dit project heb leren kennen. Naast 
alle ervaringen, ondernemen we ook actie. Zo pro-

beren we onze school duurzamer te maken en 
willen we de leerlingen laten zien hoeveel stroom 
de zonnepanelen op het dak van Heerenmäten 
opbrengen. In de volgende periode gaan we ook 
met afval en plastic op onze school aan de gang. 
Maar het hoofonderwerp blijft milieubewustzijn: 
dat je zelf weet wat er aan de hand is, en probeert 
dat milieubewustzijn ook bij anderen te creëren. 
Dus ik hoop, door mijn verhaal over dit project, 
dat mensen zich een stukje meer bewust zijn van 
wat er om hen heen gebeurt.” 

AERDT – In historische boeken wordt er verteld 
over een statig huis ‘Op de Horst’ in Aerdt. Er is 
ook een oude kaart waar het ‘kasteel’ op terug te 
vinden is. Toch weet niemand meer precíes waar 
het heeft gestaan.
 
Het is prachtig fietsen op het Gelders Eiland. Het 
land en de oude rivierlopen zijn niet alleen mooi, 
ze vertellen ook bijzondere verhalen. Al moet je er 
wel wat moeite voor doen om ze te achterhalen. 
Vroeger werd er niet zo veel opgeschreven. Oude 
archieven vertellen wel een beetje, maar ook in het 
landschap zijn nog overblijfselen te zien hoe het 
vroeger was. Zo’n zeshonderd jaar geleden woon-
den er belangrijke families in de streek, die veel land 
in eigendom hadden. Het ging er niet altijd rustig 
aan toe. Zo werd er rond het jaar 1430 een oorlog 
uitgevochten tussen de families Van Heeckeren en 
Bronkhorst. Een kasteel – ‘Die Borch ter Cluse’ – 
wordt dan volledig verwoest zo laat de overlevering 
weten. Jaren later, het kasteel is weer opgebouwd, 
gaat Johan van der Horst er wonen. Hij wordt ‘Heer 
tot Aerdt’ genoemd. Op een oude kaart vinden we 
nog wel een kasteel terug met de naam de ‘Horst’. 
Ongeveer op die plek staat nu de boerderij van de 
familie Pelgrum aan de Aerdtsedijk nummer 32. 
Het ziet er uit als een gewoon huis met een schuur 
zoals er wel meer staan in Aerdt. Maar schijn be-
driegt, maakt het bord boven de voordeur duidelijk 
met de tekst ‘Huize der Horst tot Aerdt ‘t Spijker’.
 
Het Spijker
René Pelgrum, die er tot zijn dood in 2018 woon-
de, wist dat als geen ander. Als hij in de tuin of in 

het huis aan het werk was, kwam hij regelmatig 
voorwerpen uit het verleden tegen. Hij bracht 
alles naar het Liemers Museum. Op een gro-
te steen is zelfs een jaartal te zien: 1352. Het 
huis van René heet ‘Het Spijker’, vroeger ook 
wel Spijkerhof. Het woord Spijker in Spijkerhof 
kan betekenen dat op deze plek een versterkte 
toren heeft gestaan, onderdeel van de verde-
diging van het kasteel. ‘Het Spijker’ is dus niet 
hetzelfde gebouw als het vroegere kasteel, maar 
het heeft er wel dicht bij gestaan. Het was een 
voorburcht van het kasteel. Huis ‘t Spijker had 
in de loop van de jaren diverse functies: herberg, 
bakkerij, smederij en boerderij. De kelder deed 
in de Tweede Oorlog dienst als schuilplek bij 

bombardementen en had ook een gevangenis-
cel. Die cel met doorgeefluik voor eten aan de 
gevangene is er nog, alleen de tralies ontbreken. 
In de kelder, waar grote ronde gewelven en dikke 
muren zichtbaar zijn, moet ooit een ‘onderdoor-
gang’ zijn geweest. Volgens overlevering was dit 
een onderdoorgang naar de vroegere havezate 
De Aerdenburg (thans Aerdenburg 6) dat in de 
buurt ligt en destijds van dezelfde eigenaar was 
als huis ‘t Spijker.
 
Opslag graan
In het Duits betekent ‘speichern’ opslaan of op-
bergen. De ‘Heer tot Aerdt’ had het ‘recht van mo-
lendwang’. Hij was de enige in Herwen en Aerdt 

die van het graan meel mocht malen. Met die ge-
dachte kan het zijn dat het Spijker gebruikt werd 
om graan op te bergen. Het huis is in 1600 ook in 
gebruik geweest als kerk. De protestanten had-
den de kerk in Aerdt overgenomen en de katholie-
ken gebruikten daarom dit huis als schuilkerk. Uit 
die tijd komt ook de prachtige klok die tegenwoor-
dig in het museum ligt. Waarschijnlijk werd de 
klok vroeger gebruikt om bewoners te waarschu-
wen voor naderend onheil, want dat was er in die 
tijd genoeg. In andere tijden kan de klok ook zijn 
gebruikt door de landeigenaar om de knechten op 
het land te waarschuwen dat het tijd was om te 
schaften.

Deze serie is een initiatief van De Liemers Hele-
maal Goed. Met medewerking van Kunstwerk! 
Liemers Museum en gesteund door Leve de Lie-
mers en het Prins Bernhard Fonds. Via vlogs en 
verhalen geven we op deze wijze een gezicht aan 
de geschiedenis van de Liemers. 
 
Bron: Heemkundekring Rijnwaarden, nr. 3, 1997. 

Kyra Sannes

Peter Donker

Bewustwording van het milieu in Europa
Erasmus project op het Liemers College

Het verdwenen kasteel in Aerdt
Niemand weet precies wat er met ‘De Horst’ is gebeurd en waar het heeft gestaan

In de kelder, waar grote ronde gewelven en dikke muren zichtbaar zijn, moet ooit een ‘onderdoorgang’  zijn geweest. 
(foto: Liemers Museum)

Luca Scalzo, Joost Voorhuijzen, Floor van de Weerdhof, Kyra Sannes en Suzanne Sassen.
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Waarschijnlijk werd de klok vroeger gebruikt om bewoners te 
waarschuwen voor naderend onheil. (foto: Liemers Museum)  



‘Ik vind het fijn 
als mensen het
naar hun zin hebben’ 

“Ik vind het fijn als mensen het naar hun zin 
hebben. Daar doe ik het voor.” Agnes Cornelesen 
(76) uit Lobith is vrijwilligster bij Liemerije 
Dijkzicht in Tolkamer. Ze organiseert samen met 
vier dames de gebedsdiensten en helpt regelmatig 
bij andere activiteiten. Ze is geboren en getogen in 
Lobith en had er jaren een speelgoedwinkel. “Toen 
vond ik het belangrijk dat mensen tevreden de 
winkel uitliepen. Met mensen omgaan is me met 
de paplepel ingegoten.”  

Door de winkel kent ze veel mensen en hun achter-
gronden. ”Dat maakt het voor mij makkelijker om 
een gesprek aan te gaan. Maar vaak is het al genoeg 
om er gewoon te zijn, naast elkaar te zitten en 
oogcontact te maken.” 

Ze vindt het leuk om bij de gebedsdiensten iets 
extra’s te doen. ,,Bij de paasviering maak ik altijd een 
ouderwetse Palmpasen stok met allemaal snoep en 
bij de Mariaviering nemen we een mooie Mariabeeld 
mee.” Bloeiende hortensia’s uit de eigen tuin en wat 
kaarsjes zorgen voor een mooie aankleding van de 
dienst. Het zijn juist die dingen die ervoor zorgen 
dat er herinneringen boven komen bij mensen met 
dementie.  

Ook muzikale optredens worden door de bewoners 
gewaardeerd. Je ziet de mensen dan genieten en 
meezingen met de ouderwetse liedjes. Ze worden er 
echt vrolijker van.” Dat geldt ook voor de high tea 
die jaarlijks wordt georganiseerd in Dijkzicht. “Al die 
lekkere hapjes daar geniet iedereen echt van.” 

Agnes zou het fijn vinden als Dijkzicht meer vrij-
willigers krijgt. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer 
aandacht voor de bewoners. “En er zijn vast genoeg 

mensen die een paar uurtjes in de week over hebben 
om iets voor iemand anders te doen. Als je zelf iets 
hebt, vind je het ook fijn als er iemand iets leuk met 
je komt doen. Ik doe het in ieder geval met plezier.” 

Ook vrijwilliger worden? Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers om leuke activiteiten met onze bewoners 
te ondernemen. Even naar de kade lopen, een 
geheugenspel spelen, een krantje lezen, naar muziek 
luisteren, of gewoon een kopje koffiedrinken. Dat 
soort dingen. We spreken graag met je af welke dag 
en tijd je het ’t beste uitkomt. 

Voor meer informatie 
kunt u bellen naar 
088-0441999 of kijken op 
www.werkenbijliemerije.nl

Computershop Arnhem: ook úw computerspecialist in de regio

Intel N5000 processor

4GB geheugen

256GB SSD + 1TB harddisk

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus F507MA-EJ181

€ 499,-

Intel N4417 processor

4GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

HP 250 G7

€ 399,-

Intel N4000 processor

4GB geheugen

128GB SSD

14” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Medion Akoya E4251

€ 299,-

Intel Core i3-7020 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

HP 250 G7

€ 529,-

AMD Ryzen 3 3200 processor

4GB geheugen

256GB SSD

17,3” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad L340

€ 569,-

Intel Core i5-8265U processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad S145

€ 649,-

Intel Core i5-4300 processor

8GB geheugen

240GB SSD

14” scherm

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 840

€ 329,-

gebruikt

notebook
gebruikt

notebook

Intel Core i5-3737 processor

4GB geheugen

120GB SSD

14” scherm

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook Folio

€ 299,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-3210 processor

4GB geheugen

120GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

6 maanden garantie

HP Probook 6570B

€ 289,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-4300 processor

8GB geheugen

240GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

6 maanden garantie

HP Probook 650

€ 399,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-5300 processor

8GB geheugen

240GB SSD

14” scherm

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 840

€ 359,-

Intel Core i5-5300 processor

8GB geheugen

240GB SSD

12,5” scherm

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 820

€ 399,-

gebruikt

notebook

Intel Core i3-8100 processor

Quad Core, 3.6GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 2P

€ 549,-

AMD Athlon 200GE processor

Dual Core, 3.4GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Play4Ever 1B

€ 399,-

Intel Core i5-8400 processor

Six Core, 2.8-4.0GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3P

€ 649,-

AMD Ryzen 3-2200G processor

Quad Core, 3.5-3.7GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 5A

€ 449,-

AMD Ryzen 5-3400G processor

Quard Core, 3.7-4.2GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3R

€ 529,-

Onze sterke punten 

Parkeren voor de deur

Eigen technische dienst

Computers worden 

startklaar afgeleverd

Personeel met verstand

van zaken

Garanties met goede 

service

u

v

w

x

y

Gamerslagplein 2

6826 LA  Arnhem

Tel.: 026-362 82 50

www.computershoparnhem.nl

Alle vermelde prijzen zijn 

inclusief 21% BTW en geldig t/m

31-12-2019. Prijs- en modelwijzi-

gingen voorbehouden

SSD i.p.v. harddisk

Maak uw desktop of note-

book sneller door de harddisk

te vervangen door een SSD.

Wij kunnen eventueel ook de

inhoud 1:1 ‘klonen’ van hard-

disk naar SSD

SSD 120GB

SSD 240GB

SSD 480GB

SSD 960GB

€ 27,99

€ 39,99

€ 69,99

€ 119,99

Bent u al ‘over’ ?

Op veel computers is nog 

Windows 7 geïnstalleerd.  

Stap op tijd over op Windows

10. 

Wij kunnen uw computer 

upgraden, informeer naar de 

mogelijkheden.

Computer defect?

Computershop Arnhem repa-

reert computer en notebooks,

ook die niet bij ons gekocht

zijn.Heeft u  problemen met

uw apparatuur? Kom langs

en wij kunnen kijken of we u

kunnen helpen!

AMD Ryzen 5-2600 processor

Six Core, 3.4-3.9GHz

8GB geheugen / 480GB SSD

AMD RX570 graphics 8GB

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 2F

€ 699,-

Geschikt voor nieuwere

games op medium 

settings



Bowlen bij bowlingvereniging  
Zevenaar
ZEVENAAR – Vind je die donkere 
avonden ook zo saai? Zou je nog wel 
iets leuks willen doen begin van de 
avond? Kom dan eens kijken bij bow-
lingvereniging Zevenaar, gevestigd in 
De Griethse Poort, Oude Doesburg-
seweg 24 in Zevenaar.
 
“Bij ons kan je gezellig komen bowlen, 
we doen dat in teamverband. Maar 
mocht je denken, ik heb geen team, ik 
ben alleen, helemaal geen probleem. 
Kom een keer langs op de bowling. We 
spelen maandag-, dinsdag- en donder-
dagavond dat is voor de senioren. Na-
tuurlijk vergeten we ook onze jeugdige 
spelers niet. Die spelen iedere woens-
dagavond van 18.30 tot 19.30 uur en 
die krijgen onder begeleiding van onze 
trainers de fijne kneepjes van het bow-
len bij gebracht. Het is namelijk meer 

dan de bal richting de pins gooien. Er 
wordt verteld waar je een bal het beste 
op de baan kan leggen, de aanloop en 
hoe je pins die blijven staan het beste 
af kan gooien. Wij bowlers gooien na-
melijk over de arrows die op de baan 
staan, we kijken niet naar de pins. Pro-
beer het zelf maar eens als je bowlt, je 
zal het verschil merken.
Tevens hebben we tijdens ons seizoen 
diverse leuke toernooien waar je aan 
kan deelnemen zoals 9 strike-toernooi, 
nieuwjaarstoernooi en natuurlijk onze 
verenigingskampioenschappen. Wil je 
na het lezen van dit artikel meer weten, 
kom dan gerust langs je bent welkom. 
Er is altijd wel iemand aanwezig die je 
meer informatie kan geven. 

Meer informatie staat ook op 
www.bowling-zevenaar.nl.”

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

Café-restaurant Taveerne de Bijland
ook in december feestlocatie
TOLKAMER – Café-restaurant Ta-
veerne de Bijland staat garant voor 
gezelligheid. Of er nu een feest wordt 
georganiseerd met uitgebreid buffet 
of met een paar vrienden een borrel 
wordt gedronken, het is er altijd goed 
toeven. Het is dan ook een favoriete 
locatie voor menig bedrijfsfeest of 
eindejaarsborrel voor bedrijven in de 
regio. ‘Wat onze gasten wensen, is 
wat wij ze willen bieden’, legt eige-
naar Godfried Brom uit.
 
Samen met echtgenote Lidwien is 
Godfried het gezicht van Taveerne de 
Bijland. ‘Ik loop in de horeca nu zo’n 
45 jaar mee en sinds 2009 staan wij 
aan het roer van Taveerne de Bijland.’ 
Dat hij vroeger ooit een kantoorbaan 
had is bijna niet te geloven, want hij 
is een horecaman in hart en nieren. 
De gasten het naar de zin maken zit 
hen in het bloed. Het interieur in het 
café-restaurantgedeelte oogt ouder-
wets gezellig, de zaal en de toiletten 
zijn vijf jaar geleden compleet ver-
nieuwd. Er worden dan ook nogal wat 

feesten voor grote groepen georgani-
seerd. Op eerste kerstdag speelt hier 
de Perfect Showband, dus dat wordt 
weer een avond knallen!’, vertelt God-
fried enthousiast.
De kaartverkoop is inmiddels begon-
nen. Kom snel, want vol=vol. Overdag 
zijn wij gesloten. De deuren openen 
vanaf 20.00 uur. En natuurlijk wordt 
het jaar met een topfeest afgeslo-

ten. Op maandag 31 december gaan 
de deuren open vanaf 11.00 uur en 
vanaf 14.00 uur wordt de dag tra-
ditioneel verzorgd door zanger/en-
tertainer Henk Pouwels. Dus heb je 
een feestje, uitje of iets dergelijks. 
(Groot of klein). Kom, bel, of mail en 
we bekijken wat er mogelijk is. www. 
taveernedebijland.nl; T: 0316 541620;  
g.brom5@upcmail.nl.

DUIVEN – Bij Bodywear Su-
perstore werken stuk voor 
stuk vakmensen met een 
passie voor lingerie die het 
best mogelijke advies geven 
waar u recht op heeft. Juist 
dat heeft Bodywear Super-
store gemaakt tot wat het 
nu is, de allergrootste van 
Nederland met ruim 60 jaar 
ervaring.
 
Het laten aanmeten van een 
borstprothese is niet niks. 
Zeker als u dit voor het eerst 
gaat laten doen is het een 
behoorlijke emotionele stap. 
“Bij Bodywear Superstore ga-
randeren wij absolute privacy 
en wordt u in alle rust door 
onze mammacare-adviseuse 
geholpen. Stap voor stap kij-
ken we naar uw wensen en 
mogelijkheden. U kent uw lichaam als 
geen ander, de adviseuse begeleidt u in 
het complete proces naar een passen-

de oplossing. Ons brede assortiment 
geeft u altijd een ruime keuze. Nadat 
wij u borstprothese hebben aangeme-

ten start onze zorgvuldige na-
zorg.”
“U kunt altijd bij ons terecht 
voor extra advies. Ook rege-
len wij voor u de declaraties 
voor uw zorgverzekering zo-
dat u op dat vlak ook ontzorgd 
wordt. Mammacare van Body-
wear Superstore verlenen wij 
in samenwerking met Pavette, 
een gecerticeerd bedrijf. Wilt 
u een afspraak voor Mam-
macare? Het aanmeten van 
een prothese kan op dinsdag, 
woensdag en donderdag. De 
Bodywear Superstore’s zijn 
zeven dagen per week geo-
pend, van 09.00 tot 18.00 uur. 
Op vrijdag zelfs tot 20.00 uur, 
zaterdags tot 17.00 uur en op 
zondag kunt u in Duiven van 
12.00 tot 17.00 uur bij ons te-
recht.”

Bodywear Superstore Rijksweg 26 in 
Duiven; (026) 7370298; 
www.bodywearsuperstore.nl.

Mammacare bij Bodywear Superstore 
geeft vertrouwen en vrijheid! 

LIEMERS – Er worden vrijwilligers ge-
zocht om vanuit huis oude Gelderse 
huwelijksakten online toegankelijk te 
maken. 
 
Iedereen die vanuit huis wil meewer-
ken om gegevens van oude Gelderse 
huwelijksakten online te ontsluiten 
kan sinds 2 december eenvoudig in 
het project ‘Wittebroodsweken’ aan de 
slag. Met de resultaten zijn vele dui-
zenden liefhebbers van familiegeschie-
denis in staat om gegevens over hun 
voorouders op internet terug te vinden. 
We gaan aan de slag met huwelijks-
akten van Gelderland van 1923 tot en 
met 1942. 

Enthousiaste vrijwilligers
“Het enthousiasme onder vrijwilligers 

is altijd groot”, zegt projectbegeleider 
Franka Salomons. “Vaak zijn de vrij-
willigers sterk geïnteresseerd in fami-
liegeschiedenissen en willen ze door 
mee te doen anderen helpen bij hun 
genealogisch onderzoek.” Tijdens vo-
rige projecten kwamen er indrukwek-
kende en wonderbaarlijke akten bo-
ven water. “Een voorbeeld daarvan”, 
geeft Franka Salomons aan, “was 
het ontdekken van de overlijdensak-
te van Christina Karnebeek-Backs 
uit de Achterhoek, die toen zij 
stierf de oudste persoon ter wereld  
was.”

Kijk hoe het werkt of doe mee. Belang-
stellenden die mee willen doen kunnen 
zich eenvoudig aanmelden via www.
geldersarchief.nl/wittebroodsweken.

ZEVENAAR – Goede fietsverlichting 
is belangrijk. Voor de veiligheid van 
fietsers én andere weggebruikers. Ge-
meente Zevenaar levert graag een po-
sitieve bijdrage om de bewustwording 
van goede fietsverlichting bij jonge-
ren te verhogen.
 
Daarom staat het campagneteam van 
‘Ik val op!’ op 10 december van 16.00 
– 19.00 uur op het Raadhuisplein/Arn-
hemseweg in het centrum van Zeven-
aar. Vaste verlichting is de norm. Maar 
als die even niet werkt, deelt het team 
gratis oplaadbare fietslampjes met 
USB-kabeltje uit aan fietsers. Jongeren 
die wel met verlichting fietsen maken 
kans op een mooie prijs.

Zorg dat je goed zichtbaar bent in het 
donker. Bijna iedereen weet dat fiet-
sen met licht een stuk veiliger is dan 
zonder.
Uit onderzoek blijkt dat het risico voor 
fietsers om in het donker slachtoffer 
te worden van een ongeval met zeker 
20 procent afneemt bij goed werken-
de fietsverlichting. Er fietsen al steeds 
meer mensen met fietsverlichting. 
Maar vooral onder de jongeren kan dit 
nog beter. Van de jongeren tussen de 
12 en 24 jaar maakt slechts de helft 
gebruik van werkende fietsverlich-
ting. Jongeren tussen de 12 en 18 
jaar hebben vaak wel fietsverlichting, 
maar doen deze niet aan. De jongeren 
tussen de 18 en 24 jaar hebben vaak 

geen werkende verlichting, repareren 
de verlichting niet en nemen ook geen 
vervangende verlichting mee.
 
Ik val op!
De campagne wordt uitgevoerd door 
Bureau Kragten en SHIFT gedragsver-
andering in opdracht van het Regio-
naal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) 
Oost-Nederland. In totaal vinden de ko-
mende maanden circa 36 acties plaats 
in Gelderland en Overijssel.
Er wordt hierbij samengewerkt met 
verschillende gemeenten in Gelderland 
en Overijssel die verkeersveiligheid be-
langrijk vinden en
de acties op straat faciliteren. De cam-
pagne duurt tot eind maart 2020. 

Wie doet er mee met onze  
‘Wittebroodsweken’?

Een huwelijk op Mariëndaal in Oosterbeek in de jaren 20. Bron: Gelders Archief 1541–1009,  
Public Domain Mark 1.0 licentie.

(foto: Ilona Kuster)

‘Ik val op!’ fietsverlichtingscampagne in gemeente 
Zevenaar
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Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl



2000TOP
DE GRIETHSE POORT ETEN-FEESTEN-BOWLEN PRESENTEERT

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.DEGRIETHSEPOORT.NL

AVOND DÉ FEESTAVONDVAN DE LIEMERS DIE JE NIET 
MAG MISSEN!

M.M.V.
De TOP 2000
EXPERIENCE 

BAND

DE GRIETHSE POORT ETEN-FEESTEN-BOWLEN, ZEVENAAR
 21.00 TOT 01.00 UUR - DEUR OPEN 20.30 UUR

ENTREE € 12,50 vvk, € 15,- AAN DE DEUR 
ONLINE VIA WWW.DEGRIETHSEPOORT.NL

ZATERDAG
28 DECEMBER

ZATERDAG
28 DECEMBER

A5 flyer Top 2000 Avond 2019.indd   1 24-10-19   15:42



Vlooienmarkt Zelhem
ZELHEM – Zondag 8 december is 
er van 9.00 tot 16.00 uur een gro-
te vlooienmarkt in sporthal De Pol 
aan de Vincent van Goghstraat 72 in  
Zelhem.
 
Er wordt veel tweedehands, antiek, cu-
riosa, snuisterijen, brocante, huisraad 
en kleding te koop aangeboden. Leuk 
als bezoeker om te komen snuffelen. 
Wie nog overtollige spullen heeft en 
deze te koop wil aanbieden, kan ook 
een kraam huren. Een kraam van vier 
meter met bovenbouw kost 25 euro. 
Een grondplaats kost per zes me-
ter 17,50 euro en met aanhanger of 
bus 20 euro. Deze zijn te bestellen via 
www.animo-vlooienmarkten.nl of tel. 
06 39108152.
De markt bezoeken kost drie euro en-

tree voor volwassenen, voor 65+ 2,50 
euro en kinderen tot 12 jaar onder be-

geleiding gratis! De gezellige catering 
wordt verzorgd door de sporthal.

Vuurwerkliefhebbers uit heel het land!
GROESSEN – Na zes succes-
volle jaren weten inmiddels 
vele liefhebbers uit het hele 
land Vuurwerk Outlet Gelder-
land te vinden. De scherpe 
prijzen en het diverse aanbod 
maakt dat er alweer tal van be-
stellingen zijn geplaatst. Klan-
ten uit plaatsen als Groningen, 
Leiden en ‘s-Hertogenbosch 
zijn geen uitzondering meer. 
“Hier zijn we enorm trots op!”, 
vertelt eigenaar Koen Kamp-
schreur.
 
Vroeg op zoek naar nieuwe artikelen. 
“Waar 95 procent van de verkopers één 
vaste importeur hebben, en ook vast-
zitten aan een bepaald assortiment 
en verkoopprijzen, heb ik alles in eigen 
hand. Al in januari begin ik mijn zoek-
tocht naar de scherpste aanbiedingen 
en mooiste artikelen. Ook de webshop 
en folder zijn volledig in eigen beheer. 
Op deze manier kunnen wij tot wel 60 
procent goedkoper zijn dan de meeste 
concurrenten. De enorme groei van de 

afgelopen jaren laat duidelijk zien dat 
alle extra moeite loont.”

Voor elk wat wils
“Inmiddels weten wij erg goed wat in 
trek is. Daar stemmen we elk jaar ons 
assortiment op af. Grote boxen, goed 
voor een complete show, worden 
steeds populairder en zijn dan ook ruim-
schoots aanwezig. Kleiner siervuurwerk 
met noemenswaardige effecten is er al 
vanaf enkele euro’s. Ook voor de jeugd 

is er volop keuze voor scherpe prijzen.
De bunkers staan al vol en dankzij de 
grote winkel en ruime parkeergelegen-
heid zijn de wachttijden minimaal. Zo 
is er voldoende tijd om rustig advies te 
kunnen geven.”
Verkoopdagen: 28, 30 en 31 december 
(Landelijk mag er op zondag 29 decem-
ber geen vuurwerk verkocht worden).
Vuurwerk Outlet Gelderland, Dorpstraat 
55, Groessen; www.vuurwerkoutletgel-
derland.nl.

ARNHEM – “Wilt u ook heer-
lijk genieten tijdens de kerst-
dagen? Op eerste kerstdag 
kunt u twee uur lang onbe-
perkt genieten bij Atlan-
tis van de kerstbrunch. Het 
buffet bestaat uit verse soe-
pen, sushi, zalmfilet, grote 
gamba’s, wild, biefstuk, ge-
vogelte, en een uitgebreide 
dessertbuffet. U wordt tus-
sen 12:00 en 12:30 uur ver-
wacht.”
 
“Op eerste en tweede kerst-
dag kunt u genieten van ons 
all-in-kerstbuffet inclusief 
drinken, bier en wijn. Tweeën-
half uur onbeperkt zorgeloos genie-
ten…” Het restaurant is met zeshon-
derd zitplaatsen één van de grootste 
wereldrestaurants in Nederland, die 
werken met een modern formule. De 
gasten kunnen in slechts één avond 
bij Atlantis de smaken proeven uit zo-
wat alle werelddelen. Er zijn gerechten 
uit zowel de Franse, Italiaanse, Spaan-
se als ook de Japanse, Koreaanse, 
Thaise en zelfs Hollandse keuken. De 
gerechten worden gekozen van de 

buffetten of bij de koks, die wokken, 
grillen, koken en bakken: live cooking! 
“En we hebben zelfs diverse soorten 
fruits der mer zoals kreeft en dergelij-
ke.” Diner zittingen: eerste zitting van 
16:00 tot en met 18:30 uur, tweede 
zitting van 19:15 tot en met 21:45 uur
 
Voor de kinderen
Er is ook zo veel te doen! Het buffet 
is ook geschikt voor jonge gasten 
met onder andere frietjes, kroketten, 

chocoladefontein, poffertjes, suiker-
spinnen en nog veel meer! Bovendien 
kunnen ze zich vermaken in de ver-
nieuwde speciale speelruimte met 
spelcomputers en een theater! Kijk 
op www.atlantisarnhem.nl of op Face-
book voor meer informatie.

Wereldrestaurant Atlantis, 
Hollandweg 6-8 in Arnhem;
026 3831610, 
www.atlantisarnhem.nl.

Kerst vieren bij Wereldrestaurant Atlantis

DUIVEN – Het zal voor iedereen her-
kenbaar zijn: het gevoel dat je al-
tijd opbergruimte tekort komt. Dit 
is absoluut niet nodig, want er zijn 
in iedere woning genoeg hoeken en 
wanden die onbenut blijven. Kasten-
studio Duiven is ruim 25 jaar de on-
betwiste specialist in het ontwerpen 
van kasten op maat.
 
Ons assortiment bevat kwaliteitsmer-
ken, waarmee we aan alle wensen en 
eisen van de klant kunnen voldoen. 
Dit zijn Novamobili, Noteborn en ons 
huismerk VTH Kasten. VTH Kasten 
biedt ontelbare mogelijkheden als het 
gaat om het ontwerp en indeling van 

een kastenwand of inloopkast. Door 
deze flexibiliteit kunnen we alle kan-
ten op qua diepte , schuine kanten, 
hoogteverschillen en fronten. Dank-
zij ons uitgebreide programma is er 
voor vrijwel iedere situatie een pas-
sende oplossing te verzinnen. Voor 
liefhebbers van design is er Nova-
mobili. De kleding- en wandkasten 
van het Italiaanse merk zijn in de 
meest uiteenlopende lakkleuren te  
krijgen.

Breng gerust eens een bezoek aan 
Kastenstudio Duiven. Ons adres is 
Nieuwgraaf 48 in Duiven, 026 3117826;  
www.kastenstudio.nl.

NIEUW-DIJK – Op 23 november werden tijdens de Ceaciliaviering in de Antonius 
van Paduakerk in Nieuw Dijk de volgende koorleden gehuldigd: van links naar 
rechts: Joop Kluitman 50 jaar, Teun Polman 65 jaar en Ineke Morsink 12,5 jaar.

Kastenstudio Duiven
veelzijdig hoogwaardig maatwerk

(foto: Gregor Ramaekers)

Jubilarissen van het Antonius van 
Paduakoor
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BEMMEL – In de sportcentrum De 
Schaapskooi aan de Sportlaan 3 is 
zondag 15 december van 9.00 tot 
16.00 uur een grote overdekte vlooi-
enmarkt.
 
Het is een grote vlooienmarkt waar 
weer veel tweedehands, antiek, curio-
sa, snuisterijen, brocante, huisraad 
en kleding te koop wordt aangebo-
den. Leuk als bezoeker om te komen 
snuffelen. De markt wordt georgani-
seerd door Animo vlooienmarkten bv. 
(06 39108152, www.animo-vlooien-
markten.nl).

Een kraam of grondplek huren kan! 
Een kraam van 4 meter met boven-
bouw kost 27,50 euro en een grond-
plaats van 6 meter 20 euro. Info: 06 
39108152, www.animo-vlooienmark-
ten.nl
 
De markt bezoeken kost 3,00 euro 
voor volwassenen en 2,50 euro 
voor 65-plussers; kinderen tot 12 
jaar onder begeleiding gratis. Het  
sportcentrum zorgt voor de cate-
ring. Er is gratis parkeergelegenheid 
op aanwijzing van de verkeersrege-
laars.

Vlooienmarkt in Bemmel

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



Het Liemers College heet jullie van harte

welkom!

Hoe is het om op het Liemers College te zitten? 
Wat leer je allemaal? Hoe zien de lokalen eruit? 

Is het spannend, zo’n grote school?

Natuurlijk kunnen wij deze vragen voor jou 
beantwoorden. Nog liever laten we je het zelf 
ontdekken en ervaren, op onze open dag op 

zaterdag 25 januari 2020.

Op deze dag openen al onze locaties hun 
deuren. We geven je een warm welkom en laten 

je heel graag zien hoe het is om op het 
Liemers College naar school te gaan. Leerlingen 
en docenten staan door de hele school klaar om 
jouw vragen te beantwoorden. En... om je aan het 
werk te zetten! Experimenten, workshops, puzze-
len of misschien wel op ontdekkingstocht via een 

speurtocht. Ontdek het zelf.

We kijken er erg naar uit je de 25e te ontmoeten. 

Tot ziens op het Liemers College!

Locatie Didam
Dijksestraat 12, Didam

▪ Mavo
▪ Havo 
▪ Vwo-onderbouw 

Locatie Landeweer
Stationspoort 36, Zevenaar

▪ Vmbo-bb
▪ Vmbo-kb

Locatie Zonegge
Zonegge 07-09, Zevenaar

▪ Mavo
▪ Agora Liemers

Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6, Zevenaar

▪ Havo
▪ Vwo
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