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WESTERVOORT – “Mag ik nog tien 
minuutjes langer buiten blijven?” Dat 
is een vraag die kinderen hun ouders 
in de afgelopen jaren steeds minder 
stelden. Daarom wil Leroy Verhagen 
speelplekken ontwerpen die ervoor 
zorgen dat kinderen weer een reden 
hebben om van de bank af te komen.

Door Rahma Maqboul

Als adviseur Sport&Groen werkt hij 
met collega’s aan de uitwerking van 
het speelplan ‘Lekker naar buiten’. Ver-
spreid over Westervoort worden de ko-
mende tijd verschillende speelplekken 
heringericht, die te verdelen zijn in drie 
categorieën. Het gaat om: sportplek-
ken (kleine voetbalvelden, skatepark-
jes, basketbalvelden), de buurt- en de 
wijkspeeltuin (grote speeltuinen met 
grote speeltoestellen) en de wat klei-
nere speelgelegenheden (educatieve 
speelplekken). In het plan van de ge-
meente wordt rekening gehouden met 
de speelbehoeftes van nu. De wensen 
van kinderen zijn veranderd, maar ook 
is de complete samenleving veranderd. 
“Er is er nu veel behoefte aan educatief 

spelen, dus met natuurlijke materialen: 
waterelementen en boomstammen, in 
plaats van de wipwap”, geeft Verhagen 
als voorbeeld. Maar de invulling wordt 
niet overal hetzelfde. “Elke locatie is ver-
schillend, we willen graag maatwerk le-

veren, zodat de invulling past bij de kin-
deren die de speelplek gaan gebruiken.”
 
Betrokkenheid omwonenden
Het projectteam heeft meerdere ke-
ren met omwonenden van de speel-

plekken om de tafel gezeten.”Het doel 
van de speelplekken is dat de kinde-
ren van de bank komen, plezier heb-
ben in het buitenspelen en zich veilig 
kunnen voelen. Daarover hebben de 
bewoners ook een mening”, vertelt 

Verhagen. De inrichting is niet alleen 
bedacht door de organisatoren, maar 
ook door de ouders en kinderen. Wat 
anders is dan bij andere projecten, is 
dat de stem van de kinderen zwaar-
der meetelt dan die van de ouders, 
zij moeten er immers spelen. “Kinde-
ren leren van volwassenen, maar wij 
volwassenen kunnen ook veel leren 
van kinderen.” Verhagen verheugt 
zich het meest op de verbondenheid 
die zal ontstaan in de buurt. Hij heeft 
veel positieve berichten over het plan 
van de speelplekken ontvangen. Het 
betrekken van omwonenden en ge-
interesseerden in zulke projecten is 
volgens Verhagen een goed initiatief, 
zowel voor het proces als ook voor 
de uitkomst. Het uitwerken van het 
plan gaat nu pas echt beginnen en 
over vijftien jaar zullen alle speeltui-
nen in Westervoort aangepast zijn. 
Op 25 maart 2020 vindt op Santacker 
de opening plaats van de eerst gere-
aliseerde speeltuin uit het speelplan. 
“Zeker een aanrader om even te kijken 
zodra het af is. Het wordt een prach-
tige speelplaats”, aldus een optimisti-
sche Verhagen. 

Metamorfose voor speelplekken Westervoort
Nieuw plan voorziet in behoefte van jeugd  

De speelgelegenheden in Westervoort zullen de komende jaren flink worden aangepast. Foto: PR
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REGIO – Bewoners in het buiten-
gebied van Duiven, Groessen en 
Loo planten opnieuw streekeigen 
bomen en struiken. Zestien deel-
nemers doen mee aan de laatste 
ronde van het beplantingsproject 
‘Duiven, Groessen en Loo in het 
Groen’, een samenwerking van de 
gemeente Duiven, de dorpsraden 
Groessen en Loo, provincie Gelder-
land en Stichting Landschapsbeheer  
Gelderland (SLG).

Op vrijdag 7 februari is er vanaf 10.30 
uur een feestelijke uitdeeldag van het 
plantmateriaal aan de deelnemers op 
het erf van de familie van Huet aan de 
Ploenstraat 17 in Duiven. Wethouder 
Gemma Tiedink is hierbij aanwezig. 
Vrijwilligers helpen de deelnemers bij 
het laden en lossen van de ruim 3.300 
struiken zoals sleedoorn, meidoorn, ha-
zelaar en Gelderse roos en van ruim 80 
knot-, laan- en hoogstamfruitbomen.
 
Groenspreekuur
Grondeigenaren konden op een zo-
genoemd Groenspreekuur hun indivi-
duele beplantingswensen voorleggen 
aan adviseur Lotte Ballering van SLG. 
Samen is een uitgewerkt beplantings-

plan gemaakt. Voor dit Groenspreek-
uur konden bewoners zich voorberei-
den met een handreiking, fruitlijst en 
schetspapier door hun eigen wensen 
op papier te zetten.
De afgelopen twee jaar zijn er in dit 
project door de bewoners al meer dan 
31.000 stuks streekeigen bomen en 
struiken geplant op eigen terrein.
 
Landschap aantrekkelijker
Door gebruik te maken van streekei-
gen soorten wordt het landschap aan-
trekkelijker voor allerlei diersoorten. 
Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt 
krijgt het perceel en het omliggende 
landschap meerwaarde wanneer er in-
heemse plantsoorten staan.

Bewoners planten opnieuw bomen en struiken voor een mooier buitengebied
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Plantdag Duiven. (foto: SLG)
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 ■ Zo 2 feb

Indisch Dansmatinee van 13.00 – 

18.30 uur

Entree € 12,50 

(bij reservering € 10,-)

aanmelden via: www.ini-dia.nl

 ■ Do 6 feb

Filmhuis 

Aanvang 20.00 uur – Entree € 4,- 

 ■ Za 8 feb

SwingNight

Aanvang 21.00 uur – Entree € 7,50

 ■ Di 11 feb

Lezing Sonsbeekpark

Aanvang 20.00 uur – Entree € 7,50

 ■ Wo 12 feb

Meezingcafé

Aanvang 20.00 uur – Gratis toegang

 ■ Do 13 feb

Filmhuis

Aanvang 20.00 uur – Entree € 4,-

 ■ Vr 14 feb

Cul’s Cabaret – Sven Ratzke

Aanvang 20.15 uur – Uitverkocht

 

Het mooiste in 20 jaar!
 
Er is in die 20 jaar dat 
ik er werk al heel wat 
moois langsgekomen in 
De Ogtent, dat vroeger 
het CCOG heette.
Het concert op 19 
januari jongstleden spande de kroon. 
Door ons georganiseerd en uitgevoerd 
op een externe locatie omdat de akoes-
tiek van onze Remigiuskerk werkelijk 
fenomenaal is. 

Een Griek, een Litouwer, een Rus, 
iemand uit Duitsland en vier Neder-
landers brachten stukken van Bach 
(en Händl) tot leven. Na de pauze het 
derde en vijfde Brandenburgerconcert. 
Ruim 200 mensen kwamen erop af. Wat 
hebben die het naar hun zin gehad! 
Volgens velen is het werk van Bach het 
mooiste wat we als mensen op muzi-
kaal gebied hebben voortgebracht. Ik 
behoor tot een van hen, ook al ben ik 
een muzikale onbenul. Weet niets zin-
nigs van muziek, kan geen toon houden 
en bespeel geen instrument anders 
dan een grote mond.
Wat ik wel weet? Wanneer iets mooi is 
en breed toegankelijk voor velen. 

Al in de pauze van het concert ben ik 
naar Stef Schaap gelopen. Hij is onze 
grote animator en organisator achter 
tal van activiteiten waaronder onze 
klassieke concerten. Ik vroeg hem of hij 
het Ensemble Rei direct wilde vastleg-
gen voor volgend jaar. Dat we mis-
schien wel exact hetzelfde programma 
opvoeren en de Duivenaren via deze 
weg al wijzen op het feit dat ze in hun 
agenda moeten noteren zondagmiddag 
24 januari 2021. Dan kan iedereen 
weer gratis komen luisteren naar mis-
schien wel het mooiste wat er is. 

We zouden het dan leuk vinden dat de 
bezoekers jeugd meenemen. Een buur-
jongen, kleinkind of een dochter van 
kennissen. Zij zullen het ook prachtig 
vinden. U doet u zelf een heel groot 
plezier. En de jeugd ook!
 
CHRIS VAN DE VEN
 

Filmhuis Bij Bert

Openingstijden:  
Zaterdag vanaf 09.30 / Zondag vanaf 12.00 uur                                                                                                                                             

Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.30 uur 

U kunt ook heerlijk lunchen bij de buren!

Van 17.00 – 19.00 uur: Eten Bij de Buuf

www.facebook.com/cafebijdeburen

Agenda

OPMAAK: BLOEMBERGMEDIA.NL

Donderdag 6 februari   20:00 uur 
 
THE FAVOURITE

Engeland, begin achttiende eeuw. 
Centraal staat de relatie tussen 
koningin Anne en haar vertrouwelinge, 
adviseur en geliefde Sarah Churchill, de 
hertogin van Marlborough. Hun levens 
veranderen voorgoed door de aankomst 
van Sarahs jongere nicht Abigail. Met 
o.a. Olivia Colman, Emma Stone.
 
(vanaf 12 jaar, 120 minuten, Engels 
gesproken)

 Donderdag 13 februari   20:00 uur  
  
VERLIEFD OP CUBA

Loes wordt gebeld vanaf de Cubaanse 
Ambassade. Haar dochter gaat trouwen 
met een Cubaan. Vastbesloten dit 
huwelijk tegen te houden, vertrekt Loes 
naar Cuba. Op het eiland hervindt Loes 
echter haar geloof in de liefde, net als 
haar dochter.
 
(vanaf 12 jaar, 107 minuten, Nederlands 
gesproken)

Woensdag 19 februari    15:00 uur   
 
MIJN BIJZONDER RARE WEEK MET TESS

Sam oefent alvast met alleen zijn, want 
hij is bang dat hij alleen overblijft als 
jongste van het gezin. Maar als hij Tess 
ontmoet, verandert zijn kijk op het 
leven. Naar het jeugdboek van Anna 
Woltz.
 
(alle leeftijden, 82 minuten, Nederlands 
gesproken)

 Donderdag 20 februari    20:00 uur   
 
CAN YOU EVER FORGIVE ME
 
Vertelt het waargebeurde verhaal van 
de best verkopende celebrity-biografe 
Lee Israel. Op een bepaald moment wil 
het niet meer lukken voor Lee en krijgt 
ze geen werken meer gepubliceerd. 
Met behulp van haar loyale vriend Jack 
neemt ze een radicale beslissing.
 
(vanaf 6 jaar, 106 minuten, Engels 
gesproken)

Vrijdag 14 februari – Sven Ratzke – Aanvang 20.15 uur – Uitverkocht
 
Sven Ratzke laat in ‘Where are we now’ een andere kant van Bowie zien: die van de grote 
liedjesschrijver, de poëet.
 
Vergankelijkheid, liefde en de dood zijn terugkerende thema’s in Bowies oeuvre.
 
Ratzke, zanger en entertainer, neemt je mee door het haast filmische universum van Bo-
wie. Van personage naar personage, van scène naar scène, tot de essentie ontbloot.

Dinsdag 11 februari – Lezing over Sonsbeekpark -Aanvang 20. 00 uur – Entree € 7,50
 
Lezing door boswachter Jeroen Glissenaar over het belang van een stadspark, zoals Sons-
beekpark, in Arnhem.
Op hoogtijdagen trekt het park zo’n 10.000 mensen per dag.
 
Glissenaar is trots op het magistrale 250 jaar oude beukenbos, de vijverpartijen, de ro-
mantische waterval en het uitzicht op Arnhem vanaf de Sonsbeekweide. 
 
Hij beheert het Sonsbeekpark al meer dan twintig jaar en is verantwoordelijk voor de kwa-
liteit en welzijn van het park.

 Programma Explicateur

Tweewekelijkse informatiepagina

8-EROP  | NR. 215 | 31 JANUARI WWW.DEOGTENT.NL  |  INFO@DEOGTENT.NL  |  REMIGIUSPLEIN 9, 6921 BL DUIVEN  |  0316 26 16 79

Lezing Sonsbeekpark

Cul’s Cabaret: Sven Ratzke



ZEVENAAR – Nog drie weken en dan 
worden de gekste kostuums weer uit 
de kast getrokken. Tijd voor carnaval 
en daar kun je volgens GZK Boemel-
burcht niet vroeg genoeg mee be-
ginnen. Met het project ‘carnaval is 
kunst’ laat de stichting jeugd warm-
draaien voor het zottenfeest. Een  
kijkje op locatie.
 
Zomaar een donderdagochtend. Ter-
wijl groep 4 en 5 van de Lindenhage 
in het tijdelijke onderkomen aan de Da 
Costastraat in Zevenaar werken aan 
hun taal- en rekenvaardigheden, zijn 
vijftien leerlingen van groep 7 druk aan 
het knutselen. Jillz, Filou, Lynn, Noa en 
Lola maken bloemetjes en bijtjes als 
decoratie voor hun bolderkar, waar-
mee ze op zondag 23 februari gaan 
deelnamen aan de Boemelparade, de 
carnavalsoptocht in Zevenaar. Het is 
de tweede keer dat de school meedoet 
aan Carnaval is Kunst, het bolderkar-
project van GZK Boemelburcht en Het 

Element voor de hoogste klassen van 
de basisscholen. Vorig jaar deden er 
drie scholen mee: Brede School St. 
Martinus, de Lindenhage en het Kof-
schip. Nu, met IKC De Tamboerijn erbij, 
vier. Om de workshops in goede ba-
nen te leiden is een vakdocent aange-
trokken in de persoon van Loilenaar 
Edwin van Onna. Van Onna is naast 
docent beeldende vorming op het Met-
zo College in Doetinchem een echte 
carnavalsfanaat. In vier etappes neemt 
hij de jongens en meisjes mee in zijn 
verhaal over carnaval. Een story over 
historie, rituelen, vriendschap en het 
geheim van het bouwen van een mooie 
wagen. Daarbij draait het vooral om 
teamwork. “De één is handig, de ander 
is juist goed in organiseren. Je moet 
elkaar aanvullen”, vertelt Van Onna. 
Dat gebeurt volop bij De Lindenhage.  

Papier-maché, verf, kranten, het lijkt 
een chaos, toch heeft Van Onna alles 
in de hand. “Niet alle kinderen doen 
mee. Dat hebben we geleerd van vorig 
jaar. Toen was de groep te groot. Al-
leen diegenen die het echt leuk vinden 
en met de bolderkar in de optocht wil-
len meelopen, werken samen tijdens 
de workshops. Deze kinderen zijn echt 
gemotiveerd.” Het basisidee voor de 
kar komt wél uit zijn koker. “Een boom, 
vanwege de naam van de school, heel 
herkenbaar. Als je ze helemaal zelf hun 
gang laat gaan qua ideeën, vliegen ze 
alle kanten op.” Ook al spelen de kinde-
ren de hoofdrol, het succes van ‘Car-
naval is Kunst’ zit ‘m volgens Edwin 
van Onna in de samenwerking tussen 
Boemelburcht en de leerkrachten van 
de scholen. “Je moet er allemaal ach-
ter staan, dan komt het goed.” 

DUIVEN – Techniekfans, ontwerpers 
en nieuwsgierigen opgelet! Na alle 
hoopvolle vooruitzichten en berichten 
over de vooruitgang, is het eindelijk 
zo ver: de eerste échte open dag van 
de Makerspace.

Na een lange rit van voorbereidingen, 
zijn alle geïnteresseerden welkom om 
op zondag 2 februari van 14.00 tot 
18.00 uur een kijkje te komen nemen 
op de zolder van de kinderboerderij in 
het Horsterpark. Van doe-het-zelf pro-
jectjes tot kennismaking met de ma-
chines; op de open dag zal genoeg 
te doen zijn. Een Makerspace is een 
plek waar creatieve geesten – jong en 
oud – kunnen werken aan hun techni-
sche ambities door oude ambachten 

te combineren met de moderne tech-
niek. Naar eigen inzicht kunnen zij zelf 
of gezamenlijk met de beschikbare 
machines en materialen aan de slag. 
Hierin kunnen ze worden bijgestaan 
door beroepstechnici die hen voorzien 
van tips en trucs. Het concept is in 
meerdere Nederlandse plaatsen suc-
cesvol gebleken en zal vanaf nu dus 
ook in Duiven aanwezig zijn. Een van 
de initiatiefnemers, Emil Glänzer, ver-
telt over zijn droom voor de toekomst 
van de Makerspace: “Wij hopen zo veel 
mogelijk mensen net zo enthousiast 
te maken als wij zijn om zo te laten 
zien wat de Makerspace voor de regio 
betekenen kan.” Tijdens de open dag 
zal Emil iedere geïnteresseerde in dit 
bijzondere concept verwelkomen met 
een kopje koffie en een kijkje in de 
creatieve wereld van de Makerspace.  
Info: www.makerspaceduiven.nl. 

De Liemers Lacht

Ik heb sinds afgelopen zomer weer 
een hoop interessante interviews ge-
had, waardoor ik mooie artikelen heb 
kunnen schrijven. Elke keer ga ik op 
pad, op onderzoek uit, om deze prach-
tige omgeving nog beter te leren ken-
nen. Dat vind ik een van de leukste 
dingen aan deze krant. Neem 
het uitje begin 2019 naar 
Huis Sevenaer en het daar-
opvolgende interview met 
Eppo van Nispen tot Se-
venaer vanwege de speciale 
editie van deze krant naar aan-
leiding van het honderdste geboorte-
jaar van de jonkheer. Top! Dat hij mij 
en mijn familie daarna uitnodigde voor 
een rondleiding in het Nederlands In-
stituut voor Beeld en Geluid in Hilver-
sum maakte het helemaal geweldig. 
Eppo is daar directeur van. Intussen 
heb ik dus al weer een groot aantal 
andere gave dingen mee mogen ma-
ken. Zo mocht ik een tijdje terug een 
avond meekijken bij de jeugdbrand-
weer. Ik heb daar allerlei nieuwe en 
interessante feitjes gehoord, ik mocht 
bij een proef met een waterkraan zijn 
en aan het eind stapte ik zelfs in een 
echte brandweerauto naar een simu-
latiebrand toe. Ook de viering van vijf 
jaar Techno Plaza was een enorm 
gave ervaring. Het was enorm leuk 
dat kinderen al op jonge leeftijd kennis 

kunnen maken met techniek. Ik vond 
Techno Plaza zo interessant, dat ik 
nog contact heb gehouden met de or-
ganisatie. Zo kan ik ook mooie stukjes 
blijven schrijven over de toekomstige 
projecten. Daarnaast heb ik een tijdje 

terug ook een lokale politicus mogen 
interviewen: Niels Wiendels. 

Toen leerde ik hoe gemeen-
tepolitiek echt in elkaar 
zit en ik toen ook zag dat 
er meer is dan alleen Den 

Haag. Dat er ook een hoop 
op lokaal niveau wordt gere-

geld, daar was ik me voor dat gesprek 
helemaal niet zo bewust van. Een bij-
zonder interview dus. Een van de al-
lerleukste dingen is dat steeds meer 
mensen deze ontzettend leuke krant 
leren kennen. “Linda, is dat niet iets 
voor een artikel voor de krant?” is ook 
iets wat ik steeds vaker hoor. Dat vind 
ik heel mooi. Ik schrijf nog steeds met 
enorm veel plezier. Ik ben benieuwd 
wat voor een mooie momenten ik in 
2020 ga beleven bij de krant. Ik kan 
alvast een ding zeggen: er ligt in de 
nabije toekomst nog een mooi verhaal 
op me te wachten. Wat dat is, dat blijft 
nog even geheim. Gelukkig staat deze 
editie ook vol met mooie verhalen van 
mij en de andere jeugdige schrijvers!

Linda Ruijs

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

Zevenaarse jeugd draait warm voor carnaval

Open dag Makerspace in  
Horsterpark

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

Ted Prost

Leerlingen van groep 7 van De Lindenhage werken eendrachtig samen

de Liemers Helemaal Goed! Courant Vrijdag 31 januari 2020 3

Achtste groepers uit de Liemers kregen op 25 januari ruim baan tijdens de open dag van het Liemers College. Zo ook Jens Grob uit Pannerden. Hij 
kwam samen met zijn vader Cuno naar de locatie Heerenmaten om sfeer te proeven. Foto: Lara Nijhof.
 

Bloemberg
Zevenaar, Marconistraat 21, 0316-340204

toyota-bloemberg.nl

De nummer 1 in betrouwbaarheid heeft iets nieuws. Op alle Toyota modellen ontvangt u 
5 jaar garantie en tijdelijk krijgt u 5 jaar gratis onderhoud cadeau*. APK, onderhouds-
beurten, 24/7 Toyota Pechhulp in heel Europa, Hybride Zekerheid Controle, het is allemaal 
inbegrepen. Zo rijdt u de komende jaren compleet zorgeloos in uw Toyota. Kom langs voor 
een proefrit of lees meer op toyota.nl/5plus5.

*Lees de voorwaarden op toyota.nl/5plus5. Actieperiode loopt van 19-12-2019 t/m 31-03-2020 (uiterste registratiedatum 31-05-2020). 
Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere kortingen en/of acties.

5 JAAR ONBEZORGD 
RIJPLEZIER

NIEUW BIJ TOYOTA:
5 JAAR GARANTIE + 5 JAAR GRATIS ONDERHOUD



Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening
www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW

VLOOIEN
MARKT 

DOESBURG
ZONDAG 2 FEB. van 9-16 uur
SPORTHAL BEUMERSKAMP • Bredestraat 39
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DUIVEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt estate planner Rob Bär van Erfrechtplan. 
Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen veel 
familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Rob Bär. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Rob Bär verder. “Binnen de huidige generatie vijftig-
plussers heeft dan misschien niet iedereen een kapitaal in geld op 
de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel een eigen huis dat 
(bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover (eventu-
eel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinde-
ren zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze 
krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Rob Bär uit dat 
bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een 
partner tot een �nancieel drama voor de achterblijvers kan leiden. 
“De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van 
erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de 
erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht maan-
den na het overlijden van een partner ligt de blauwe envelop op 
de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het 
huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Rob Bär kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor in 
�nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, derge-
lijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstellen 
van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Rob Bär ook. 
“Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten of dat 
de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een 
testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, 
dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. 
Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. 
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Rob Bär uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Rob Bär tot slot. “Laat staan het 
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je 
niemand toe.” 

Donderdag 20 februari om 19:30 uur geeft Rob Bär een lezing 
over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. 
U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op 
www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie:   Cultuurcentrum De Ogtent
  Remigiusplein 9
  6921 BL Duiven
Datum:  donderdag 20 februari 2020
Aanvang: 19:30 uur

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

Estate planner Rob Bär geeft 20 februari een heldere lezing bij Cultuurcentrum De Ogtent

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100
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SPIJK – Tijdens de vijfde editie, het 
jubileumconcert ‘Steen in ‘t bloed’ op 
zaterdag 29 februari in het dorpshuis 
De Spieker in Spijk, zorgen Dick van 
Altena, Paul Mulder & Theo Scholten, 
Henk van Aalten, Joop Boxstart en 
John te Dorsthorst voor een geweldi-
ge sfeervolle avond.
 
Mooie liedjes over de streek, korte 
verhalen vol charme over onder an-
dere de baksteenindustrie in de re-
gio, wisselen zich af met anekdotes. 
Alles overgoten met een flink portie 

humor. Wim Stijns zorgt tijdens het 
jubileumconcert voor treffende beel-
den bij de liedjes en conferances. De 
organisatie ‘Spiek Steengoed’ zorgt 
voor een passende en sfeervolle aan-
kleding van het dorpshuis. Aanvang 
20.00 uur. Entree 12.50 euro.Voorver-
koopadressen zijn Cor Stuyt Dieren-
speciaalzaak bloemen en planten in 
Lobith. Grenswinkel Mulder ‘De Hut’ in 
Lobith en Gemakshop Leuven kado en 
feestartikelen in Zevenaar. U kunt ook 
telefonisch reserveren bij De Spieker 
06-30077145

ZEVENAAR – Op zaterdag 8 februari 
staat het duo Muller & Munnely op 
het podium van Muziekcafé De Lan-
taern in Zevenaar. Liefhebbers van 
onvervalste Ierse Folkmuziek komen 
deze avond zeker aan hun trekken. 
Dit duo heeft van de muzikale invloe-
den van over de hele wereld hun ei-
gen verhaal gemaakt, waarbij de ba-
sis van de Ierse Folk overeind blijft. 
Aanvang: 20.30 uur. Entree: 10,00 
euro.
 
Ies Muller is een van de meest geta-
lenteerde en beste folk fluitisten die 
ons land rijk is. Al op jonge leeftijd 
kwam hij in aanraking met Ierse en 
Bretonse traditionele muziek en de 
houten dwarsfluit. Gegrepen door 
de klank begon hij zelf met het leren 
bespelen van dit instrument. Tijdens 

zijn reizen door Ierland, Schotland en 
Bretagne, maar ook Spanje breidde hij 
zijn repertoire steeds meer uit.
Hij nam hij de details en de specifieke 
eigenschappen, die de muziek uit deze 
streken haar karakter geven, in zich 
op. De Ierse David Munnelly bespeelt 
de accordeon op hoog internationaal 
niveau. Hij leerde hoe dit instrument in 
veel verschillende culturen in veel ver-
schillende landen wordt bespeeld. Hij 
heeft zijn eigen manier ontwikkeld om 
met al die internationale invloeden in 
zijn spel om te gaan. Met name in zijn 
bijna barokke basnoot zelf-begelei-
ding. Muller & Munnelly nemen u mee 
in een spannende dialoog tussen de 
diepgewortelde Ierse muziek en een 
scala aan muzikale invalshoeken, om 
uiteindelijk uit te komen bij een heel 
eigen verhaal. 

Muller & Munnely.

Dick van Altena. (foto: Dick van Altena)

De organisatie van SevenArt Producties. Van links naar rechts: Christiaan Frölich, 
Tessa Helmink- de Jong, Thijs Bisschops, Daan Hoesté. (foto: SevenArt Producties)

ZEVENAAR – Schilder dinsdag 14 tot 
en met zaterdag 25 april aanstaan-
de vast in de agenda, want dan vindt 
het Openingsfestival HAL12 plaats. 
HAL12, de voormalige productiehal 
van Turmac / BAT is omgebouwd tot 
een ‘podium voor samenwerking’. 
 
Inwoners van Zevenaar en de Lie-
mers kunnen hier inmiddels al terecht 
bij verschillende culturele- en soci-
aal-maatschappelijke instellingen. 
Daarnaast is ook de publieksbalie van 
de gemeente Zevenaar in het pand ge-
vestigd.
Nu de verbouwing en de inrichting van 
het pand het einde nadert, is het hoog 
tijd om een feestje te vieren. Geduren-
de twaalf dagen worden er een hele-
boel activiteiten en evenementen ge-
organiseerd waarmee gevierd wordt 
dat Zevenaar er een unieke locatie bij 
heeft. Iedereen uit de gemeente en uit 
de rest van de Liemers is van harte 

welkom in HAL12. Het programma 
wordt de komende weken bekend ge-
maakt. Culturele instellingen en initia-
tieven, artiesten en andere creatieve 
geesten uit Zevenaar en de Liemers 
krijgen daarbij een prominente rol.

Samenwerking
Het Openingsfestival HAL12 wordt ge-
organiseerd door alle organisaties en 
instellingen die HAL12 bewonen. Zij 
bundelen hun krachten in de invulling 
van het programma. Dat is precies zo-
als het bij een ‘podium voor samen-
werking’ hoort natuurlijk. SevenArt 
Producties verbindt alle initiatieven en 
draagt zorg voor de praktische zaken.
De Stichting Cultuur BAT maakt het 
Openingsfestival HAL12 mogelijk. 
Met de opening van HAL12 is de cir-
kel rond en wordt ter herinnering aan 
de British American Tobacco Factory 
een blijvende erfenis achtergelaten.  
(www.openinghal12.org)

DUIVEN – Het thema bij de KBO op 
woensdag 5 februari staat in het 
teken van de mantelzorg. Zaal is 
open om 13.30 uur. De start is om 
14.00 uur op de locatie woonzorg-
centrum Thuvine in Duiven.
 
Leden van de PCOB en andere be-
langstellenden zijn ook welkom op 
deze bijeenkomst. Danka Ribbink, 
sociaal werker en mantelzorg van 
het dienstencentrum geeft uitleg en 
voorlichting over mantelzorg, Wat 

is mantelzorg? Het belangeloos 
zorgen voor een dierbare noemen 
we mantelzorg. Sommige mensen 
zorgen zo graag voor anderen dat 
ze er hun beroep van maken (pro-
fessionele zorg). Er zijn mensen die 
zorgen voor een dierbare, ze zijn 
daar niet voor opgeleid en doen het 
vaak vrijwillig, deze mensen noe-
men we mantelzorgers. Mantelzorg 
komt vaak ongevraagd op je pad, 
iedereen krijgt er vroeg of laat mee  
te maken.

Jubileumconcert Spiek Steengoed

Ierse Folk muziek in
Muziekcafé De Lantaern

Openingsfestival HAL12

KBO afdeling Duiven met
themamiddag over mantelzorg
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Gezond
Als notaris ben je openbaar ambte-
naar, maar je moet wel je eigen geld 
verdienen. Je bent dus een onderne-
mer. Dat betekent dat je werkgever 
bent en dat je ervoor moet zorgen 
dat er werk binnenkomt, zodat je om-
zet kunt maken en je personeel jezelf 
kan betalen. Je mag als individueel 
kantoor geen reclame maken, maar je 
mag wel naamsbekendheid creëren. 
Dat doen wij bijvoorbeeld door diver-
se clubs en evenementen te sponso-
ren, door lid te zijn van (ondernemers)
clubs - zoals BNI Mendelssohn in Doe-
tinchem, MKB Montferland, Rotary Ze-
venaar, Liemerse Uitdaging, Gastvrij 
Didam - en door lezingen te geven bij 
verschillende verenigingen en bedrij-
ven. Ook is het schrijven van deze co-
lumns een mooie gelegenheid om te 
laten zien wat wij doen en waarom je 
eigenlijk een notaris nodig hebt.
Notaris is een dienstbaar beroep. Je 
wil zo goed mogelijk de zaken re-
gelen van je cliënt. Vaak weten de 
mensen zelf niet goed wat ze willen 
regelen. Als je als starter op de wo-
ningmarkt een huis koopt, weet je 
niet wat je allemaal moet regelen om 
daadwerkelijk te kunnen wonen in je 
nieuwe huis. Er zijn heel veel mensen 
die je advies kunnen geven: niet al-
leen de makelaar, de man van de bank 
en de verzekeringsagent, maar ook 
de notaris. Die is namelijk gespeciali-
seerd op het gebied van personen- en 
familierecht en onroerend-goedrecht. 
Ik kan je dus bijvoorbeeld helpen met 
het maken van je samenlevingsover-
eenkomst. Wil je zo veel mogelijk sa-
mendoen, of juist niet? Wie betaalt 
de kosten van de huishouding en 
wat als een van jullie beiden zijn baan 
verliest? Stopt een van jullie meer in 
het huis van je eigen vermogen dan 
de ander? Lost de een meer af  van 
de hypotheekschuld dan de ander? 
Dan kan je dat vastleggen, zodat daar 
geen discussie over ontstaat wanneer 
jullie eventueel uit elkaar gaan.
Uiteraard wil je als mens gezond blij-
ven en dat kan niet alleen door ge-
zond te eten en te bewegen. Ik ben 
op dit moment bijvoorbeeld aan het 
fi etsen. Ja, ik fi ets terwijl ik typ. Ik heb 
een hoog-laagbureau en een bureau-
fi ets. Superfi jn voor iemand met een 
stilzittend beroep. Wil jij ook gezond 
blijven, dan kan dat ook door je zaken 
goed te regelen. Dan blijft je geest na-
melijk ook gezond.

Aletta Laarberg
De notaris die nog tijd voor je neemt.

LIEMERS – Dankzij Iskall Service bv zijn de meiden van de 3e en 4e divisie 
weer mooi in het nieuw gestoken.
 
Iskall service bv heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe trainingsbroeken bij zijn ge-
komen voor deze meiden van Thor Zwaluwen, zodat deze meiden zich weer als 
eenheid kunnen presenteren. Dankjewel!

Sponsor bedankt
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ZEVENAAR – ‘Opvliegers 5: Op Safari’ 
is het vijfde deel in de succesvolle 
reeks vriendinnencomedy’s. Dit keer 
maken de vriendinnen Zuid-Afrika 
onveilig.
 
The Big 4 gaat op zoek naar The Big 5! 
Loes (Rian Gerritsen), Joke (Anouk van 
Nes), Shirley (Joanne Telesford) en 
Moniek (Sandra Mattie) verliezen zich 
in safari’s, wijn proeven en bloedhete 

overnachtingen in een tent. Kortom: 
een échte vriendinnencomedy over de 
fase (met alle ongemakken die daarbij 
horen) waar een dame liever niet over 
spreekt, maar waar toch onbedaarlijk 
om gelachen kan worden!
Deze muzikale comedy is donder-
dag 6 februari om 20.15 uur te be-
zoeken in Het Musiater. Prijs 24,75 
euro. Kaarten zijn te bestellen op  
www.liemerskunstwerk.nl.

Opvliegers 5 komt 6 februari in Het Musiater. (foto: Eelco Claassen)

DIDAM – An Unexpected Love draait 
vrijdag 14 februari en maandag 17 fe-
bruari 20.00 uur in Filmhuis Didam.

Marcos, professor in de literatuur en 
Ana, psychologe zijn al meer dan vijfen-
twintig jaar gelukkig getrouwd, wonen 

in Buenos Aires en leiden een rustig en 
aangenaam leven. Wanneer hun eni-
ge zoon het ouderlijk huis verlaat om 
te gaan studeren, openen zich nieuwe 
perspectieven voor hun huwelijk. Dit 
begint leeg en sleets aan te voelen. Ze 
besluiten uit elkaar te gaan en doorlopen 
de verschillende stadia van het single 
leven. Uiteindelijk beseffen ze wat ze 
hebben verloren en weten dat weer te 
waarderen. Wilt u in de toekomst van 
mooie films in Filmhuis Didam kunnen 
blijven genieten? Steun ons dan door 
het ondertekenen van de petitie ‘Film-
huis Didam moet blijven” op onze web-
site www.filmhuisdidam.nl.
Filmhuis Didam, Meulenvelden,  
Waverlo 2 Didam. Meer informatie over 
films of het filmhuis en reserveren:  
www.filmhuisdidam.nl.

WESTERVOORT – Zondag 9 februari 
is er van 9.00 tot 16.00 uur een leuke 
grote vlooienmarkt in sportcentrum 
Sportsplanets De Pals in Westervoort.
 
Hier wordt weer veel tweedehands, an-
tiek, curiosa, snuiterijen, brocante, huis-
raad en kleding te koop aangeboden. 
Leuk voor de bezoeker om te komen 
snuffelen, of als u nog overtollige spul-
len heeft en wilt u deze te koop aanbie-

den: huur dan ook een kraam. De kraam 
is 4 meter met bovenbouw en kost 25 
euro. Een grondplaats van 6 meter kost 
17,50 euro. Te bestellen via www.ani-
mo-vlooienmarkten.nl of 06 39108152.

De entree voor de markt kost drie euro 
voor volwassenen, voor 65+ 2,50 euro 
en kinderen tot 12 jaar onder begelei-
ding gratis. De sporthal zorgt voor een 
gezellige catering.

Gregoriaanse vespers en oude muziek in de kerk 
van Oud-Zevenaar
OUD-ZEVENAAR – In de kerk van 
Oud-Zevenaar wordt sinds enkele 
jaren vier keer per jaar een viering 
gehouden waarbij Gregoriaanse ge-
zangen worden omlijst met moderne 
gedichten en bijzondere muziek. Zon-
dag 2 februari is er om 16.00 uur weer 
zo’n vesperviering.
 
Het Liemers gregoriaans projectkoor 
zingt de Vespers van Lichtmis. In dit 
koor zingen zangers uit Duiven, Groes-
sen, Oud-Zevenaar en Zevenaar; het 

staat onder leiding van Martijn van 
Leeuwen uit Groessen. Wim van Heug-
ten werkte het idee voor deze viering 
uit en zocht passende teksten uit. 
Anny Weenink leest gedichten en ver-
bindende teksten voor. Een bijzondere 
muzikale bijdrage leveren Mieke Smits 
en Mayke van den Broek. Zij zullen on-
der andere fragmenten van Hildegard 
van Bingen, een Sint-Jorislied van de 
Sinti en een Zweedse psalm ten geho-
re brengen.
Begin februari zijn de dagen al merk-

baar langer. De sapstromen in de bo-
men en planten komen langzaam op 
gang en dieren ontwaken uit hun win-
terslaap Het aloude feest van Maria 
Lichtmis op 2 februari was een belang-
rijk scharnierpunt in het plattelandsle-
ven. Tot dan lag de arbeid in en rond 
de boerderij nagenoeg stil om daarna 
weer langzaam opgang te komen. In 
kerkelijk opzicht wordt met Lichtmis 
de kersttijd afgesloten. In protestant-
se kerken is dit feest evenwel vrijwel 
onbekend.

GROESSEN – Evenals voorgaande 
jaren kunt U ook dit jaar weer een 
huispaaskaars bestellen. Deze huis-
paaskaars is een kopie van de gro-
te paaskaars die in de kerk komt te 
staan. Kaarsen zijn te bestellen door 
middel van intekening en betaling 
vooraf, tijdens de openingstijden van 
het locatie secretariaat in Groessen.
 
De huispaaskaars wordt tegelijk met 
de grote paaskaars gewijd in de Paas-
wake. U kunt de kaarsen op eerste 
paasdag na de viering ophalen. Om-
schrijving van de symboliek: het triom-
ferende paaslam met een vaandel is 

een symbool van de opstanding van 
Christus. Een golvende vlag met daar-
op een kruis is het symbool van de 
overwinning op de dood, de banier van 
de opstanding. Dit symbool is afgeleid 
van het visioen van Constantijn de 
Grote, die de adelaar op de Romeinse 
standaard verving door een kruisvor-
mig embleem.
 
Vieringen
Zo 2-2-20 geen viering. Za 9-2-20 om 
09.30uur: eucharistieviering pastoor 
Thanh Ta m.m.v. Herenkoor.
Intenties:9-2-20: Theodorus en Riek 
van Ditshuizen-Peters, Bernard en 

Mientje Bouwman-Driessen, Genie 
en Marianne Terbonsen-Bartsch, fa-
milie Kloppenburg, Wim en Lies Mel-
chers-Derksen, Antoon Willemsen, Igna 
Smits, Diny Boerboom-Hulshorst, Thea 
Staring-van den Hazelkamp, vader en 
moeder Staring, Bennie Derkzen, Theo-
dorus Dominecus, Marie van Onna-Ale-
ven, Willy Roordink-Meister, Nol en Lei-
da de Haan-Witjes, ouders Thuis-van 
Aalten, Joep en Mientje Derksen-Ko-
ning, Theet van Keulen, Jan Elfrink, 
Bertus en Marie Janssen-Hammink en 
Jos, Hennie en Dinie van Kempen en 
Willy, Theo en Willie Roordink-Meister 
en zoon Ralf.

Zaterdag/zondag : 1 / 2 februari 
2020. GEEN viering.
 
Zaterdag 8 februari om 19.00 uur. 
Eucharistieviering.
Voorganger: Pater G. Remmers. 

Koor : Dames en Herenkoor.
Gebedsintenties 08-02-2020: Marij-
ke Post-de Louw, Jan Post en John 
Francis Post, Toos Borgers-Wiel-
and, Ouders Hooijman-Geurtsen,  
Pa en Ma Staring-Franken, kinderen 

en kleinkinderen, Michel Thuyns,  
Jos Ewes, Margriet Tomassen- 
Tilleman.
Overleden: Toos Borgers-Wieland in 
de leeftijd van 94 jaar. Jos Ewes in 
de leeftijd van 64 jaar.

An Unexpected Love.

De diensten worden gehouden in de 
SoW Kapel Rijksweg 56B te Duiven
2 februari 8.45 ds. D. F. Ensing  
 
De middagdienst wordt gehouden in 

de Ontmoetingskerk dr Honigstraat 3 
te Zevenaar
16.00 u ds R.A. Nijhoff
9 februari 8.30 ds. R.A. Nijhoff; 16.00 
ds C. van den Berg

Ontmoetingskerk Zevenaar
Op zondag 2 februari is er om 10.00 
uur een viering, waarin ds. Alle Jonk-
man zal voorgaan.
In gebouw ‘Ons Huis’ is er jeugdkerk 
voor jongeren van 12-17 jaar. 

Op zondag 9 februari gaat in de viering 
om 10.00 uur ds. H. van Loon-Kuiper 
uit Doetinchem voor. Na afloop is er 
gelegenheid om elkaar in gebouw ‘Ons 
Huis’ bij de koffie/thee te ontmoeten.

Passage Zevenaar
ZEVENAAR – Januari spraken twee 
medewerkers van Hospice de Ha-
zelaar in Zevenaar Bas Koenders en 
Mirjam van Vuren, over hun mooie en 
zinvolle werk.
 
Op woensdag 19 februari houdt Pas-
sage haar jaarlijks terugkerende jaar-
vergadering. De avond wordt ingevuld 
door verslagen van secretaris en pen-
ningmeester. Tevens komen bestuur-

lijke activiteiten aan de orde. Er zal ge-
legenheid zijn tot vragen stellen. Na de 
pauze is Jannie Helmink uitgenodigd. 
Zij houdt een presentatie over de ac-
tiviteiten van de werkgroep Amnesty 
Zevenaar. Hiervoor tekenen de leden 
maandelijks een brief.
Plaats van samenkomst is Ons Huis 
aan de Dr. Honigstraat in Zeven-
aar. Voor meer informatie: telefoon  
0316- 524620. 

Onbedaarlijk lachen bij Opvliegers

An Unexpected Love

Vlooienmarkt Westervoort

H. Remigius Duiven

H. Andreaskerk Groessen

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
Duiven-Velp
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WWW.VILLA-COPERA.NL | 0316 54 28 16

ONBEPERKT HAPJESAVOND INCL. DRANK

ALLES PROEVEN INCL. DRANK

ELKE WOENSDAG EN DONDERDAG

ELKE VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG

WWW.VILLA-COPERA.NL | 0316 54 28 16

€39.50

€44.50

FEBRUARI ACTIE!FEBRUARI ACTIE!

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



VITARA 1.0 S-CROSS 1.0

Een compleet uitgeruste Suzuki SUV of Crossover is er tijdelijk voor een super prijs. 
Boek snel een proefrit in dit actiemodel.

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: 121 - 143 g/km.
Deze actie is geldig tot en met 31 maart 2020 en alleen geldig op de voorraadmodellen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor alle actievoorwaarden zie suzuki.nl.

Hengelder 11 · 6902 PA Zevenaar · Tel 0316-526592 · www.autobedrijfvanrennes.nl
KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES B.V.

SUPER PRIJS
   NU TIJDELIJK BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES B.V.

VITARA ACTIEMODEL V.A.

€ 23.999,-
S-CROSS ACTIEMODEL V.A.

€ 24.799,-

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

ONTDEK SUZUKI BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES B.V.

www.autobedrijfvanrennes.nl Vind ons ook op

Hengelder 11, 6902 PA Zevenaar     |     Tel. 0316 - 526 592     |     Email  info@rennes-zevenaar.nl

Er is al een 

scooter vanaf 

€ 999,- 
rijklaar!



Ode Sir Elton John in Het Musiater
ZEVENAAR – Ken je de klassiekers 
‘I’m still standing’, ‘Are you ready for 
love’ of natuurlijk ‘The Rocket Man’? 
Juist Elton John.
 
En laat nou op dinsdag 4 februari Jim-
my Love met zijn live band een ode 
brengen aan Sir Elton John in Het 
Musiater. Hij is werkelijk niet van de 
echte Elton John te onderscheiden, 
zowel qua zang als uiterlijk! Een tribute 
aan de multi-Grammy Award-winnaar, 

muzikale legende en wereldster, Sir 
Elton John. Een avond met vocale- 
en piano-hoogstandjes, flamboyante 
kostuums en een duizelingwekkende 
lichtshow, uitgevoerd door een uitzon-
derlijk goede band met backing vo-
cals. Beleef de tijd opnieuw met alle 
bekende hits!
Deze voorstelling is dinsdag 4 februari 
om 20.15 uur te bezoeken in Het Musi-
ater. Prijs 29 euro. Kaarten zijn te be-
stellen op www.liemerskunstwerk.nl.

Geloofsgemeenschap
Sint-Werenfridus
Zondag 2 februari: Eucharistieviering 
om 11 uur.
Misintenties: Chris Budel, Andre Hue-
ting, Frans Vlug, Wim en Annie Grefen 
Wanders, Wim van Maanen, Annet 
Munster, Paul Compen, Fien ter Voert, 
Wim ter Voert, Henk Heijmen, Wim en 
Dien Steentjes.

Zaterdag 8 februari om 19 uur. Uitstel-
ling met bezinning
Op 18 januari 2020 is Andreas Hueting 
overleden in de leeftijd van 62 jaar.
Op 20 januari 2020 is Christiaan Hen-
drikus Albertus Budel overleden in de 
leeftijd van 75 jaar. Wij wensen de fa-
milie kracht en bemoediging toe.

Jon van Eerd kruipt in de huid van Harrie Vermeulen
ZEVENAAR – Zijn eigen be-
dachte personage Harrie 
Vermeulen loopt al 15 jaar 
als een rode draad door het 
leven van Jon van Eerd heen. 
Dit theaterseizoen is Harrie 
weer terug. Dit keer in de ge-
daante van een snackbarei-
genaar. Net als in de vorige 
voorstellingen gaat er ook in 
Herrie in de Keuken weer van 
alles mis en een en al vro-
lijkheid.
 
Jon van Eerd zit na 15 jaar 
nog vol inspiratie om avon-
turen voor Harrie Vermeulen 
te bedenken. “Locatie als een 
boot, camping of bonbon-
fabriek zijn zó typerend dat 
daar bijna als vanzelf van 
alles gebeurt. Dit keer vond 
ik een snackbar en een ta-
toeageshop inspirerend genoeg om 
daar van alles te laten plaatsvinden. 
Misverstanden, gekke situaties, en 
natuurlijk veel frikandellen, mayo-
naise en kroketten. Ik heb het stuk 
in anderhalf jaar geschreven”, vertelt 
Jon van Eerd.
‘Herrie in de keuken’ is voor de ac-
teurs een bijzonder stuk. Ze spelen 
namelijk met z’n zessen bij elkaar 
zo’n 60 rollen. “Dat zijn natuurlijk ook 
kleine rolletjes. Vaart is daarbij het 

belangrijkste. Je moet snel wisselen. 
Snorretje of pruikje opdoen of een an-
dere stem. Het is echt een uitdaging”, 
legt Van Eerd uit.
Herrie in de keuken met onder an-
dere Jon van Eerd, Arie Cupé en  

Anne Lamsvelt is dinsdag 24 maart 
te zien in Het Musiater in Zevenaar. 
Kaarten zijn te koop via www.liemers-
kunstwerk.nl. 
Meer informatie staat op www.pret-
pakhuis.nl.

Studieseminar met dominee Henk Poot in Zevenaar
ZEVENAAR – Op woensdag 29 januari 
was er in Zevenaar de eerste studie-
avond in een serie van drie met do-
minee Henk Poot, als Israëlpredikant 
verbonden aan de stichting Christe-
nen voor Israël. Het thema was: het 
geheim van Israël.
 
De andere avonden zijn op woensdag 
5 en 12 februari. De bijeenkomsten 
vinden plaats in Ons Huis, Dr. Honig-
straat 3 in Zevenaar. De aanvang is 
om 20.00 uur, toegang is gratis. Er 
is verkoop van producten uit Israël. 
“We beginnen met de ontstaansge-
schiedenis van Israël. We horen over 
de roeping van Abram en de uittocht 
uit Egypte en het geschenk van de 
Wet. Israël is niet alleen Gods eerst-
geboren zoon, maar ook de knecht 
des Heren. We gaan in op de predi-
king van de profeten die worstelen 
met de ontrouw van Israël, maar 
die ook vertellen van een hoopvolle 

toekomst. Hoogtepunt op de weg 
van God met het Joodse volk is de 
komst van Christus. Wat is zijn re-
latie met Israël? In de eerste lezing 
gaat het over de roeping van Israël, 
in de tweede over Christus en in de 
derde lezing gaan we in de tijd waarin  
wij leven.”

Achtergrond spreker
Dominee Henk Poot is als predikant 
verbonden aan Christenen voor Isra-
el. Hij studeerde theologie in Utrecht 
en heeft verschillende boeken op zijn 
naam staan. Poot leidt regelmatig 
groepen rond in Israël en is een veelge-
vraagd spreker.

H. Andreaskerk Zevenaar
Zondag 2 februari om 9.30 uur: Eu-
charistieviering, Voorganger: Pater G. 
Remmers met medewerking van koor 
-In Between- en Kindernevendienst.
Intenties: mevr. C. van Huet-Wieland, 
Mies en Jan Bokken-Volman, Annie 
Bruns, Wil Hermans-du Buf, Teun en 
Betsie Dikker-Bourgondien.
Iedere zondag om 9.30 uur is er ook 
een viering in de kapel van Pelgrom-
hof.
 
Uw aandacht voor de voedselinzame-
ling door de Voedselbank
Elke eerste zondag van de maand 
wordt door de Voedselbank een krat 
achter in de kerk geplaatst. Dus op 
zondag 2 februari kunt u hierin houd-

baar voedsel deponeren ten behoeve 
van de Voedselbank. 
 
Aktie Kerkbalans
Vanaf 18 januari 2020 start de jaar-
lijkse actie Kerkbalans. En daarbij 
hebben wij uw hulp hard nodig. Niet 
alleen voor de instandhouding van 
ons kerkgebouw, maar vooral ook 
om de kern van de kerk te zijn en te 
blijven. De lopers zullen de benodig-
de gegevens bij u thuis bezorgen en 
weer ophalen. Een gedeelte zal per 
post worden verzonden. Wij hopen 
dat het een goede actie zal worden, 
dat u allen mee zult doen, waarvoor 
wij u bij voorbaat heel hartelijk dank 
zeggen.

Zondag 9 februari om 9.30 uur: Eucha-
ristieviering, Familieviering. Voorgan-
ger: Pater G. Remmers met medewer-
king van koor Stella Maris. Intenties: 
Mevr. C. van Huet-Wieland, ouders 
Dukkerhof-Könning en zoon Jan, ou-
ders C. de Jager-Barten.  
 
 
Bloemetje van verbondenheid
Zondag 9 februari zal -het Bloemetje van 
verbondenheid- beschikbaar zijn. Als je 
iemand een teken van bemoediging of 
een bedankje wilt bezorgen kun je na 
de viering een bloem meenemen uit de 
vaas bij het altaar of achter in de kerk.
Voor meer informatie en kerkdiensten: 
raadpleeg ons parochieblad Op Weg.

Dominee  Henk Poot. (foto: Christenen voor Israel)

Volop humor bij Herrie in de keuken. (foto: Lesley Pols)

de Liemers Helemaal Goed! Courant Vrijdag 31 januari 2020 9

Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

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

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

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

Assurantiën  Pensioenen  Hypotheken  Administratie  Makelaardij

Reserveer 
nu het nog 

kan!

Als advies 
maatwerk wordt
Het gemak van ontzorgen

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

Pannerden – Op donderdag 13 febru-
ari is er bij de Senioren Vereniging 
Pannerden een soosmiddag met Paul 
Mulder.
 
Handgemaakte liedjes van Paul Mulder 
worden gezongen in het Nederlands 
en de Liemerse streektaal. In de liedjes 
wisselen ernst en humor elkaar af. Er 
worden uiteenlopende zaken bezon-
gen zoals (on)mogelijke liefdes, de eeu-

wige strijd tussen de seksen, opa en 
oma uut Spiek, de Rijn en natuurlijk… 
de jukebox!
Alle leden zijn welkom van 14.00 – 
16.30 uur in zalencentrum De Dijk in 
Pannerden voor deze eerste soosmid-
dag in het nieuwe jaar. De vereniging 
organiseert elke maand een soosmid-
dag. Voor lid worden van de senioren-
vereniging of inlichtingen: kom naar de 
soosmiddag op 13 februari.

Senioren Vereniging Pannerden 
met Paul Mulder

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



Bouwen met glas

Lijkweg 32, Groessen, T 0316 26 13 78, E info@vermeulengroessen.nl WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

Carports
Maatwerk 

Veranda’s
Standaard en 
Maatwerk 

Tuinkassen
Standaard en 
Maatwerk

Tuinhuisjes
Maatwerk 

Volglas 
schuif- en 

draai-schuif-
wanden

Maatwerk 

Aluminium 
ramen, 

deuren en 
kozijnen

Maatwerk 

Buiten- 
zonwering 
en screens

Maatwerk 

Schuren
Maatwerk 

Hét adres in de regio voor bouwen met glas

Bel ons voor een afspraak! Samen bekijken we uw mogelijkheden.  0316 26 13 78

van 

€13.890,- 

voor 

€8.334,-

www.lentjesdroomkeukens.nl

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

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

WIJCHEN 
ELKE ZONDAG 

OPEN VAN  
12-17 UUR

van 

€5.290,- 

voor 

€3.174,-

40% 
KORTING

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE WWW.WBSRIJNWAARDEN.NL

Uw witgoed apparaat defect?Uw witgoed apparaat defect?

KOMSTRAAT 15A 
6915 AG  LOBITH 

TEL WINKEL : 0316-541250
GSM: 06-50894884 

VAN 8.00-21.30 UURW.B.S. RIJNWAARDEN

Laat hem vakkundig repareren 
of voor vervanging



Actief ‘81 begint jaar
met drie kampioenen
WESTERVOORT – Tijdens de Nevobo 
recreantencompetitie op 15 en 22 ja-
nuari zijn er liefst drie teams kampi-
oen geworden. Op 15 januari werden 
bij de dames Actief ‘81 zowel eerste in 
de A-poule als in de B-poule. En op 22 
januari werd Actief ‘81 – 1 kampioen 
in de A-poule ten koste van het twee-
de team van Actief. De broodjes kroket 
smaakten heerlijk, terwijl bij de dames 
de bitterballen met smaak werden ge-
nuttigd...
 
A-poule dames: jammer bij de dames 
was de vervelende blessure van Anouk. 
Maar met overwinningen op REAL en 
Rohda en een gelijkspel tegen Loil kon 
dames 2 de bitterballen laten aanruk-
ken.
B-poule dames: slechts één setje ver-
lies bij Dames 1, alle andere sets wer-
den overtuigend gewonnen. Maar het 
belangrijkste blijft dat er lekker gespeeld 

wordt. En daar waren de dames het mee 
eens: het was een leuke volleybal-avond. 
‘t Peeske en ACE 19 werden telkens met 
enthousiast spel en goed verdedigende 
acties omgezet in een reeks punten. De 
schrik om de blessure op het andere 
veld leidde alleen even de aandacht af, 
waardoor er één setje verloren ging. Dat 
werd de set erna meteen rechtgezet. Op 
11 maart de derby tussen dames 1 en 2!
A-poule heren: het werd de gebruikelijke 
strijd tussen het eerste en tweede team 
van Actief. Meestal is het team van de 
maandag gemengd sterker (en gemid-
deld 20 jaar jonger), maar zij konden dit 
keer geen vuist maken. Het team met 
Monir, Ishak, Richard, Jan, Fred, Albert 
en Tristan kon zonder setverlies (vijf 
keer winst, één keer gelijk) de envelop 
met inhoud ophalen.
Wel is nu zeker dat er toch weer drie 
teams van Actief ‘81 op het eindtoernooi 
in Terborg zullen optreden.

REGIO – Wilt u graag iets onder de aandacht brengen in uw regio? Dat 
kan! Uw bericht kunt u online insturen via onze website: www.gemeente-
nieuwsonline.nl.
 
Daar klikt u bovenaan het scherm eerst op de regio waarover uw bericht gaat. 
Vervolgens klikt u rechts bovenaan op de tekst: ‘Nieuws aanleveren’. De rest 
wijst zich vanzelf. Heeft u vragen? Bel dan gerust even: 0481-464770. We hel-
pen u uiteraard graag verder.

Leerlingen maken kennis met hun favoriete beroep

Speeddaten met Professionals

LIEMERS – Leerlingen van vijf mid-
delbare scholen in Zevenaar, Duiven 
en Arnhem krijgen woensdag 5 fe-
bruari de kans om in gesprek te gaan 
met echte beroepsbeoefenaren. 
 
Het evenement ‘Speeddaten met Pro-
fessionals’ is een initiatief van de drie 
Rotaryclubs Duiven, Zevenaar en Arn-

hem-IJssel. Samen met onder meer 
het Liemers College uit Zevenaar en 
Didam en het Candea College uit Dui-
ven reiken zij leerlingen de helpende 
hand bij het vraagstuk: Wat wil ik later 
worden?
“In één-op-één gesprekken met men-
sen die daadwerkelijk het beroep van 
hun keuze uitoefenen, is het gemakke-

lijker de voor- en nadelen van een 
beroep te achterhalen”, leggen de 
organisatoren uit. Het evenement 
is speciaal bedoeld voor havo- en 
vwo-leerlingen vanaf de derde klas. 
“Juist deze leerlingen staan voor de 
keuze van een vervolgopleiding of 
van hun vakkenpakket. Vaak zijn 
leerlingen na het gesprek nog meer 
overtuigd van hun keuze, maar re-
gelmatig gebeurt het ook dat zij vol-
ledig van gedachten veranderen.”
 
Tachtig beroepen
Zo’n tachtig beroepen zijn tijdens 
de speeddate vertegenwoordigd. 
“Het merendeel van deze beroepen 
wordt beoefend door leden van 
onze Rotaryclubs. En van de be-

roepen die wij niet binnen onze clubs 
vertegenwoordigd hebben, zijn we via 
onze netwerken aan professionals ge-
komen.”
Ook ouders zijn van harte uitgenodigd. 
Het ‘Speeddaten met Professionals’ 
begint woensdag 5 februari om 18.00 
en duurt tot 20.00 uur. Locatie: Hotel 
Van der Valk (Impuls 2 in Duiven).

‘Lekker blijven plakken’ bij De Geinsköp
DIEDELDAM – Noel Sticker is het af-
gelopen weekeinde gepresenteerd 
als nieuwe Prins Carnaval van carna-
valsvereniging De Geinsköp! Samen 
met zijn adjudanten Patrick Heinst en 
Marc Roes èn de hofdames Coco en 
Nine Strijbosch zullen zij het carna-
val in februari aanvoeren. Hij zal de 
scepter zwaaien over de Geinsköp als 
Prins Nol de 1e, met als leus ‘Lekker 
Blijven Plakken’.
 
Nol kwam als Prins Carnaval naar vo-
ren toen hij was ontsnapt uit de Ufo 
van buitenaarde wezens die vakkundig 
door het duo Scully & Mulder onscha-
delijk waren gemaakt. Zij waren inge-
roepen door De Geinsköp aangezien 
meerdere prinskandidaten waren ver-
dwenen.

Onderscheidingen waren er voor Frank 
en Geerte Gesthuizen(Plok). Zij werden 
benoemd tot ere-lid in de orde van De 
Geinsköp voor hun 33-jarige inzet voor 
de vereniging. Op zondag werd huis-
orkest Bacchus in het zonnetje gezet. 
Al 33 jaar zorgen zij tijdens de pronk-

zittingen en carnaval voor de muziek 
en zij werden hiervoor onderscheiden 
met ‘de orde van de vrolijke noot’.
Verschillende sketches passeerden de 
revue. Eén van de hoogtepunten: Een 
openbare auditie van twee nieuwe da-
mes voor de nieuwe dansgarde van 
De Geinsköp was door het aanwezi-
ge publiek te aanschouwen. De vrouw 
van de voorzitter, Ilse Klein Herenbrink 

nam deze persoonlijk af. Twee solli-
citanten, Greet en Marietje zorgden 
voor hilarische situaties tijdens deze 
auditie.
Dit geslaagde pronkzittingweekend 
zal een vervolg krijgen tijdens het ko-
mende carnaval dat van 23-25 februari 
zal losbarsten. Voor meer informatie 
betreffende het Geinsköp Carnaval: 
www.geinskop.nl.

Overdekte vlooienmarkt in Doesburg
DOESBURG – In sporthal Beumers-
kamp aan de Breedestraat 39 is op 
zondag 2 februari van 09.00 – 16.00 
uur een grote vlooienmarkt.
 
Ook deze keer zijn er kramen en 
grondplaatsen met tweedehands, an-
tiek, curiosa, snuisterijen, brocante, 
huisraad en kleding. Leuk als bezoe-
ker om te komen snuffelen of als u 
nog overtollige spullen heeft. En wilt u 
deze zelf te koop aanbieden, huur dan 
ook een vier meter brede kraam met 
dakje voor 25 euro. Een grondplaats 
van zes meter kost 17,50 euro. Boe-
ken kan via www.animo-vlooienmark-
ten.nl of bel ervoor 06 39108152.
De markt bezoeken kost het drie 
euro entree voor volwassenen en 

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

De catering wordt verzorgd door de  
sporthal. 

Prins Nol de 1e, adjudanten Marc Roes en Patrick Heinst en hofdames Coco en Nine Strijbosch. 
(foto: Marco Nijland)

Woensdag 5 februari gaan leerlingen van vijf middelbare scholen in gesprek met professionals die hun 
favoriete beroep beoefenen. Deze professionals zijn leden van de Rotaryclubs in Zevenaar, Duiven en 
Arnhem. (foto: RC Zevenaar)
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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 autosleutels 
ongeacht welk bouwjaar 
worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT EN 

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT EN 

Autosleutels, ook op 
codenummer, ook met chip 
(wegrijblokkering) 

Nieuws insturen?

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



Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

Airconditioning in alle zalen

Familie Reymer, Dorpstraat 78, 
6909 AN  Babberich, 

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

e-mail adres: info@centrumreijmer.nl

Zondag 23 februari

Carnavalsmenu
e 19,95

Gelieve te reserveren.

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 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

offi ceel Microcar 
& Ligier dealer 

verkoop nieuw & gebruikt

showroom

service & onderhoud

werkplaats

VAN BINDSBERGEN MINICARS
Marconistraat 29B - 6902 PC Zevenaar

Tel. 0316-254186
brommobielzevenaar.nl

brommobielzevenaar.nl

Microcar MGO, 
NIEUW   €12.990,-   2 jaar garantie

ook private lease mogelijk

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!

Bloemberg
Zevenaar, Marconistraat 21, 0316-340204

toyota-bloemberg.nl

De nummer 1 in betrouwbaarheid heeft iets nieuws. Op alle Toyota modellen ontvangt u 5 jaar garantie en tijdelijk krijgt u 5 jaar gratis onderhoud 
cadeau*. APK, onderhoudsbeurten, 24/7 Toyota Pechhulp in heel Europa, Hybride Zekerheid Controle, het is allemaal inbegrepen. Zo rijdt u de 
komende jaren compleet zorgeloos in uw Toyota. Kom langs voor een proefrit of lees meer op toyota.nl/5plus5.

*Lees de voorwaarden op toyota.nl/5plus5. Actieperiode loopt van 19-12-2019 t/m 31-03-2020 (uiterste registratiedatum 31-05-2020). Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere kortingen en/of acties.

5 JAAR 
ONBEZORGD RIJPLEZIER

NIEUW BIJ TOYOTA:
5 JAAR GARANTIE + 5 JAAR GRATIS ONDERHOUD

ONBEZORGD RIJPLEZIER

FEESTJE? 
WELKOM AAN BOORD!  

 

Partyschepen & 
Rondvaarten op de Rijn 

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

    



DUIVEN – Door natuurlijk verloop 
heeft de Politie BigBand Oost-Neder-
land een aantal vacatures die zij op zo 
snel mogelijke termijn ingevuld zou 
willen hebben.
 
“Wij hebben op dit moment in de vaste 
bezetting ruimte voor een bas-trombo-
nist, 3e trombonist, 2e alt-saxofonist en 
pianist. We zoeken
enthousiaste politiemensen of mede-
werkers die binnen de politieorganisatie 
in de administratieve e/o technische on-
dersteuning werkzaam zijn en deel uit 
willen gaan maken van onze bigband.
Bent u als opsporingsambtenaar in 
dienst bij een andere opsporingsor-
ganisatie en houdt u ervan muziek te 
maken? Dan bent u ook van harte wel-

kom binnen onze bigband. Bent u ge-
interesseerd en heeft u ervaring in een 
HaFaBra orkest en wilt u kennis maken 
met het BigBand repertoire ? Neem dan 
contact met ons op via info@politiebig-
band.nl. Of kom tijdens onze repetitie 
avond binnenlopen. We repeteren op 
woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in 
het Muziekhuus van de Liemers Har-
monie Duiven aan de Visserlaan 39 in 
Duiven.
Ga voor meer informatie over onze big-
band naar onze website www.politiebig-
band.nl. Indien u geen politieambtenaar 
bent en wel geïnteresseerd om in onze 
bigband mee te spelen, schroom dan 
niet en meldt u aan. Onder bepaalde 
voorwaarden bestaat de mogelijkheid 
om lid te worden.”

Jaarconcert. (foto: D. de Wit)

ZEVENAAR – Op dinsdag 4 februari 
(Wereldkankerdag) houdt het Braam-
huis een thema-avond over de ma-
retakbehandeling. Wat kan maretak-
behandeling voor de kankerpatiënt 
betekenen?
 
Het is een vorm van aanvullende be-
handeling met natuurlijke middelen 
voor kankerpatiënten. De maretak, of-
ficieel ‘viscum album’ genaamd, is se-
dert 100 jaar een beproefd aanvullende 
middel. Het werkt immuun stimulerend 
en tumor-remmend en is in Europa het 
meest gebruikte natuurlijke middel voor 
tumor-patiënten. We zullen deze avond 
kort ingaan op de eigenschappen van 
tumoren, op de reguliere aanpak ervan 
en op welke wijze viscum-therapie deze 
kan aanvullen. Daarna zullen we pro-
beren te begrijpen waarom de viscum 

album of maretak deze eigenschappen 
heeft, door u allerlei kenmerken van 
deze bijzondere plant te laten zien. U 
bent ook welkom met vragen over deze 
behandeling en deze ziekte. Huisarts 
Casper Post Uiterweer is de spreker.
De thema-avond in het Braamhuis be-
gint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 
uur. Het Braamhuis in Zevenaar is 

gehuisvest aan de Reisenakker 12 in  
Zevenaar. Het Braamhuis is een in-
loophuis waarvan de deuren open 
staan voor mensen die kanker hebben 
of er juist van genezen zijn, hun fa-
milieleden, overige naasten en nabe-
staanden. Een plek voor aangename 
zorg en extra aandacht. Voor en door 
de Liemers.

ZEVENAAR – Masterclass 
door Linda Wagenmakers 
(vanaf 16 jaar). Je krijgt les 
van een musicalster.
 
Op maandag 3 februari gaat 
de voorlopig laatste Master-
class van Linda Wagenmakers 
van start. In 2020/2021 is zij 
met haar theatertour alleen 
nog te zien in de theaters. Wil 
je deze masterclass niet mis-
sen? Geef je dan snel op!
Linda Wagenmakers is een 
groot voorbeeld met haar ge-
weldige stem en performance 
op het musicalpodium. Kunst-
werk! Muziekschool biedt je nu 
de kans om samen met Linda je eigen 
zang en presentatie naar een hoger 
niveau te tillen. Linda Wagenmakers 
geeft bij Het Musiater een unieke mas-
terclass. In tien avonden werk je aan 
zangtechniek, interpretatie en presenta-

tie. Pak deze kans en meld je snel aan.
De les is op de maandag van 20.00 – 
21.45 uur in Het Musiater, Zevenaar 
(10 lessen van 105 minuten. Prijs 230 
euro (exclusief 21% BTW vanaf 21 jaar) 
www.liemerskunstwerk.nl.

ZEVENAAR – Op 11 december tijdens 
de ledenvergadering is Rob Wentholt 
na 18 jaar gestopt als bestuurslid/
penningmeester. Dit heeft de nood om 
een nieuwe penningmeester/bestuurs-
leden te vinden extra groot gemaakt. 
Zeker ook, omdat er vorig jaar al een 
minimale bestuursbezetting was.
 
De schutterij is dan ook blij te kunnen 
melden dat er een goede aanvulling ge-
vonden is in personen van Jan Polman 
(penningmeester) en Robin Bremer (al-
gemene zaken). Tevens zijn er nu ook 
twee aspirant bestuursleden, die eerst 
een jaar meelopen. Dit zijn Bas Heijne-
man en Davy van Uem. Gehoopt wordt 
dat zij na één jaar ook toetreden tot het 
bestuur.
Met deze aanvulling binnen het bestuur, 
kunnen de bestuurstaken weer verdeeld 
worden. De individuele belasting daalt 

en daardoor krijgen ze allen weer een 
positieve impuls om de zaken weer met 
frisse moet op te pakken.
Het volledige bestuur bestaat nu uit: 
Nicky Thomassen (voorzitter), Jan Pol-

man (penningmeester), Gerald Arns 
(secretaris), Fred van Uem (pr), Jacco 
Brouwer, Thijs Derksen en Robin Bre-
mer (algemene zaken), Bas Heijneman 
en Davy van Uem (aspirant-leden).

KALKAR – Op een kleine 6.000 m2 
beursoppervlakte presenteren zich on-
geveer 150 exposanten op het gebied 
van recreatie en toerisme. Hier is voor 
elke vakantieliefhebber wat wils!
 
De exposanten staan klaar om u te 
voorzien van tips en informatie over 
de meest spannende en interessan-
te vakantiebestemmingen en excur-
sie mogelijkheden, zowel in de regio  
Niederrhein en in Nederland, maar ook 
naar verdere bestemmingen in Duits-
land. U vindt vooral informatie over ac-
tiviteiten op het gebied van wandelen, 
fietstoerisme en outdoor-activiteiten.
 
Toeristisch Informatie Centrum ‘t Gel-
ders Eiland zal ook twee dagen aanwe-
zig zijn om bezoekers te vertellen over 

ons mooie gebied en welk aanbod Ge-
meente Zevenaar (en de Liemers) heeft 
voor toeristen die ons graag willen be-
zoeken. U vindt het TIC in de Speciale 
Oranjestraat. De beurs vindt plaats op 

zaterdag 01 en zondag 02 februari. De 
openingstijden zijn op beide dagen van 
10.00 tot 17.00 en een dagkaart voor 
volwassenen kost 7 euro. Kinderen tot 
12 jaar hebben gratis toegang.

Het volledige bestuur van Sint-Andreas. Zittend van links naar rechts: Jan Polman, Nicky Tho-
massen, Gerald Arns. Staand Fred van Uem, Davy van Uem, Thijs Derksen, Bas Heijneman, Robin 
Bremer en Jacco Brouwer. (foto: Sven Ograjensek)

Maretak.

Linda Wagemakers geeft voorlopig laatste Masterclass in 
Het Musiater. (foto: impresariaat)

Politie BigBand Oost-Nederland 
zoekt muzikanten

Thema-avond over maretakbehandeling 

Laatste Masterclass  
Linda Wagenmakers

Nieuwe bestuursleden bij Schutterij Sint-Andreas

Op deze beurs vindt u alles rondom dé mooiste tijd van het jaar

Toeristische Beurs in Kalkar

de Liemers Helemaal Goed! Courant Vrijdag 31 januari 2020 13

x y c l e s e r v i c e . n l

NR 1 in service en kwaliteit...
(0313)  412 727x y c l e s e r v i c e . n l

NR 1 
in service en 

kwaliteit...

(0313)  412 727

GRATIS 
HAAL- 

EN BRENG-
SERVICE

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



‘t Holland 41 Duiven Tel. 0316 - 281451

OCCASION
VOOR HET COMPLETE AANBOD BEZOEKT U ONZE SITE

www.garagearno.nl 

Wij leveren elke auto af met een algehele controle beurt en indien 
nodig een apk keuring. Bij auto’s boven de 4500.00 euro krijgt  
uw 6 maanden Bovag garantie. Voor auto’s onder de 4500.00 euro 
hanteren wij onze strenge kwaliteitsnormen die wij hanteren  
sedert 1985. Na een uitgebreide afleveringsbeurt leveren 
wij u alle auto’s graag inclusief 3 maanden eigen garantie,  
meestal 3 maanden garantie op arbeidsloon. voor informatie  
reageren wij alleen op info@garagearno.nl en 0316-281451

Ford Focus 2017 80.000 km Benzine € 11.250,-

Volvo C70 2001 135.879 km Benzine € 8.750,-

Ford Ka 2012 132.186 km Benzine € 4.650,-

Peugeot 206 2011 125.840 km Benzine € 4.500,-

Fiat Panda 2009 144.376 km Benzine € 3.750,-

Ford Fiesta 2010 126.000 km Benzine € 3.550,-

Opel Corsa 2006 157.251 km Benzine € 3.500,-

Hyundai Atos 2007 112.021 km Benzine €  2.750,-

de garage met meer mogelijkheden

HEEL STERK 
IN ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERK

’t Holland 41 • 6921 GX Duiven
tel. 0316 281451

www.garagearno.nl

ONDERHOUD • REPARATIE • SCHADEHERSTEL • APK KEURINGEN • OCCASIONS

• moderne en perfect geoutilleerde werkplaats
• ervaren monteurs, bekend met alle merken
• prijsindicatie vooraf
• uitsluitend kwaliteitsonderdelen
• offi cial dealer van:
 Monroe schokdempers - Bosal uitlaten - Brink trekhaken - diverse merken banden

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

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

Daihatsu Cuore
Class 5drs Airco

€ 5.250,-

Volkswagen Eos 
1.6-16v FSI 

Airco-Stoelverw-Parkeersensor 

€ 8.950,-

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

Volkswagen Golf
1.4 TSI Highline Aut. Climate 

control/Lmvelg/Trekhaak

€ 10.950,-

Ford Ka 1.2 Titanium X 
Airco/LMvelg/Privacy Glass

€ 4.750,-

 
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 
Mini Mini 1.6 One 
Business Line
Bouwjaar 2010

Prijs: € 5.750,-

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
Citroen C4
1.6 E-HDI 114pk 
Ligne Business | 
Navi | Climate

Km-stand: 135.396 km
Bouwjaar: 02-2014

Prijs € 7.950,-



DUIVEN – Op zaterdag 18 april vindt 
weer de Techniekdag de Liemers 
plaats. Locatie is dit jaar Müller Eu-
ropean Truck en Trailer Care aan de 
Dijkgraaf 24 in Duiven.
 
Waarom een Techniekdag? Om in de 
toekomst te kunnen voldoen aan de 
vraag van de markt, is het belangrijk dat 
meer jongeren kiezen voor een techni-
sche studie. Doel van de Techniekdag is 
kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar 
de kans geven techniek te ontdekken. 
Deelnemende bedrijven en onderwijsin-
stellingen laten op de Techniekdag door 
middel van doe-activiteiten zien hoe 
leuk en breed techniek is. Alle aspecten 
en niveaus komen deze dag aan bod.

Bedrijven worden van harte uitgeno-
digd hun bedrijf te presenteren aan 
de technici van de toekomst. Aan 

deelname zijn geen kosten verbon-
den. Aanmelden als deelnemer kan 
via de website van de Techniekdag:  
www.techniekdag.nl/techniekdag-de- 
liemers.

Initiatiefnemers
Techniekdag de Liemers wordt geor-
ganiseerd door VNO NCW Midden en 
Lindus, de ondernemersvereniging 
van de Liemers. In de projectgroep 
zitten vertegenwoordigers van onder-
wijsinstellingen en het bedrijfsleven: 
Muller European Truck en Trailer Care,  
Liemers College, Technoplaza, Instal-
latiewerk Achterhoek Rivierenland, 
Kremer Installatietechniek, Welling 
Bouw|Onderhoud.
De Techniekdag op zaterdag 18 april 
vindt plaats tussen 10.00 en 16.00 uur 
en is voor iedereen gratis toegankelijk. 
Aanmelden als bezoeker is niet nodig.

De werkgroep Techniekdag. (foto: Jacques Kok)

ZEVENAAR – Op maandagavond  
10 februari heeft Groei en Bloei – Lie-
mers Gerrit Jansen uitgenodigd om 
een lezing te houden. De lezing heeft 
als onderwerp meegekregen ‘natuur 
in en rondom huis’.
 
Gerrit Jansen kan men kennen als we-
kelijkse columnist van de Gelderlander. 
Gerrit gaat deze avond in op het rekba-
re begrip ‘natuur’ waarbij hij een aantal 
kritische kanttekeningen zal plaatsen. 
Hij laat beelden zien van voornamelijk 
inheemse planten en dieren. Dus geen 
cultivars, maar pure tuinplanten. Hij be-
spreekt planten en dieren die rondom 
ons huis, het ‘erf’, voorkomen en hoe 
wij dat ‘erf’ aantrekkelijk kunnen maken 
zodat er een grote diversiteit ontstaat.
Ook ruimt hij tijd in voor het wel en wee 
van de ooievaars, valken, uilen, bloe-
men, hun bezoekers en de vijver in de 
tuin. Eveneens interessant is, dat hij 

laat zien hoe hij zijn wekelijkse natuur-
pagina in de Gelderlander opbouwt. 
“Wij hopen u graag te ontmoeten op 
maandag 10 februari in zaal Staring, 
Grietakkers 3 in Zevenaar. De lezing 
start om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 

uur bent u, lid of geen lid van Groei en 
Bloei, welkom!”
Entree: 2,00 euro voor leden en intro-
ducés en 5,00 voor niet-leden, inclusief 
koffie/thee en lot voor loterij. Voor even-
tuele vragen: info@liemers.groei.nl.

DIDAM – Hulp nodig bij de belastin-
gaangifte via de computer? Een ex-
pert die met meekijkt of een vraag die 
blijft hangen? In de maanden maart 
en april zijn experts in de Bibliotheek 
Montferland aanwezig om te helpen. 
De Bibliotheek biedt een belastings-
preekuur ter ondersteuning van de 
digitale aangifte voor 2019 aan.
 
In Bibliotheek Didam, vanaf 2 maart ie-
dere maandagmorgen van 9:00-12:00 
uur. In Bibliotheek ’s-Heerenberg is het 
vanaf 3 maart iedere dinsdagmiddag 
van 13:30-16:00 uur. Ook voor vragen 
over toeslagen zitten de dan experts 
klaar. Voor mensen die zelf aangifte 
willen doen, biedt de Bibliotheek gra-
tis beveiligd computer- en internetge-
bruik. Hulp bij aangifte en computer-
faciliteiten is gratis en voor iedereen, 
ook als je geen lid van de Bibliotheek 
bent; een vrijwillige bijdrage voor de 
expert wordt op prijs gesteld. Beter 
leren omgaan met de computer, in-
ternet en sites van de overheid? Volg 
dan de cursus Klik&Tik of Digisterker. 

Vraag naar de mogelijkheden bij de 
Bibliotheek.
De samenwerking tussen de Belas-
tingdienst en Koninklijke Bibliotheek 
(KB) bestaat sinds 2016. Bijna alle 
bibliotheken in Nederland bieden 
dankzij die samenwerking gratis di-
givaardigheidscursussen aan voor 
mensen die moeite hebben met de 

digitale overheid. Bovendien organise-
ren ze – in samenwerking met lokale 
maatschappelijke organisaties – hulp 
bij het invullen van de online belas-
tingaangifte, bijvoorbeeld via belas-
tingspreekuren. De samenwerking is 
in januari 2019 voor vier jaar verlengd. 
Dit maakt blijvend hulp bij belastin-
gaangifte in bibliotheken mogelijk.

HERWEN – Ruim 400 bezoekers van 
de pronkzitting kregen zaterdag 18 
januari in Herwen een zeer boeiende 
avond voorgeschoteld met voor elk 
wat wils en er werden diverse mensen 
en situaties op de hak genomen.
 
De presentatie was in handen van 
Edwin Buil. De spelersgroep van de 
Clusenarren starten de avond met 
het stukje ‘Aan de lijn’ hier werden de 
gedachten van het schone wasgoed 
aan de waslijn uitgebeeld. Daarna was 
het de beurt aan onze Fiepke (Jeroen 
Fierkens) met een nieuwe hilarische 
buut. Tussen deze sketches door werd 
er ook gedanst door de dansmarietjes 
van de Clusenarren. Ook werd afscheid 
genomen van prins Bart de 1e.
Na de pauze was het de prinsengarde 
die aan de beurt was om de nieuwe 
prins te presenteren. Die als piraten 
terecht kwamen in Schotland door or-
kaan Marga. De piraten zochten naar 
een nieuwe kapitein. En zo kwam uit 
de zes prinskandidaten Bjorn Klop als 
nieuwe prins van de Clusenarren te 
voorschijn met als leus: Bok’m d’r op!
Na de Prinswisseling gingen Tumpke 
uut de Carvium, duo Fris & Fruitig en 
terug van weggeweest Carla & Cobus 
verder met de avond. Carla & Cobus 

waren op zoek naar een huis in Her-
wen, maar zo als altijd liep dat anders 
dan gedacht. De muzikale omlijsting 
van de avond was in handen van de 
Pronkband en zij wisten met hun re-
pertoire een prima sfeer te creëren en 
zetten de zaal op z’n kop.

WESTERVOORT – De film ‘Five 
feet apart’ is woensdag 12 fe-
bruari te zien op het witte doek 
van Filmhuus Westervoort in Hui-
ze Vredenburg. Dit romantische  
drama is geïnspireerd door 
het echtpaar Dalton en Katie  
Prager, die allebei last hadden 
van taaislijmziekte.

De zeventienjarige Stella Grant, 
verslaafd aan haar laptop en dol 
op haar vriendinnen, brengt een 
groot deel van haar tijd door in het 
ziekenhuis met cystic fibrosis, een 
taaislijmziekte. Haar leven zit vol 
met routines, regels en zelfdisci-
pline, die allemaal op de proef wor-
den gesteld als ze de charmante me-
depatiënt Will Newman ontmoet. Will 
maakt deel uit van een experimentele 
behandeling en Stella wacht op een 
orgaandonatie. Ze flirten al snel met 
elkaar, maar vanwege infectiegevaar 
moeten zij een veilige afstand tussen 
elkaar bewaren.

Programma
Om 19.30 uur is men welkom in Huize 
Vredenburg. Het eerste kopje koffie of 
thee is gratis. De film start om 20.00 
uur en halverwege de avond is er een 
pauze. Slechthorenden kunnen dank-
zij de aanwezige ringleiding met een 
hoortoestel het geluid van de film be-

luisteren zonder storend omgevings-
geluid.
Tickets van vijf euro per stuk zijn te 
reserveren op www.filmhuuswester-
voort.nl. Gereserveerde tickets liggen 
bij Huize Vredenburg klaar tussen 
19.15 en 19.45 uur. Daarna komen  
reserveringen te vervallen.

(foto: Bibliotheek Montferland)

(foto: Copyright Universal Pictures)

Jongeren ontdekken techniek
op de Techniekdag de Liemers

Lezing Groei&Bloei door Gerrit Jansen

Natuur in en rondom huis

Bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte

Prins Bjorn de 1e
nieuwe prins der Clusenarren

Filmhuus Westervoort toont ‘Five feet apart’
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Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl



Condensdroger, 7 kg Laadvermogen,
Startuitstel, Display, Informatie via display,
Resttijdaanduiding, Verlichte binnentrommel,
energieklasse: B, Energieklasse: B, breedte:
598 mm, hoogte: 842 mm, diepte: 625 mm

WTE84383NL wit

soort
Condensdroger
draairichting deur (niet 
 verwisselbaar)
Draairichting deur rechts
kenmerken
Vulgewicht: 7 kg
Startuitstel
Comfort
Display
Informatie via display
Resttijdaanduiding
uitvoering algemeen
Verlichte binnentrommel
EU-Richtlijnen 92/725/EWG
Energie efficiëncyklasse 
 energieklasse: B
Laadvermogen (katoen) in kg: 7
Jaarverbruik kWh 
 4-persoonshuishouden: 264

EU-Richtlijnen wasdrogers 
 392/2012 (ab 29.05.2013)
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse: B
(Energieverbruik van # 
 kWh/jaar, gebaseerd op 160 
 droogcycli van het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading en halve belading, 
 als ook het gebruik van 
 programma's met minder 
 capaciteit. Het daadwerkelijke energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.: 264

dB voor het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading: 64 dB[A] re 1 pW

afmetingen
breedte: 598 mm
hoogte: 842  mm
diepte: 625 mm
gewicht: 45.000 gr
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
Volledige EU Energieklasse 
 gegevens nog niet beschikbaar
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam
Tel. 0316-221438 info@stjanshof.nl 
www.stjanshof.nl

 

Wasautomaat, 8 kg Vulgewicht, max. 1.400
Toerental/min, Touch Control bediening, LED-
Display, Zelfreinigende wasmiddellade,
ActiveWater, Onbalansherkenning, Aquastop
met garantie, Energieklasse A+++, breedte: 598
mm, hoogte: 848 mm, diepte: 550 mm

WAQ28496NL 

soort
Wasautomaat
constructie
Voorlader
vermogenskenmerken
Vulgewicht: 8 kg
Toerental/min: max. 1.400
Vulopening: 32 cm
bediening
Touch Control bediening
Comfort
LED-Display
wasmiddeltoevoer
Wasmiddellade Zelfreinigende 
 wasmiddellade
eigenschappen algemeen
ActiveWater
Programma’s en opties
EcoPerfect

uitvoering algemeen
Onbalansherkenning
Waterbescherming (beschrijving 
 Aquastop met garantie
Kinderbeveiliging
EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
Nominale capaciteit: 8 kg voor 
 het standaard katoenprogramma 
 op 60°C bij volledige lading 
 of het katoenprogramma op 40°C 
 bij volledige lading, indien 
 deze lager is
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse A+++
Energieverbruik van 135 
 kWh/jaar, gebaseerd op 220 
 standaard wascycli voor 
 katoenprogramma's op 60°C en  
 40° bij volledige en 

EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
 gedeeltelijke lading, en het 
 verbruik in de 
 energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

Centrifuge-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A (meest 
 efficiënt) tot G (minst 
 efficiënt) 
 Centrifugeerresultaat B
Maximale centrifugesnelheid: 
 1.400 U/min voor het standaard 
 katoenprogramma op 60°C  bij 
 volledige lading of het 
 standaard katoenprogramma op 
 40°C  bij gedeeltijke lading, 
 indien deze lager is, en het 
 resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op  60°C  bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40°C  bij gedeeltelijke lading, indien die hoger is.

dB tijdens wassen van het 
 standaard katoenprogramma op 
 60°C bij volledige lading: 49 
 dB[A] re 1 pW
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

WAQ 28496NL Wasautomaat 8 kg 
1400 toeren, Energieklasse A+++, 

breedte: 598 mm, hoogte: 
848 mm, diepte: 550 mm

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

Hetelucht friteuse, Bakken zonder vet, 
inhoud 1,5kg, Temperatuur instelbaar, 

maximaal: 200°C, Controlelampje, 
Timer, Koele wanden, 1.500 Watt

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

GF400HL zwart

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Condensdroger, 7 kg Laadvermogen,
Startuitstel, Display, Informatie via display,
Resttijdaanduiding, Verlichte binnentrommel,
energieklasse: B, Energieklasse: B, breedte:
598 mm, hoogte: 842 mm, diepte: 625 mm

WTE84383NL wit

soort
Condensdroger
draairichting deur (niet 
 verwisselbaar)
Draairichting deur rechts
kenmerken
Vulgewicht: 7 kg
Startuitstel
Comfort
Display
Informatie via display
Resttijdaanduiding
uitvoering algemeen
Verlichte binnentrommel
EU-Richtlijnen 92/725/EWG
Energie efficiëncyklasse 
 energieklasse: B
Laadvermogen (katoen) in kg: 7
Jaarverbruik kWh 
 4-persoonshuishouden: 264

EU-Richtlijnen wasdrogers 
 392/2012 (ab 29.05.2013)
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse: B
(Energieverbruik van # 
 kWh/jaar, gebaseerd op 160 
 droogcycli van het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading en halve belading, 
 als ook het gebruik van 
 programma's met minder 
 capaciteit. Het daadwerkelijke energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.: 264

dB voor het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading: 64 dB[A] re 1 pW

afmetingen
breedte: 598 mm
hoogte: 842  mm
diepte: 625 mm
gewicht: 45.000 gr
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
Volledige EU Energieklasse 
 gegevens nog niet beschikbaar
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Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam
Tel. 0316-221438 info@stjanshof.nl 
www.stjanshof.nl

 

Wasautomaat, 8 kg Vulgewicht, max. 1.400
Toerental/min, Touch Control bediening, LED-
Display, Zelfreinigende wasmiddellade,
ActiveWater, Onbalansherkenning, Aquastop
met garantie, Energieklasse A+++, breedte: 598
mm, hoogte: 848 mm, diepte: 550 mm

WAQ28496NL 

soort
Wasautomaat
constructie
Voorlader
vermogenskenmerken
Vulgewicht: 8 kg
Toerental/min: max. 1.400
Vulopening: 32 cm
bediening
Touch Control bediening
Comfort
LED-Display
wasmiddeltoevoer
Wasmiddellade Zelfreinigende 
 wasmiddellade
eigenschappen algemeen
ActiveWater
Programma’s en opties
EcoPerfect

uitvoering algemeen
Onbalansherkenning
Waterbescherming (beschrijving 
 Aquastop met garantie
Kinderbeveiliging
EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
Nominale capaciteit: 8 kg voor 
 het standaard katoenprogramma 
 op 60°C bij volledige lading 
 of het katoenprogramma op 40°C 
 bij volledige lading, indien 
 deze lager is
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse A+++
Energieverbruik van 135 
 kWh/jaar, gebaseerd op 220 
 standaard wascycli voor 
 katoenprogramma's op 60°C en  
 40° bij volledige en 

EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
 gedeeltelijke lading, en het 
 verbruik in de 
 energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

Centrifuge-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A (meest 
 efficiënt) tot G (minst 
 efficiënt) 
 Centrifugeerresultaat B
Maximale centrifugesnelheid: 
 1.400 U/min voor het standaard 
 katoenprogramma op 60°C  bij 
 volledige lading of het 
 standaard katoenprogramma op 
 40°C  bij gedeeltijke lading, 
 indien deze lager is, en het 
 resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op  60°C  bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40°C  bij gedeeltelijke lading, indien die hoger is.

dB tijdens wassen van het 
 standaard katoenprogramma op 
 60°C bij volledige lading: 49 
 dB[A] re 1 pW

30
.1

1.
20

15
81

12
20

Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

WAQ 28496NL Wasautomaat 8 kg 
1400 toeren, Energieklasse A+++, 

breedte: 598 mm, hoogte: 
848 mm, diepte: 550 mm

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

Hetelucht friteuse, Bakken zonder vet, 
inhoud 1,5kg, Temperatuur instelbaar, 

maximaal: 200°C, Controlelampje, 
Timer, Koele wanden, 1.500 Watt

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

GF400HL zwart

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Peters St. Janshof 
al 65 jaar een 

vertrouwd adres

Peters St. Janshof Tel. 0316-221438
Kerkstraat 42 info@stjanshof.nl
6941 AH Didam www.stjanshof.nl

AKTIEMAAND    60 jaar!

BOSCH WASMACHINE 
GROOT
ASSORTIMENT 

• Makkelijk 
te bedienen

• Aquastop

• 1400 en 
1600 toeren

PANASONIC 
DAB RADIO

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam

BEZORGEN, INBOUWEN EN REPAREREN DOOR ONS DESKUNDIGE TEAM

“OUDERWETSE” GLOEILAMPEN EN LED/SPAARLAMPEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN

MIELE STOFZUIGER         
C1, C2, C3

BOSCH 
KOEL/VRIES
• Vrijstaand 

en inbouw
• Eventueel gratis 

inmeten bij
aankoop van 
nieuwe koelkast

• Prijzen 
incl. inbouwen

MIELE WASMACHINE 
• Zeer makkelijke bediening
• 8 kg. vul-

gewicht
• 1400 toeren
• Energiezuinig 

A+++
• Zeer scherp 

geprijsd

• Dab ontvangst • Klok
• FM • 10 voorkeurzenders 

• Met stofzak
• Verschillende 

types op 
voorraad

vanaf 
€ 179,-

STRIJKIJZERS
• Strijkijzers in verschillende 

soorten en prijsklasse

PANASONIC & PHILIPS

• TV’s in verschillende beeldmaten
• Inclusief plaatsen en installeren

BOSCH ACCU 
STEEL-

STOFZUIGER
• Afneembare 

handzuiger
• Li-Ion accusysteem
• Gebruiksduur 

+/- 35 min.

BOSCH VAATWASSER
• Vrijstaand 

• Inbouw
• Onderbouw

vanaf 
€ 399,- 



DUIVEN – Coach, psychotherapeut- en loop-
baanbegeleidster Zwannie Jager past als ge-
certificeerd hypnotherapeut bijna dagelijks 
hypnose toe om mensen te helpen. Maar wat is 
nu de magie van hypnose? Ik neem de proef op 
de som en onderga zelf een hypnose om deze 
vraag te kunnen beantwoorden.

“Is er een vrijwilliger uit het publiek?” klinkt het 
door het theater, waar de hypnotiseur op het 
punt staat om de vrije wil van een onwetend 
slachtoffer om te zetten in het gekakel van een 
kip of een ander ridicuul spektakel. Ter vermaak 
is een dergelijke show natuurlijk grandioos, 
maar de werkelijkheid van de hypnose ligt aan-
zienlijk ver verwijderd van de goocheltrucs van 
Rasti Rostelli. Ondanks het dwingende overko-
men van de hypnose in voorstellingen, is het 
hypnotiseren als instrument bij de hypnothera-
pie geheel vrijwillig en kan het enkel slagen wan-
neer de gehypnotiseerde doelbewust kiest om 
gehypnotiseerd te worden laat Zwannie Jager 
vooraf weten. Betekent dit dat alle mafketels 
op het podium uit eigen wil zo gek doen? Waar-
schijnlijk wel. De hypnotherapie poogt verande-
ring aan te brengen in het directe onderbewuste 
met behulp van een trance. Zo worden men-
sen als het ware ‘geprogrammeerd’ om buiten 
het vaste stramien te denken waarin zij zich 
begeven. Elke dag bevinden mensen zich wel 
in een ‘trance’; het luisteren naar muziek, het 
dagdromen en zelfs het slapen zijn voorbeelden 
van hoe de mens zich in het onderbewuste kan 
verplaatsen. Dit gebeurt bij de hypnotherapie 
door middel van hypnose, het in trance bren-

gen van de doelpersoon door middel van zo-
geheten ‘inducties’ zoals het luisteren naar een 
stem of het focussen op een punt in je lichaam. 
Wanneer de persoon in kwestie in de roes van 
de hypnose is, zal de hersenactiviteit dusdanig 
teruggedrongen zijn en zal hij zich heerlijk ont-

spannen voelen. Wanneer dit punt is bereikt en 
je eventjes bevrijd bent van de chaos aan dage-
lijkse gedachtegangen en andere redenen tot 
stress, kunnen je hersenen worden gewezen op 
de specifieke kwalen die je aangepakt wilt heb-
ben. Redenen om hypnotherapie te volgen, vari-

eren vaak van hardnekkige angsten tot pijntjes 
en van nagelbijten tot een uitstelgedrag voor 
de artikelen die iemand nog schrijven moet. “De 
effecten zijn snel merkbaar,” legt Zwannie uit. 
“Veelal bemerkt men al na één sessie verbluf-
fende resultaten.” De begeleiding is kort waar 
het kan en langer en intensiever indien nodig, 
zoals bij traumaverwerking. “Wanneer je erover 
wilt vertellen en schrijven, zul je het eerst mee-
gemaakt moeten hebben,” meldt Zwannie. Dat 
lijkt mij een puik plan, aangezien ikzelf ook de 
nodige vraagtekens heb bij de effectiviteit van 
hypnotherapie. Zwannie begint met het schet-
sen van een pad waarop mijn energie zich door 
mijn lichaam verplaatst. Naarmate mijn turbu-
lente gedachtestroom tot rust begint te komen, 
lijk ik deze energie ook te gaan voelen. Zwannie 
vertelt mij meer te gaan ontspannen en alles 
wat daarna komt draagt bij aan de sensatie 
waarin het voelt alsof ik langzaam in een warm 
bad wordt gelegd. Levendig beschreven beelden 
en zintuigelijke ervaringen worden in mij opge-
nomen als water in een spons. In combinatie 
met relaxte muziek voelt het alsof ik ieder mo-
ment in slaap kan. Al met al blijkt dat ik – hoe-
wel ik voor mijn gevoel net vijf minuten bezig 
was – al een halfuur aan het dromen ben. Na-
derhand voel ik mij scherper en meer gefocust. 
Het is een hoogst merkwaardige ervaring. Mijn 
conclusie: sommige mensen trekken de effec-
ten van hypnotherapie in twijfel, maar ik deel die 
mening niet. Integendeel. De werkelijkheid kent 
geen spectaculaire trucs of zwaaiende zakhor-
loges zoals op de kermis, maar wél een wereld 
van rust en persoonlijke verbetering. “Het hel-
pen van mensen, het zien groeien van mensen 
die nergens anders door geholpen konden wor-
den, dat is waarom ik het doe.”

WESTERVOORT/DUIVEN – Steeds meer men-
sen hebben moeite met het betalen van de reke-
ningen. Volgens een onderzoek van Nibud heeft 
32 procent van de Nederlandse huishoudens 
een betalingsachterstand. Ook in de Liemers 
loopt het aantal mensen met schulden steeds 
meer op. Tijd voor actie!

Het Nederlandse kabinet heeft een aantal maat-
regelen getroffen om mensen uit de schulden 
te helpen. Een voorbeeld daarvan is dat mensen 
makkelijker terecht kunnen bij de schuldhulpver-
lening. Om dat te verwezenlijken, is er een lande-
lijk initiatief bedacht: Vroeg signalering. Steeds 
meer gemeenten omarmen dit idee. Ook in de 
gemeenten Duiven en Westervoort is Vroeg sig-
nalering vanaf 1 november 2019 ingevoerd. Een 
speciaal team helpt mensen met hun betalings-
problemen: ‘Team Vroeg Eropaf’. Het team Vroeg 
Eropaf is een mix van professionals vanuit het 
Sociaal Loket van de gemeenten Duiven en Wes-
tervoort en de vrijwilligers/coördinatoren van 
Schuldhulpmaatje. Waar nodig wordt geschakeld 
met andere organisaties in het maatschappelijk 
veld, zoals bijvoorbeeld het Sociaal Raadslieden-
werk. “We gaan samen met deze partijen kijken 
hoe we de beginnende betalingsproblemen het 
beste kunnen oplossen”, vertelt Tonny Jansen, 
beleidsmedewerker Sociaal Domein van 1Stroom, 
de ambtelijke werkorganisatie voor de gemeen-
ten Duiven en Westervoort. “Partijen zoals Vitens, 

zorgverzekeraars, de gemeentelijke belasting en 
de woningcoöperaties wisselen gegevens uit. Als 
er geconcludeerd wordt dat een huishouden twee 
of meer betalingsachterstanden heeft, wordt er, 
zonder aankondiging, aangebeld. Het doel hier-
van is om in gesprek te komen en hulp aan te 
bieden bij mogelijke betalingsproblematiek. De 
ervaring bij schulden is vaak dat hoe groter de be-
talingsachterstand, hoe moeilijker een geschikte 
oplossing voor alle betrokken partijen te vinden 

is. Daarom stapt het team ‘Vroeg Eropaf’, na ont-
vangst van signalen eropaf.” Team Vroeg Eropaf 
richt zich dus op mensen die zelf geen contact 
opgenomen hebben en waarvan via eerderge-
noemde partners signalen zijn ontvangen van 
betalingsachterstanden. Voor hen is het extra be-
langrijk dat er tijdig een gesprek komt. Daarom 
wordt er dus bij een nog relatief kleine betalings-
achterstand gelijk actie ondernomen. Zo wordt 
de kans dat de kleine achterstand een enorme 

schuld wordt flink verkleind. “Het team werkt 
nauw samen met het mensen uit het maatschap-
pelijke veld. We hebben sinds november 2019 al 
diverse matches ontvangen en contacten gelegd. 
Bij het begin van het tweede kwartaal van 2020 
zullen de gegevens en de resultaten bekend zijn 
van de eerste vijf maanden.” Natuurlijk kunnen in-
woners ook zelf hulp aanvragen door contact op 
te nemen met het sociale loket van de gemeente 
Duiven en Westervoort.

Ted Prost

Linda Ruijs

Wereld van rust en persoonlijke verbetering
Gecertificeerd hypnotherapeut Zwannie Jager deelt geheimen van hypnose

Team Vroeg Eropaf op pad
Duiven en Westervoort helpen inwoners met beginnende financiële problemen

Tonny Jansen:  “We gaan samen kijken hoe we de beginnende betalingsproblemen het beste kunnen oplossen”. Foto: Linda Ruijs    

Zwannie Jager: “De effecten zijn snel merkbaar” 
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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 WestDigi-Doen!  

Beginnerscursus Windows 10/Office pakket 
Laptops/p.c.’s aanwezig 

Trainer: Clen Voorn  
Kosten: 25 euro voor 5 lessen, consumpties eigen rekening 
Locatie: De WijKern, Eilandplein 300, Duiven 
Data: 18 en 25 februari, 3, 10 en 17 maart   
 

Info/Aanmelden:  
Clen Voorn: 06 13411210 of info@dewijkern.nl  

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

Ook voor het 
reinigen en 
repareren van 
uw sta op stoel.

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven

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                     

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                     

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                     

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                     

• aluminium 
 ramen
• deuren
• serres
• isolerende 
 beglazing
• winkelpuien
• rolluiken
• spiegels
• zonwering

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

Showroom
Energieweg 1
Lobith

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

www.winkels-keukens.nl

Exclusief 

verkrijgbaar

bij Winkels 

keukens

Kom naar de showroom voor een demonstratie OOK QUOOKER 
SPECIALIST

Bora Classic 2.0

Bora Pure

Bora Basic

VLOOIEN
MARKT 

WESTERVOORT
ZONDAG 9 FEB. van 9-16 uur

SPORTCENTRUM PLANETS DE PALS • Emmerik 5 
info kraamhuur: Tel. 06 391 08 152

www.animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENGROTE



ZEVENAAR – Let’s Make Comedy is een zoek-
tocht naar de beste stand-up comedian. Het 
evenement vindt plaats in Gelderland en één 
van de acht voorrondes speelt zich af op 26 
februari in het Musiater. Directeur Bert Frölich 
vertelt enthousiast over de samenwerking en 
het nieuwe initiatief.
 
De samenwerking van Kunstwerk! Het Musiater 
met andere Gelderse podia, in totaal zo’n 21 stuks, 
dateert van vorig jaar. Frölich: “Het leek ons een 
goed idee om samen te werken. We lopen vaak 
tegen dezelfde problemen aan als het gaat over 
programmeren, ticketsystemen of marketing. Op 
deze manier kunnen we meer kennis delen.” Als 
begin van deze samenwerking zijn de podia gaan 
kijken waar het publiek behoefte aan heeft. Zo 
ontstond het idee over een talentenjacht op het 
gebied van comedy. “Dat soort evenementen zie 
je veel in het westen, maar niet in het oosten 
van dit land. De talentenjacht wordt gehouden in 
Gelderland, maar de deelnemers van Let’s Make 
Comedy komen wel uit het heel Nederland.”
 
Reis naar New York
Op 26 februari vindt dus de voorronde van Let’s 
Make Comedy plaats in het Musiater. In andere 
theaters worden de kwart en halve finales geor-
ganiseerd, met de échte finale in het Posttheater 
in Arnhem. Het draait in deze wedstrijd om stand-
up comedy en een beetje cabaret. Het verschil is 
dat een cabaretier vaak een verhaallijn heeft en er 
ruimte is voor zang en dans, terwijl een stand-up 

comedian dat niet heeft. “Stand-up comedy is de 
microfoon ervoor en gaan,” legt Bert uit. “Het con-
tact met het publiek is ook belangrijker.” Bij elke 
ronde is er een vakjury aanwezig die de kandidaat 
beoordeelt en beslist of hij door mag naar de vol-
gende ronde of niet. De winnaar krijgt als prijs een 
reis naar New York. Het is de eerste keer dat zo’n 
groot evenement in Gelderland plaatsvindt en dat 
is mogelijk door de nieuwe samenwerking: “Met 
elkaar kunnen we dit veel beter organiseren.”

Liemerse deelnemers
Voor dit jaar kunnen geïnteresseerden zich niet 
meer opgeven, wel ligt er een plan op tafel voor 
in ieder geval vier jaar lang. Bert: “Ik zie het als 
een groeimodel. Er zijn nu al veel deelnemers en 
die komen overal vandaan. Wat ik hoop voor de 
volgende keer, is dat er ook een paar Liemerse 
kandidaten meedoen.” Het aantal deelnemers uit 
de Liemers is dit jaar namelijk nul. Maar Bert heeft 
goede hoop: “Ik weet dat er hier veel talent is. Ieder-

een die grappig is of grappig denkt te zijn, kan zich 
hiervoor aanmelden.” Daarnaast kan je natuurlijk 
altijd een kijkje komen nemen bij de voorronde. 
“Wie weet denk je dan wel: ‘Ik kan dit beter!’” zegt 
Bert lachend. Want dat is natuurlijk het doel van 
dit evenement: het ontdekken én ontwikkelen van 
talenten. “Ik vind het mooi dat er een plek is voor 
nieuw en jong talent, want iedereen moet érgens 
beginnen. Dus ‘let’s make comedy’ en laten we een 
beetje grappig zijn in deze soms moeilijke wereld.” 

Kyra Sannes

‘De microfoon ervoor en gaan’
Voorronde van Let’s Make Comedy in het Musiater

“Ik hoop dat er de volgende keer ook een paar Liemerse kandidaten meedoen”. (foto: Kyra Sannes)

Duiven – Vrijdagavond 7 februari, begraafplaats 
‘t Heijlige Lant. Honderden fakkels en kaarsen 
verlichten het kerkhof. Nabestaanden steken 
een kaarsje op. De sfeer is troostend, gemoede-
lijk. Zie hier het decor van de lichtjesavond die 
vanaf 19.00 uur plaatsvindt.
 
De organisatie van de lichtjesavond is in handen 
van Afscheidshuis de Liemers, Correct Monne-
reau en De Wit Dela. Hét doel: samen je geliefden 
herdenken in een warme, intieme sfeer tijdens 
de donkere wintermaanden. “Wij laten hiermee 
zien dat mensen niet alleen staan in hun verdriet,” 
aldus commercieel Manager Berry van Beek van 
Connect Monnereau.
In 2017 hield Dela voor het laatst een lichtjes-
avond; dit was een groot succes. Onder de nieu-
we vlag van Afscheidshuis de Liemers is de licht-

jesavond daarom in ere hersteld. Berry van Beek: 
“Voorheen kwamen er tweehonderd tot tweehon-
derdvijftig mensen op de avond af. Wij hopen en 
verwachten dat er op 7 februari net zoveel bezoe-
kers zullen zijn.”
Voor de bezoekers is er koffie en thee aanwezig. 
Buiten worden er kaarsen uitgedeeld om neer te 
zetten op de graven en het strooiveld. Zo wordt 
het kerkhof verlicht. Berry: “Het is mooi om wat 
terug te kunnen doen voor de mensen.” Ieder jaar 
moeten veel mensen een van hun naasten begra-
ven of cremeren. Op deze manier gaat de herin-
nering aan de overledenen niet verloren. Iedereen 
is van harte welkom vanaf zeven uur ‘s avonds. 
De avond is volledig gratis voor iedereen. In het 
uitvaartcentrum van Afscheidshuis de Liemers 
speelt zachte muziek en kunnen mensen geza-
menlijk wat drinken. Van Beek: “Wij adviseren 
mensen om zoveel mogelijk per fiets te komen. 
Wie met de auto komt, kan bij de tennisvereniging 
parkeren.” 

LIEMERS – Zet het U ooit aan het denken wat 
bereikt zou kunnen worden wanneer bedrijven en 
verenigingen de handen ineen slaan? Misschien 
niet, maar na het lezen van dit artikel wel!
 
Op 18 november 2019 vond de vierde editie van 
Beursvloer de Liemers plaats. Een initiatief van 
de Liemerse Uitdaging in samenwerking met 
Caleidoz, Mikado en Welcom, dat is gericht op 
het matchen van bedrijven en ondernemers aan 
maatschappelijke organisaties. Een non-com-
merciële win/win gebaseerd op welwillendheid 
en liefde voor de regio, dat is waar de uitdaging 
voor staat. Waarom zouden we er ooit alleen voor 
staan, wanneer er samen voor kunnen gaan? 
DCN geleidehonden, 18.02 publishing en Van 
Dorp zijn voorbeelden van partijen die deelnemen 
aan de uitdaging. Het concept is overgewaaid uit 
andere delen van Nederland, waar verschillen-
de regionale varianten op de uitdaging, zoals wij 

deze in de Liemers kennen, worden uitgevoerd. 
Materiaal over? Website nodig? Er is vast een par-
tij die iets voor u betekenen kan. “Betrokkenheid”, 
daar draait het projectleidster Audrey Jeurissen 
om. “Mijn hoop is dat mensen regionaal elkaar 
meer gaan helpen en meer zullen kijken naar wat 
ze voor elkaar kunnen betekenen.” legt Audrey uit. 
“Op den duur zou de Uitdaging dan ook niet meer 
nodig moeten zijn als deze betrokkenheid van 
zowel het verenigingsleven als het bedrijfsleven 
de standaard is geworden.” Audrey werkt mee 
om de ‘matches’ tussen de verschillende partijen 
vast te leggen en om toezicht te houden op het 
verloop van de uitdaging in het algemeen. “Het 
loont gewoon en het is fantastisch om te zien dat 
wij met zijn allen de Liemers weer een stukje be-
ter leefbaar maken,” vertelt ze gepassioneerd. De 
komende edities van de Liemers Helemaal Goed 
Courant zullen updates bevatten over verschillen-
de prachtige matches. Wie zich geïnspireerd voelt 
om ook iets te willen bijdragen aan het Liemers 
saamhorigheidsgevoel, kan voor meer informatie 
naar www.liemerseuitdaging.nl.  

Lara Nijhof

Ted Prost

Begraafplaats licht op in herinnering

De Liemerse uitdaging, ga jij hem aan?

97 matches kwamen er tot stand tijdens de vierde beursvloer.
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Berry van Beek hoopt op veel bezoekers
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14 februari

Grand Café 
 Rutgers

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

• Vergaderingen

• Recepties

• Feestavonden

• Bedrijfsfeesten etc.

• Huwelijksfeesten

• Zomer’s barbecues

• Passanten steiger

• Warme en koude buffetten

• Bedrijfspresentaties

• Ruime parkeergelegenheid

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

Wij vieren onze verjaardag 
op Valentijnsdag met een 
feestelijk glaasje bubbels, 
speciale gerechten, ruime 
keuze aan drankjes en nog 
veel meer verrassingen!

Onbeperkt genieten van 
de wereldkeukens inclusief 
frisdrank, bier, wijn, koffi e, 
thee en luxe huisgemaakte 
desserts.

Viert                 bestaan op 14 februari

ALL - IN LIVE CUISINE VERSE INGREDIËNTEN

LIVE COOKING SPACEHALL

SFEERVOL DINEREN LOPEND BUFFET

Wij vieren onze verjaardag 
op Valentijnsdag met een 
feestelijk glaasje bubbels, 
speciale gerechten, ruime 
keuze aan drankjes en nog 

2
JARIG

Maandag t/m donderdag
0-3 jaar GRATIS
4-7 jaar € 12,50
8-11 jaar € 17,50
Personen 12-64 jaar € 33,50
Senioren 65+ € 31,50

Vrijdag t/m zondag 
0-3 jaar GRATIS
4-7 jaar € 15,50
8-11 jaar € 20,00
Personen 12-64 jaar  € 36,50
Senioren 65+  € 34,50

Specialist in Rouw en Trouwarrangementen

Dorpsplein 41 Westervoort | Tel. 06-25186934 | debloemenhoek@outlook.com
Kijk ook op        : De Bloemenhoek Westervoort

Dorpsplein 41 Westervoort | Tel. 06-25186934 | debloemenhoek@outlook.com

V�  as uw Valentijn 
�  14 febru� i met 
kwaliteitsbloemen!
V�  as uw Valentijn 
�  14 febru� i met V�  as uw Valentijn 
�  14 febru� i met V�  as uw Valentijn 

kwaliteitsbloemen!
Gratis 

bezorging!

Dorpsplein 41 Westervoort | Tel. 06-25186934 | debloemenhoek@outlook.comDorpsplein 41 Westervoort | Tel. 06-25186934 | debloemenhoek@outlook.comDorpsplein 41 Westervoort | Tel. 06-25186934 | debloemenhoek@outlook.com

bezorging!

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

@RESTAURANTDECOMMIES RESTAURANTDECOMMIES.NL

0683150269

EUROPAKADE 9, TOLKAMER

BIOLOGISCHE PRODUCTEN
EN NATUURWIJNEN

Laat u verrassen!
Silke en Rafael
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Liemers Poëzie
In de greep

Mijn tanden klapperen net zo hard als de volle afvalcontainers

Kerstballen, slingers, kalkoenen

Gourmetpannen, gebroken hakken, beloofde miljoenen

Volgepropt met herinneringen

Onze goede voornemens worden meewarig bekeken  
door de sterrenhemel

En aangehoord door de kaarsen en vertrouwde stamppot

Terwijl wij jassen vertroetelen met dons en bont

En sokken onze knieën zijn gepasseerd

Voelt de kachel zich steeds benauwder worden

Wanneer de winter het land in zijn greep houdt

En ons aanschouwt

Frederieke Aaij  

ZEVENAAR- Giuseppe Parrino is zeventien jaar 
en woont in Sicilië in een dorpje dichtbij de 
hoofdstad Palermo. Van eind december tot begin 
januari verbleef hij in Zevenaar. Enthousiast blikt 
hij terug op zijn verblijf.

“Ik vond het ontzettend leuk om de Nederlandse 
cultuur en omgeving te ervaren, zeker omdat die 
zo ontzettend verschilt van de mijne”, trapt hij af. 
Zo zag hij veel verschillen in het landschap. “Het 
is hier groen, vlak en koud en bij mij is het geel, 
bergachtig, winderig en warm.” Giuseppe kreeg 
een goede indruk van het landschap in Nederland 
en speciaal dat van de Liemers tijdens een fiets-
tochtje door Ooy, waar de Breuly en de dijk zich 
bevinden en Doornenburg en Pannerden, om het 
fort en kasteel daar te bezichtigen. “Dat een stad 
zo dichtbij water ligt, dat is een bijna ondenkbaar 
fenomeen in Italië.” Hij was onder de indruk van de 
wijze waarop in de Liemers gebruik wordt gemaakt 
van de natuur door bijvoorbeeld de Breuly als plek 
te gebruiken voor evenementen als Doedorp en 
Buitenblik en er een observatoriumpje te plaatsen. 
“Nederlanders zijn netter en voorzichtiger met de 
natuur.” Bij de dijk pakte Giuseppe de gelegenheid 
om een foto te maken met een boerderij én een 
stadse kerk op één plaatje. “Zoiets zie je nooit in 
Italië.” Ook de verschillen in (huizen)architectuur 
vielen hem op. “Wat hebben jullie smalle traptre-
den! En dat de bakstenen hier nog zichtbaar zijn 
aan de buitenzijdes van de huizen; in Sicilië gebrui-
ken geen bakstenen of worden ze bedekt met een 
ander materiaal waardoor ze niet meer zichtbaar 

zijn. Ook onze daken zijn bijna altijd vlak en die 
van jullie puntig.” En dan nu hét hoogtepunt van de 
fietstocht: hét veerpontje tussen Doornenburg en 
Pannerden. “Zoiets bestaat in Sicilië helemaal niet! 
Het is opnieuw een perfect voorbeeld van hoe Ne-
derlanders de mogelijkheden in de natuur weten 
te benutten, maar het toch in zijn waarde laten.” 
Maar ook verschillen in dagelijkse gedragingen 
van de Nederlanders vielen Giuseppe op.”Bij jullie 
is het bijvoorbeeld vrij vanzelfsprekend dat je voor-

rang krijgt bij een zebrapad. Maar het grootste ver-
schil zijn waarschijnlijk wel onze eetgewoontes.” 
Hij lacht. Toen Giuseppe voor het avondeten een 
bordje met aardappels, groente en vlees voorge-
schoteld kreeg, keek hij verbaasd op. “In Italië is het 
niet gebruikelijk om al het eten samen op één bord 
te serveren. Bij ons wordt het avondeten in ver-
schillende rondes gescheiden geserveerd, je eet 
bijvoorbeeld eerst vlees of vis, daarna misschien 
een salade en als afsluiting een dessert. Het Itali-

aanse eetpatroon verschilt überhaupt ontzettend 
van het Nederlandse. Een Italiaan eet ‘s ochtends 
bijna niets, hooguit een donut of een croissant en 
natuurlijk een kop koffie, de lunch is namelijk de 
belangrijkste en grootste maaltijd van de dag. Tij-
dens de lunch, die rond één uur ‘s middags plaats-
vindt, wordt er verse pasta gekookt en af en toe 
een salade voor na de pasta gemaakt. ‘s Avonds 
eten we pas avond rond acht/negen uur en sluiten 
we hiermee onze dag ‘officieel’ af.”

Frederieke Aaij

‘Wat hebben jullie smalle traptreden’
Zevenaar door de ogen van Siciliaan Giuseppe (17)

Giuseppe kijkt uit over Oud-Zevenaar. (foto: Frederieke Aaij)
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Na een hectische week is het vrijdagmiddag en 
ik zit met nog een enkele collega op kantoor de 
administratie bij te werken. Een lekker moment 
om in alle rust de werkweek af te sluiten. Hoe-
wel afsluiten. Eigenlijk loopt het gewoon door. 
Als ik even in de agenda kijk wat er op stapel 
staat voor het komend weekend… De laatste 
voorstelling van Enge Buren in Het Musiater, een 
door ons georganiseerd, body and mind event 
in HAL12 en als afsluiter het jaarlijkse midwin-
terconcert door muziekdocenten en hun leer-
lingen. Moet ik daar nu allemaal bij zijn? Het 
antwoord is nee. Met zoveel activiteiten is het 
onmogelijk om alles bij te wonen. Maar toch, 
iedere keer is er weer die drang om toch even 
te kijken. Ik vind dat belangrijk. Feeling te blij-
ven houden met de activiteiten, contacten te 
onderhouden en de reacties te peilen. Daar krijg 
ik energie van en het compenseert andere, wat 

minder leuke taken. Bovendien word ik ook weer 
geïnspireerd. De afgelopen weken heb ik geno-
ten van de interactie met het publiek door Ali B, 
de nestor van de kleinkunst Gerard Cox en de 
prachtige, ontroerende en opzwepende muziek 
van Paco Peña en de koren bij Requiem por la 
Tierra. De agenda loopt soms wat over, maar 
dat is niet erg met zoveel moois waar we aan 
werken. Ik geloof niet dat ik de enige ben. Ik zie 
het ook bij medewerkers. Zoveel passie voor 
het werk. Die innerlijke drive om de wereld een 
beetje mooier te maken. Daar geloof ik oprecht 
in. De conclusie is dat ik een mooie baan heb 
met veel afwisseling en geen dag hetzelfde. Is 
het gemakkelijk? Niet altijd. Maar door binding 
te blijven houden met gasten, publiek, mede-
werkers, cursisten, etcetera is het mogelijk om 
die drive vast te houden. Ik wens iedereen een 
actief weekend!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Vrijdagmiddag

(foto: Bas van Spankeren)



De slag om Midway begon in 
de vroege ochtend van 4 juni 
1944, toen Japanse vliegtuigen 
vanuit een aantal vliegdeksche-
pen zich opmaakten om de 
Amerikaanse basis op Midway 
aan te vallen. Als reactie hierop 
rukten Amerikaanse bommen-
werpers vanaf het eiland uit 
tegen de vliegdekschepen en 
trachtten Amerikaanse jagers 
de Japanse aanval af te slaan. 
De Japanse bombardementen 
dienden de basis hevige scha-
de toe, maar schakelden deze 
niet permanent uit; tegelijkertijd 
mislukte de Amerikaanse aan-
val op de Japanse schepen gro-
tendeels. De Japanse admiraal 
Nagumo werd geconfronteerd 
met een dilemma: moest hij zijn 
reservevliegtuigen uitrusten 
met bewapening om de basis 
op Midway nog een keer aan 
te vallen en uit te schakelen of 
moest hij deze reserve houden om een eventu-
ele aanval op de Amerikaanse vloot te lanceren 
wanneer die gespot werd? Nagumo koos voor 
de eerste optie en de Japanse zeelieden wa-
ren bezig met het monteren van de bewapening 
voor aanvallen op de basis, toen bevestiging 
kwam dat delen van de Amerikaanse vloot, die 
vliegdekschepen bevatten, gespot waren. Een 
omschakeling naar bewapening voor operaties 
tegen schepen mocht niet baten aangezien de 
Amerikaanse aanval al gelanceerd was. In te-
genstelling tot de Japanners, die de voorkeur 
hadden om enorme contigenten vliegtuigen in 
een keer tegen de vijand te sturen, lanceerden 

de Amerikanen gedurende de periode van een 
uur een continue stroom van redelijk ongeco-
ordineerde vliegtuigaanvallen. Het doel hiervan 
was om de Japanners bezig te houden en hen 
te verhinderen een gecoördineerde aanval te lan-
ceren. De eerste Amerikaanse aanvallen waren 
niet direct effectief en kregen zware verliezen 
te verduren. Deze aanvallen verhinderden ech-
ter de mogelijkheid voor de Japanners om een 
tegenaanval te lanceren én zorgden ervoor dat 
de Japanse luchtpatrouilles op de verkeerde 
plaatsen waren voor de volgende Amerikaanse 
aanvallen. Dit zou korte tijd later desastreuze 
gevolgen hebben…

Uit de statistieken van Statista, een organisatie 
die statistieken bijhoudt over de landen binnen 
de Europese Unie, blijkt dat Nederland erg slecht 
scoort op het gebied van duurzame energie. Wan-
neer duurzame energie in procenten van de totale 
energieproductie wordt uitgedrukt is dat slechts 6 
procent. Deze 6 procent levert ons net geen laat-
ste plaats op, we houden alleen Luxemburg onder 
ons. In de woorden van Ruud Koornstra, onze 
nationale energiecommissaris, zijn we dan ook 
het vieste jongetje van de klas. Er is dus ruimte 
genoeg voor verbetering en dit zou eigenlijk een 
hogere plek verdienen op ieders agenda. Stroom-
lijners is een project dat zich focust op het aan-
pakken van dit probleem. Een aantal jongeren 
is bezig met het ontwikkelen van een app die, 
verbonden met de slimme meter van hun con-

tractanten, de energiebesparing in euro’s meet. 
Naar verwachting zullen jongeren gestimuleerd 
worden tot gedragsverandering en ook binnen 
hun gezin of op andere plekken een aanzet doen 
tot gedragsverandering bij anderen. Het doel wat 
dit project nastreeft is de vermindering van het 
energiegebruik gewonnen uit fossiele brandstof-
fen. Door middel van het verminderen van overbo-
dig energiegebruik zullen er op den duur minder 
grondstoffen nodig zijn om deze energie op te 
wekken. Dit is uiteraard gunstig voor het klimaat, 
want hoe minder fossiele brandstoffen we in de 
huidige tijd gebruiken hoe beter. Uiteraard is het 
de bedoeling dat het gebruik van fossiele brand-
stoffen op den duur overbodig wordt. Tot die tijd 
zal het echter een stap in de goede richting zijn 
om dit verbruik te verminderen. Deze app wordt 
gemaakt door jongeren van het Candea College 
en andere partners zijn onder andere de Groene 
Alliantie en Alliander.

Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoeken we 
regelmatig een ondernemer of medewerker van 
een Liemers bedrijf.
 
Naam?
“Rudy Willemsen, woonachtig in Duiven. Mijn 
bedrijf heet de IA Groep. Hieronder vallen ook 
Feenstra Adviseurs en Factor Architecten.”
 
Bedrijf?
“Mijn vader is al twintig jaar eigenaar van de IA 
Groep. Na mijn opleiding heb ik er eerst voor ge-
kozen om ervaring op te doen bij een ander be-
drijf. Na zeven jaar maakte ik de overstap naar 
het familiebedrijf, waar ik als kind al rondliep. 
Sinds 2018 run ik de IA Groep samen met mijn 
broer Norbert. Onze vader is op de achtergrond 
wel aanwezig, maar trekt zich steeds meer terug. 
Ik besteed mijn tijd aan allerlei zaken die bij het 
ondernemerschap horen: acquisitie en relatiebe-
heer zijn hierbij de belangrijkste twee taken. De 
IA Groep bestaat sinds 1974 en is een ingeni-
eurs- en architectenbureau. We hebben meerdere 

disciplines, zoals elektrotechniek, werktuigbouw 
en bouwkunde. Daarnaast zijn Factor Architecten 
en Feenstra Adviseurs onderdeel van de IA Groep. 
Deze bedrijven functioneren autonoom, maar 
kunnen ook nauw met elkaar samenwerken.”
 
Vrije tijd?
“Ik houd van motorrijden, reizen en tijd doorbren-
gen met vrienden en familie!”
 
Liemers?
“Ik ben hier geboren en heb het grootste deel van 
mijn leven in Loo gewoond. Aan het eind van het 
jaar ga ik daar ook naar terug! Verder wonen de 
meeste familie en vrienden in deze regio, dus mijn 
band met de Liemers is sterk.”
 
Mooiste plekje?
“Dat is de Loowaard, een mooi gebied om te wan-
delen.”
 
Lokale partners?
“Wij werken door het hele land, maar proberen ook 
lokale ondernemers te supporten. Want waarom 
zou je iets van ver halen, als het ook dichtbij te 
vinden is? Dat is al jaren ons motto.” 

DIDAM – De Belofte van Pisa draait vrijdag 7 fe-
bruari 20.00 uur en maandag 10 februari 20.00 
uur in Filmhuis Didam. Maandag 10 februari is 
er voorafgaand om 19.00 uur een inleiding door 
Kim van der Werf.

Sam, een energieke Marokkaanse jongen, wordt 
toegelaten tot het prestigieuze Muziek Lyceum in 
Amsterdam Zuid. Bij de ijssalon Pisa belooft hij 
plechtig aan zijn oudere broer Mo dat hij niet zal 
afhaken en zal slagen voor zijn eindexamen van 
de elitaire muziekschool. Mo belooft op zijn beurt 
om Sam met al zijn schoolwerk en muziekrepeti-
ties te helpen. Maar dan wordt Mo gearresteerd 
voor een overval en verdwijnt voor jaren achter de 
tralies. Terwijl zijn broer vast zit, moet en zal Sam 
op eigen kracht de belofte van Pisa gestand doen.
Gebaseerd op het gelijknamige boek van Mano 
Bouzamour.

Kim van der Werff, inleider Boek en Film bij Focus 
Arnhem. Film en literatuur zijn allebei kunstvor-
men waarin verhalen worden verteld en gevoe-
lens worden uitgedrukt. In een roman kun je bij-
voorbeeld beschrijven wat er in het innerlijk van 
een personage omgaat. Maar hoe doe je dat in 
een film? Dit vertelt Kim van der Werff u. Wie zich 
opgeeft voor boek en film krijgt via de mail een 
reader opgestuurd.
Aangepaste toegangsprijs Inleiding en Film: Nor-
maal 10,- / Vriend Van 8,- euro. De film is ook zon-
der inleiding te zien, aanvang 20.00 uur.
 
“Wilt u in de toekomst van mooie films in Filmhuis 
Didam kunnen blijven genieten? Steun ons dan 
door het ondertekenen van de petitie ‘Filmhuis 
Didam moet blijven’ op onze website. Meer in-
formatie over films of het filmhuis en reserveren: 
www.filmhuisdidam.nl.”

VAN DE REDACTIE

Kyra Sannes

Sylvain Thöni

Tr8-project 9: Stroomlijners

‘Band met de Liemers is sterk’

De slag om Midway, deel 2

‘De Belofte van Pisa’ Boek en Film

“Waarom zou je iets van ver halen, als het ook dichtbij te vinden is?” (foto: Kyra Sannes)   

De Belofte van Pisa. (foto: Diederick Bulstra)
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ZEVENAAR – Rijk en Bep Meijer zijn sinds 1988 
gevestigd aan de Muldershof 38 in Zevenaar. 
Eerst onder de naam Van de Kaasplank, maar 
sinds 2011 onder de naam KaasRijk!

KaasRijk heeft een ruim assortiment kazen voor 
op brood of bij de borrel, waaronder de handge-
maakte Boerenkaas in verschillende smaken. Ook 
onze Noord-Hollandse kazen zijn van topkwali-
teit. Heerlijk romig en iets minder zout. Ook zijn 
er kazen met diverse toevoegingen. Onder ande-
re kaas met peper, truffel en Italiaanse kruiden. 
Heerlijk bij een glaasje. Geitenkazen zijn er ook in 
diverse smaken. Kortom: voor elk wat wils. Onze 
trotse specialiteit is Oud Liemers. Deze lekkere 
oude kaas is ruim één jaar natuurgerijpt en nog 
goed snijdbaar.

KaasRijk heeft verder verschillende buitenlandse 
kaasjes, waaronder diverse blauwaders, bries-

oorten, gewassen korstkazen en de Zevenaarse 
specialiteiten van de familie Köning. Deze zijn ui-
termate geschikt voor een verjaardag of andere 
gelegenheid. Daarnaast heeft KaasRijk diverse 
zelfgemaakte producten, waarbij de gevulde brie 
en de beroemde knoflookolijven.

Ook is KaasRijk het adres voor vers gebrande 
noten,(diverse noten, naturel of gebrand, waar-
onder onze heerlijke House Mix), verse eieren 
en de lekkerste rijstcrackers, goed voor de lijn. 
Daarnaast is er een ruime keus in geschenken, 
relatiegeschenken en in december natuurlijk onze 
kerstpakketten.

U bent van harte welkom in onze kaasspeciaal-
zaak en spaar onze ‘kaaspuntjes’. Volle spaar-
kaart is 3.50 euro korting. Graag tot ziens bij: 
KaasRijk, Muldershof 38 in Zevenaar. Telefoon: 
0316 529891; www.kaasrijk.nl.

DUIVEN – De trotse eigenaar Michael Yang open-
de 14 februari 2018 zijn Restaurant Nieuwe Tijd. 
Sindsdien weten steeds meer mensen de weg 
naar het restaurant te vinden. Er komen zelfs 
mensen uit verschillende delen van het land om 
de sfeer proeven, maar natuurlijk ook voor de 
kwaliteit van het eten.

Het restaurant is afgestemd op verschillende doel-
groepen. Zo kunnen in bepaalde delen stellen rus-
tig zitten, in andere is er juist rekening gehouden 
met grotere gezelschappen. De plaats voor gezin-
nen is zo ingericht dat ouders hun kinderen wel in 
de gaten kunnen houden, maar dat er geen kinde-
ren door het restaurant rennen. “Dat eet wel zo rus-
tig!” Ervaar een scala aan culinaire sensaties uit al-
lerlei windstreken. Van buffet tot live cooking. Van 
sushi tot verse pasta’s. Van oesters tot heerlijke 

desserts. Genieten van de wereldkeukens inclusief 
dranken assortiment: Frisdrank, tapbier, wijn, kof-
fie, thee en luxe huisgemaakte desserts. Je betaalt  
vooraf een vast bedrag voor een arrangement naar 
keuze.

Valentijnsdag
Kom gezellig eten op de meest romantische dag 
van het jaar: Valentijnsdag! Heerlijk genieten doet 
u samen met uw geliefde bij Nieuwe Tijd. Bij bin-

nenkomst krijgt u een welkomstdrankje en er zal 
een live-band aanwezig zijn om iedereen te voor-
zien van een romantische ambiance. De rest blijft 
nog een verrassing.

Kinderen
Er is een waar speelparadijs, een game center van 
ruim 500m2, waar jong en oud zich kan amuseren. 
Is het niet in de ballenbak met klimtoestellen of 
de minibioscoop, dan zijn het wel de games die 

wachten om door jou gespeeld te worden. Speel 
life-size arcade games variërend van airhockey, ra-
cespellen tot simulatoren en 4D-games. Een niet 
te missen experience. 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 – Geïnteresseerd in oplossingen op 
het gebied van schone energie? Frisse Energie, 
sinds kort gevestigd in een nieuw kantoor op 
de Snelliusweg 21 in Arnhem, organiseert dit 
voorjaar info-avonden over zonnepanelen voor 
geïnteresseerde particulieren.

Frisse Energie is met overtuiging géén prijsvech-
ter; bij dit bedrijf staat naast de prijs namelijk 
kwaliteit, duurzaamheid, een goed advies en per-
soonlijke service voorop. Frisse Energie instal-
leert en adviseert over zonnepanelen. Dat doen 
de adviseurs op basis van een persoonlijke in-
ventarisatie bij u thuis, waarna een offerte wordt 
aangeboden naar aanleiding van de besproken 
wensen. Frisse Energie werkt enkel met de bes-
te materialen en met professionele installateurs. 
Behalve zonnepanelen levert Frisse Energie ook 
infraroodpanelen, doorstroomverwarmers, laad-
palen en thermische verven.

Maarten Reichgelt en Ralph van Kraaij zijn 
de twee eigenaars van Frisse Energie. Waar  
Ralph de particuliere markt adviseert, verstrekt 
Maarten met zijn meer dan tien jaar ervaring 
in de techniek en de zonnepanelenbranche  
advies aan bedrijven. Samen met een fijn team van  
installateurs bieden zij een service waar u blij 
van wordt.

Informatieavonden
Wilt u op de hoogte gebracht worden van de 
laatste mogelijkheden op het gebied van 
schone energie? Dan nodigen we u van harte 
uit voor een informatieavond. De info-avon-
den worden georganiseerd op Snelliusweg 21, 
Arnhem en zullen plaatsvinden op maandag  
17 en maandag 24 februari vanaf 19.30 uur. 
Voor deze avonden is slechts een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Meldt u daarom aan via  
info@frisse-energie.nl.

KaasRijk: al ruim 30 jaar in Zevenaar!

Restaurant Nieuwe Tijd viert haar tweejarig bestaan

Informatieavonden zonnepanelen 
bij Frisse Energie!
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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.

Nobelstraat 8a  6902 PH Zevenaar

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

www.so-vaneck.nl

Schoonmaakonderhoud  

Vloeronderhoud

Glasbewassing  

Hoge drukreiniging  

Gevelreiniging & impregneren

Luchtkanaalreiniging  

Vetkanaalreiniging  

Zonnepanelenreiniging  

Toetsenbordreiniging  

Facilitaire diensten

Trapliftondersteuning

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

FEESTJE, 
KLEIN OF GROOT?

Informeer naar 
de mogelijkheden.

EDISONSTRAAT 56B 
6902 PK ZEVENAAR 

Bel voor advies of een afspraak

(0316) 33 11 00 www.ketteringwonen.nl

BUITENKANSJE

HOGE KORTING
BUITENKANSJE

EXTRA GOEDKOOP!GOEDE KWALITEIT

LAGE PRIJS

vanaf

899,-
vanaf

1.450,-
vanaf

599,-

70x200 van 327,- nu vanaf 199,-
70x210 van 345,- nu vanaf 199,-
80x190 van 345,- nu vanaf 225,-
80x200 van 357,- nu vanaf 225,-
80x210 van 375,- nu vanaf 225,-
90x190 van 375,- nu vanaf 245,-
90x200 van 387,- nu vanaf 245,-
90x210 van 419,- nu vanaf 245,-
90x220 van 435,- nu vanaf 265,-
Diverse maten en hardheden verkrijgbaar.

Goed ventilerend koudschuim pocketveermatras met een dichtheid van HR 35. Met 
een dikte van +- 21cm. Geschikt voor alle soorten bodems.

Pocketveermatras Nick
Dit matras met luxe bekleding (3 zijde afritsbaar dubbeldoek tijk) heeft een HR 40 kern. De dikte van dit matras is +- 17cm.

70x200 van 327,- nu vanaf 109,-
70x210 van 345,- nu vanaf 115,-
80x200 van 345,- nu vanaf 115,-
80x210 van 357,- nu vanaf 119,-
90x200 van 357,- nu vanaf 119,-
90x210 van 419,- nu vanaf 139,-

90x220 van 435,- nu vanaf   145,-
140x220 van 555,- nu vanaf 185,-
160x220 van 558,- nu vanaf 225,-
180x220 van 597,- nu vanaf 255,-
Diverse maten en 
hardheden verkrijgbaar.

Kuidschuimmatras Rowan

HOGE KORTING!

TOT 70%!

vanaf

109,-
119,-
139,- Diverse maten en 

hardheden verkrijgbaar.

140x200 van 1.199,- nu vanaf 599,-
In diverse maten, hardheden en kleuren verkrijgbaar.

Boxspring ‘Carl’
140x200 van 1.999,- nu vanaf 899,-
In diverse maten, hardheden en kleuren verkrijgbaar.

160x200 van 2.348,- nu vanaf 1.450,-
In diverse maten, hardheden en kleuren verkrijgbaar.

Boxspring ‘Completo‘ Boxspring Q1600

HOGE KORTING!

TOT 70%!

vanaf

199,-

• veranda’s

• serres

• ramen

• deuren

• rolluiken

• zonwering

• garagedeuren

• onderhoud

luxe en gemak voor binnen en buiten!

Celsiusstraat 5  Zevenaar,  

Tel. 0316-540000, info@albalux.nl
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ZEVENAAR – Op donderdag 13 febru
ari verzorgt de HCC zijn maandelijkse 
computeravond. De avond wordt ge
houden in Ons Huis, Dr. Honigstraat 
3 in Zevenaar. Aanvang lezing 20.00 
uur, zaal open om 19.30 uur.
 
We zijn digitaal steeds actiever, zowel 
met pc, tablet als smartphone. Hier-
door neemt ook het risico toe dat we 
slachtoffer worden van internetcrimi-
naliteit. Ongetwijfeld heeft u al eens 
gehoord van termen als phishing, 
maar hoe herken je dit nu? Firewall 
wat is dit? Wat is ransomware en hoe 
kun je je hier tegen beschermen. Wat 
zijn cookies en het gebruik van sterke 
wachtwoorden.

Reden genoeg om eens wat dieper in 
te gaan op een aantal veel voorkomen-
de veiligheidsrisico’s. En vooral: hoe 
kunt u zich daartegen beveiligen?
 
De lezing wordt gegeven door Gerrit 
Tiemens. Bij de helpdesk zijn de nodi-
ge deskundigen aanwezig die helpen 
bij vragen en problemen op het gebied 
van computerapparatuur en -program-
matuur. Natuurlijk is er weer de moge-
lijkheid om informatie te krijgen over 
allerlei onderwerpen, zoals Internet, 
Genealogie, Linux, Windows, Office, Vi-
deo bewerken, Adobe Fotoshop, et ce-
tera. De toegang is vrij voor HCC-leden; 
ook niet-leden zijn welkom en betalen 
vier euro per avond. 

ZEVENAAR – Caleidoz is dé welzijn
sorganisatie van de gemeenten Zeve
naar en Doesburg. “Wij zijn op zoek 
naar een stagiair Online Communi
catie om Caleidoz online sterk op de 
kaart te zetten. Caleidoz is volop in 
ontwikkeling en je kunt als stagiair 

zinvol en met veel betekenis bijdra
gen aan onze missie als welzijns
organisatie.”

“Ben jij een enthousiaste en leergieri-
ge HBO- of WO-student in de richting 
communicatie, marketing of (online) 

journalistiek met aandacht voor soci-
al mediamanagement? 
Lees dan de volledige vacaturetekst 
op caleidoz.nl of neem contact op 
met Kerstin Laumen op k.laumen@
caleidoz.nl en wie weet zien we je  
binnenkort!”

DIDAM – Op maandag 10 februari 
vindt de maandelijkse dansavond 
plaats voor allen die de leeftijd van 
55plus hebben bereikt. De Stichting 
Senioren Kontakt Didam, Loil en 
Nieuw Dijk organiseert deze avond.
 
Ook zij die er nog nooit waren en eens 
kennis willen maken met het Senio-
renkontakt, zijn welkom. De avond 

begint om 19.00 uur en eindigt om 
22.30 uur. Het dansorkest Jersey 
verzorgt de muzikale omlijsting.  
Het wordt dus een prachtige dans-  
luisteravond.
In zaal Jan en Jan, Lieve Vrouwplein 
4 in Didam, is dan ook volop gelegen-
heid voor een praatje en een dansje. 
Informatie is te verkrijgen bij Henk 
Boerstal (0316 223885).

DIDAM – In de lezing ‘NoordKorea: 
De verbeelde werkelijkheid’ op dins
dag 11 februari in Bibliotheek Didam, 
Schoolstraat 22, vertelt Drs. Marc 
Roth over dit meest gesloten land ter 
wereld.
 
Met zijn reisorganisatie ‘Roth Spark 
Travel’ organiseert hij reizen naar 
Noord-Korea, waarvan nog steeds een 
groot gedeelte niet te bezoeken is. De 
plekken, plaatsen en dingen die wel 
te zien zijn maken het land trots. De 
straat op mag weliswaar niet alleen, er 
is altijd begeleiding van twee gidsen en 
een chauffeur Maar zeker alleen of met 
een kleine groep zijn er soms echt wel 
mogelijkheden om ‘buiten de gebaan-
de paden’ te gaan.
Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Ko-
rea en uithangbord van het land trans-
formeert zich de laatste jaren tot een 
socialistische sprookjesstad in een bijna 
surrealistisch decor. Verbeelde werke-
lijkheid die een ideale samenleving wil 

tonen. Binnen de kunst is socialistisch 
realisme de enige toegestane stroming. 
Kunst moet namelijk duidelijk zijn voor 
iedereen en kunstenaars zijn altijd 
schatplichtig aan het regime. Bij een be-
zoek aan Noord-Korea dringt dus voort-
durend de vraag zich op: wat is waar en 
wat is de werkelijkheid? En is de werke-

lijkheid die we daar te zien krijgen über-
haupt wel waar? En wordt ons beeld van 
Noord-Korea niet gekleurd door onze 
‘Westerse bril’?
De lezing begint om 20:00 uur en de 
kosten zijn 5,00 euro per persoon. Aan-
melden kan via 0316 221184 of info@
bibliotheekmontferland.nl.  

ZEVENAAR – Op vrijdagmiddag 7 
februari zal de Ontmoetingskerk van 
14.00 tot 17.00 uur aan de Markt
straat in Zevenaar weer open zijn voor 
mensen die deze historische 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 ze-
ker 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 familiewapens 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.

GROESSEN – De grote optocht van 
carnavalsvereniging De Deurdreiers 
in Groessen belooft weer een prach
tig schouwspel te worden. Een aantal 
aanmeldingen van wagens en loop
groepen is al binnen, maar de optocht
commissie heeft nog plaats voor meer 
deelnemers aan de jaarlijks groeiende  
optocht.
 
Op zondag 23 februari precies om 12:00 
uur start de optocht met een heuse 
carbidknal tegenover Vuurwerk Outlet 
aan de Dorpstraat onder toeziend oog 

van Prins Thijs (Steentjes) de 1e en zijn  
Adjudant Jelle Roordink.
Na de tocht door de versierde Groessen-
se straten zal Prins Thijszijn proclamatie 
voordragen tegenover feestburcht Gie-
ling vanaf de VIP-wagen. De dan kers-
verse burgemeester Huub Hieltjes is 
uitgenodigd de sleutel van ‘Deurdreiers-
darp’ aan hem te overhandigen. Twee 
dagen daarvoor (21 februari) wordt de 
burgemeester officieel beëdigd, en deze 
sleuteloverdracht is dan ook echt zijn 
eerste optreden als de nieuwe burge-
meester van Duiven.

De prijsuitreiking van de optocht is 
maandagavond 24 februari in zaal 
Gieling tijdens het carnavalsfeest. De 
kinderen krijgen hun prijzen uitgereikt 
tijdens het kindercarnaval op die maan-
dagmorgen. Inschrijving van grote en 
kleine wagens staat voor iedereen open 
tot en met vrijdag 21 februari. Vooraf 
inschrijven voor alle categorieën is zeer 
gewenst, bij voorkeur via www.deurdrei-
ers.nl. Daar kan dat eenvoudig via de 
button ‘Schrijf je in voor de optocht’. De 
commissie is ook per mail te bereiken:  
optocht@deurdreiers.nl.

LIEMERS – Het Leerwerkloket start 
op 5 februari in Arnhem met de eerste 
oriëntatiecarrousel in de techniek voor 
alle inwoners van Midden Gelderland.
 
“De middag is bedoeld voor mensen 
die op zoek zijn naar een (nieuwe) 
uitdaging in de techniek”, zegt Thirsa 
Kros, projectleider van de oriëntatiecar-
rousel. Belangstellenden, werkenden 
of werkzoekenden kunnen ontdekken 
welke verschillende onderdelen er zijn 
in de techniek. Het programma geeft 
informatie over leren en werken in de 

techniek. Thirsa legt uit dat de oriënta-
tiecarrousel is bedoeld om mensen te 
laten ervaren wat werken in de techniek 
inhoudt. Bovendien laat het zien welke 
competenties men kan inzetten bij wer-
ken in de techniek.
De volgende vakrichtingen komen 
aan bod: voertuigentechniek, elektro-
techniek, installatietechniek, metaal/
mechatronica, bouw, infra, weg en 
waterbouw, schilderen en stukadoren. 
Aanmelden kan tot 30 januari per mail: 
thirsa.kros@lerenenwerken.nl.
Belangstellenden ontvangen een be-

vestiging voor deelname plus infor-
matie voor de oriëntatiecarrousel op 5 
februari met de gegevens over de lo-
catie. De middag wordt gehouden van 
13.00 tot 17.00 uur. Na deze middag 
worden er verdere afspraken gemaakt 
om in contact te komen met betrokken 
werkgevers.
Werkgevers die ook de deuren willen 
openen voor onbekend talent en oriën-
tatiemogelijkheden willen bieden voor 
hun bedrijf kunnen hiervoor via de mail 
contact opnemen met thirsa.kros@le-
renenwerken.nl.

HCC Avond in Ons Huis. (foto: HCC Zevenaar)

De HCC Computeravonden:
Veilig internetten en e-mailen

Caleidoz zoekt stagiar Online Communicatie

Dansavond voor 55+ in Didam

Noord-Korea: de verbeelde werkelijkheid

Oproep deelnemers carnavalsoptocht in Groessen

De eerste oriëntatiecarrousel in de techniek

Open kerk in Zevenaar

Juche Tower massdance . (foto: Marc Roth)
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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!

DUIVEN – Zondag 5 janu-
ari tijdens de drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie DVV 
werden een vijftal vrijwilli-
gers in het zonnetje gezet 
voor hun bijzonder verdien-
ste voor de vereniging Peter 
van de Oord werd naast het 
40-jarig lidmaatschap ook 
onderscheiden als lid van 
verdienste voor het vele vrij-
willigerswerk voor de ver-
eniging.
 
Tevens werd de aftrap verricht van het 
jubileum jaar waarin DVV 75 jaar bestaat  

tal van activiteiten staan door het jaar 
heen gepland met als het hoogtepunt 
het feestweekend 11-12-13 september.

Jubilarissen DVV Duiven

Jubilarissen van links naar rechts: Wim nijssen 50 jaar lid Frank 
Zoontjes 25 jaar lid Cor van der Kaag 40 jaar lid Raymon van den 
Have 25 jaar lid Peter van den Oord 40 jaar lid (foto: Geert Roelofs)



 Maandaanbieding
       Februari 2020

Plaids

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

        Wist u dat wij in eigen Atelier
         Uw donzen dekbed of kussen  naar wens

produceren en reinigen   U heeft al een Bettomica matras v.a. € 450,- -20%*

 Al onze producten worden geproduceerd met * korting van de originele verkoopprijs, 

 respect voor mens en natuur  collectie uit voorraad

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

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

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.

MAANDAANBIEDING
februari 2020

CARPROF 
RENNES ZEVENAAR 
DE GARAGE VOOR 
ALLE MERKEN

HENGELDER 11, ZEVENAAR, 
T 0316 - 526 592, E ZEVENAAR@CARPROF.NL

WWW.CARPROF.NL/ZEVENAAR

CARPROF  RENNES ZEVENAAR 

 Onderhoud en reparatie voor alle automerken
 24 maanden garantie op onderdelen en reparaties
 Merkonderdelen van originele kwaliteit
  Onderhoud en reparatie met behoud van fabrieksgarantie
  Vakmensen die van hun vak houden en u kwaliteit leveren
 Offerte vooraf en heldere prĳ safspraken

RENNES ZEVENAAR 



Vijftiende vestiging van Hornbach staat in Duiven

Grootste bouwmarkt van
Gelderland is geopend

DUIVEN – Afgelopen woensdag open-
de Hornbach de deuren van haar 
nieuwste vestiging op bedrijventerrein 
Centerpoort-Nieuwgraaf in Duiven, 
vlakbij Arnhem. Met een oppervlakte 
van circa 16.500m2 is het de grootste 
bouwmarkt van de regio. De eerste be-
zoekers gingen naar binnen nadat de 
deuren symbolisch openden na het 
losdraaien van een XXL-bout met een 
XXL-sleutel.
 
“We zijn trots op het resultaat”, laat Peter 
Vuijk weten. “De bouwmarkt staat als 
een huis. Bovendien beschikt de vesti-
ging over tuincentrum, dierenafdeling 
en een drive-in, waar je grote en zware 
bouwmaterialen direct in je auto of klus-
bus kunt laden. Ik ben niet alleen trots 
op het resultaat, maar ook op het harde 
werken dat eraan vooraf is gegaan. Pet-
je af voor alle collega’s die dit voor elkaar 
hebben gekregen.” 
 
120.000 artikelen én service 
Hornbach Duiven, gelegen aan de 
Nieuwgraaf 18, is onderscheidend dank-
zij haar ruime assortiment van 120.000 

artikelen. Peter Vuijk vult aan: “We bie-
den doe-het-zelvers bovendien tientallen 
services. Zo zagen we hout gratis op 
maat, kun je van elk tapijt dat we heb-
ben een vloerkleed laten maken en is 
het mogelijk gereedschap te huren. Ui-
teraard bieden we ook montageservice. 
Indien gewenst kunnen professionele 
vaklieden jouw project van A tot Z uit-
voeren.”
 
Openingsactiviteiten
Tijdens de openingsweek vinden er di-
verse activiteiten plaats bij Hornbach. “Er 
zijn product-demonstraties, workshops 
en er wordt interieur- en tuinadvies ge-
geven. Bezoekers kunnen tijdens het 
openingsweekend ook zelf de handen 
uit de mouwen steken. Zo organiseren 
we onder andere een workshop fietskrat 
timmeren. En kinderen zijn welkom in de 
speciaal ingerichte Kinderwerkplaats. 
Deelname aan de workshops is gratis. 
Het is een aangepast programma, om-
dat we afgelopen vrijdag één van onze 
nieuwe collega’s zijn verloren als gevolg 
van de woningbrand in Duiven.”, aldus 
vestigingsmanager Peter Vuijk. 

Het motto is: Opgeven is geen optie
REGIO – Mijn naam is Frieda Boer-
boom, overlever van Kanker en wan-
deldeelnemer aan de Alpe D´Huzes op 
4 juni. Na inschrijving sloeg de schrik 
sloeg toe. Kan ik dit wel en zit hoe zit 
het met de emoties in mijn lijf. Niet op 
zender TV Gelderland voor de tv zitten 
huilen, maar echt deelnemen.
 
Al jaren zat het te kriebelen om dit te 
doen. Maar ja, tussen denken en doen 
zit veel tussen. Maar na de inschrij-
ving en een paar dagen malen in mijn 
hoofd, kwam het ergste, en was de 
vraag hoe krijg ik het geld bij elkaar. 
Kanker leeft veel onder de mensen en 
iedereen heeft er mee te maken op wel-
ke manier dan ook. Laten we er samen 
voor gaan en het moet ons toch lukken 
om te zorgen dat er niemand meer aan 
kanker sterft. Ik ga ervoor.
Na contact te hebben gezocht met 

Team Duiven en na een thuisbezoek, 
met de verkregen informatie, kon ik 

me bij hen aansluiten. 
Dat luchtte op, ik sta er 
niet meer alleen voor en 
samen voor een prachtig 
doel gaan. Ieder teamlid 
organiseert eigen projec-
ten, maar we organiseren 
samen nog een bingo, 
hortensiaverkoop op Ko-
ningsdag en als afsluiting 
een Alpe D´Huzes diner bij 
zaal Gieling in Groessen.
Maar het allermooist voor 
mijzelf komt nog, super-
trots ben ik dat het me 
gelukt is om een benefiet-
avond te organiseren op 
27 maart bij de Taveerne 
de Bijland, in Tolkamer. 
Heb je interesse: google 

mijn naam en lees mijn hele verhaal, 
zie ook Facebook.

GROESSEN – We gaan steeds meer 
buiten leven. Het terras is een ver-
lengstuk van ons huis. Hoe fijn is het 
dan, dat je ook buiten kunt zitten als 
de weergoden ons minder goed gezind 
zijn. Maar ieder huis is anders. Dus 
hoe krijg je dat nu mooi en op maat?
 
Vermeulen Groessen heeft al meer dan 
35 jaar een passie voor bouwen met 
glas. De oorsprong van het bedrijf ligt 
ook in de kassenbouw waarmee ze lan-
delijke veel naamsbekendheid hebben. 
Maar wat veel mensen niet weten is dat 
ze in de eigen aluminium- en staalwerk-
plaats bijna alles zelf maken. Vandaag 
de dag worden hier voornamelijk veran-
da’s, tuinkamers, serres en aluminium 
kozijnen voor particulieren gemaakt. Bij 
Vermeulen Groessen ben je voor maat-
werk dan ook aan het juiste adres. “Wat 
een ander niet maakt, maken wij wel” is 
een uitspraak die vaak terugkomt bin-
nen het bedrijf.
Dit vertaalt zich in inventieve en mooie 
oplossingen van bijzondere hoeken bij 

veranda’s, bijzondere kozijnen en aan-
gepaste (dak) constructies. “Wij willen 
mooie dingen maken die lang mee-
gaan.” Een veranda, tuinkamer of serre 
van Vermeulen Groessen voldoet name-
lijk altijd aan de hoogste kwaliteitseisen. 
Zo leveren ze bij Vermeulen standaard 
10 jaar garantie op de constructie.

Vermeulen Groessen is gespeciali-
seerd in veranda’s, tuinkamers, alumini-
um kozijnen, carports, lamellendaken, 
schuifdaken, zonwering, hobbykassen 
en tuinhuizen.Meer weten? Bel 0316 
261378 of ga naar: www.vermeulen-
groessen.nl. Het adres is Lijkweg 32, 
Groessen.

Vermeulen Groessen,
hét adres voor bouwen met glas en maatwerk

WESTERVOORT – In een sfeervolle 
ambiance is er 16 januari bij zalencen-
trum Wieleman de ondernemer van het 
jaar bekend gemaakt. Voor deze titel 
waren naast Diana van Kesteren en 
Mendy Tiemissen van Mediaz, Marjo-
lein van ZoMa opleidingen en Edwin 
van Essen van Aerofil Zonwering ge-
nomineerd.
 
Zij waren in het afgelopen jaar tijdens de 
Haringparty gekozen door de aanwezige 
ondernemers. Na een heerlijk driegan-
gendiner is de uitslag in drie onderdelen 

gepresenteerd door Janiek Kroon van 
hart for her. Via een poll op internet met 
een totaal van liefst 2600 stemmen 
bleef Mediaz Zoma Opleidingen nipt 
voor. Middels de stemmen van de op-
gekomen aanwezigen behaalde Mediaz 
bijna de helft van de stemmen. Tenslotte 
de conclusie van de driekoppige jury, die 
de genomineerden had bezocht en op 
diverse criteria beoordeeld hadden. Bij 
monde van Dirk van de Mark kwamen 
zij tot een unanieme keuze voor Mediaz, 
zodat de dames op de drie onderdelen 
als winnaars uit de bus kwamen.

REGIO – De maatschappij verandert, 
onze vrijwilligers veranderen mee! 
Langer thuiswonende ouderen kie-
zen er steeds vaker voor om thuis te 
willen blijven wanneer ze ernstig ziek 
zijn. Dit zorgt voor meer aanvragen bij 
de VPTZ, Vrijwilligers Palliatieve Ter-
minale Zorg. Andere ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat de nieuwe aanwas 
van vrijwilligers kleiner wordt. We 
gaan niet meer met de VUT, werken 
langer door, zijn mantelzorger voor 
onze ouders en passen op onze klein-
kinderen. En dit vaak tegelijkertijd.
 
Bewonderenswaardig dat onze vrij-
willigers daarnaast ook tijd vrij maken 
om zich belangeloos in te zetten voor 
mensen aan het einde van hun leven. 
Geen eenvoudig vrijwilligerswerk: 
het confronteert je met je eigen ster-
felijkheid en vraagt echte nabijheid. 
Niet voor niets staat in ons logo “Er 
zijn”, dát is wat we doen. Erbij blijven, 
ondersteuning bieden aan cliënt en 

mantelzorger wanneer het erop aan 
komt. Soms een gesprek, een arm om 
iemands schouder, soms praktische 
hulp of een nacht waken zodat de fa-
milie kan slapen.
Om meer te vertellen over ons bijzon-
dere werk organiseren VPTZ Arnhem 
en VPTZ Midden Gelderland een in-
formatiemiddag voor aspirant vrijwil-
ligers. Door middel van een korte film 

en de gelegenheid om in gesprek te 
gaan met vrijwilligers van VPTZ krij-
gen toekomstige vrijwilligers een 
helder beeld van ons werk. De infor-
matiebijeenkomst is op 13 februari 
van 13.30 tot 15.00 uur, De Paperclip 
Eiberstraat 14, 6883 EJ, Velp. Iedere 
belangstellende is welkom en kan zich 
aanmelden tot 5 februari via info@ 
vptzmiddengelderland.nl.

Mediaz Ondernemer van het Jaar 
bij Ondernemend Westervoort

(foto: Phil Karis)

Frieda bij de poster van de benefietavond.

VPTZ-organisaties starten regionale  
advertentiecampagne om vrijwilligers te werven
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In het weekend van zaterdag 1 februari 
en zondag 2 februari is er geen viering 
in de Sint-Martinuskerk van Oud-Zeve-
naar.

Zondag 9 februari 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Remmers 
en het AMK koor.

Gebedsintenties:
Gerrit en Dineke Gudden-de Kinkelder, 

kinderen en kleinkind, Ouders Hülken-
berg-Jansen en kleinzoon Rik, Wim Jo-
seph Willemsen, Overleden familie van 
Schaik

Collecte: Eigen geloofsgemeenschap

De eerstvolgende viering is op zater-
dag 22 februari 19.00 uur:
Communieviering waarin parochianen 
voorgaan en samenzang.

Sint-Martinus Oud-Zevenaar



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 15 februari 2020

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 – Tijdens de gezelli-
ge nieuwjaarsinstuif van schutte-
rij Sint-Andreas op 12 januari was er 
weer een moment om de jubilarissen te  
huldigen.
 
“Om de aandacht aan onze jubilarissen 
te kunnen geven, kiezen we ervoor om 
dit op verschillende momenten geduren-
de het jaar te doen. Deze dag hebben we 
onze 25-jarige jubilarissen gehuldigd: 
Bas Arns, Gerald Arns, Jeroen Visser, 
Rob Wenholt. Frank Boerboom (50 jaar 

lid) is tevens deze dag in het zonnetje 
gezet. Als schutterij (opgericht in 1906), 
weten we dat tradities en jarenlange 
verbondenheid aan een vereniging be-
langrijk zijn. We zijn dan ook zeer blij dat 
onze leden verbonden zijn aan de vereni-
ging en ons blijven steunen.”
 
De jubilarissen zijn door Wilri Bloemen 
weer in de bloemetjes gezet. Daarna 
was er een vendelhulde. Ze werden be-
dankt voor hun trouw, broederschap en 
dienstbaarheid.

ZEVENAAR – Kunstwerk! de Biblio-
theek in Zevenaar organiseert iedere 
maand gratis een creatieve techni-
sche middag in Lab12.
 
Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kun-
nen op donderdag 27 februari met 
zowel Lego WeDo als met VR (Virtu-
al Realist) aan de slag. Lego WeDo 
is programmeerbare Lego, waarmee 
kinderen hun bouwwerken via een 
tablet of computer tot leven kunnen  
wekken.  
Of duik de wereld van VR in en 
maak een spannende achtbaanrit 
of een reis door het verleden. Dank-
zij de 3D effecten en volledige 360 
graden beelden, geeft het je een 
gevoel dat je werkelijk middenin de  
actie zit. 
Meld je snel aan; er is beperkt plek!

Tijden workshops LEGO WeDo: 15.00-
16.00, 16.00-17.00 uur. Tijden work-

shops VR: 15.00-15.30, 15.30-16.00, 
16.00-16.30, 16.30-17.00 uur.

DUIVEN – Kinderen groeien op in 
een digitaal tijdperk waarin ze ge-
heel onbevangen de mogelijkhe-
den van nieuwe technologie ont-
dekken. Kunstwerk! de Bibliotheek 
stimuleert het ontwikkelen van di-
gitale vaardigheden van kinderen 
om met deze technologie te leren  
omgaan.

Op maandag 10 februari wordt om 15.00 
uur in de OGtent in Duiven hiervoor het 
startsein gegeven. In samenwerking 
met Kunststofshop en het Candea Col-
lege zullen wethouders van de gemeen-
ten Duiven en Westervoort samen met 
bovenbouwleerlingen van verschillende 
basisscholen de digitale wereld instap-
pen. Augmented reality en virtual reality 

staan op het programma, maar ook 3D 
(pennen, ontwerpen en printen), een ho-
logram maken en programmeren met 
Micro:bit komen aan bod.
 
Op korte termijn wordt het ook mogelijk 
om in de bibliotheekvestigingen in Dui-
ven en Westervoort de digitale wereld in 
te stappen.

LOBITH – Op de filmavond in De Ont-
moeting in Lobith op 12 februari om 
19.30 uur wordt de film ‘Werk ohne 
Autor’ van Florian Henckel von Don-
nersmark vertoond.
 
Het is een intrigerende film, gebaseerd 
op het leven van kunstenaar Gerhard 
Richter. De film begint met het be-
zoek van de jonge Kurt Barnert met 
zijn geliefde tante aan een tentoonstel-
ling van ‘entartete Kunst’. Je ziet dat 
zij beiden stilletjes een andere mening 
hebben dan de nasi-gids. Met zijn tante 
loopt het slecht af, toch ontwikkelt Bar-
nert zich tot een prominent DDR-schil-
der, hij past zich in zekere zin aan. Met 

zijn vrouw, die hij op de DDR Kunstaka-
demie ontmoette, vlucht hij toch naar 
het westen (waarop zijn muurschilde-
ringen prompt worden witgekalkt!). Bij 
de Kunstakademie in Düsseldorf vindt 
hij uiteindelijk in die extreme sfeer van 
vrijheid zijn eigen weg.
De film is dramatisch, de verweven-
heid van keuzes van mensen in de ge-
schiedenis en de invloed daarvan in 
hun hele leven komt indringend naar 

voren. Vooral is intrigerend te zien de 
kracht van kunst – gebruikt of mis-
bruikt. Vanaf 19.00 uur is iedereen 
welkom in de Ontmoeting bij de pro-
testantse kerk in Lobith. “We schenken 
een kop koffie of thee voor u, de toe-
gang is gratis. Na afloop van de film 
drinken we een glas en praten erover 
na met elkaar. Bij de deur staat een 
mandje waar u ter dekking van de on-
kosten een gift in kunt doen.”

DUIVEN – Is er meer in 
dit Leven? Op initiatief 
van de KerkvoorNu wordt 
in De Stek een Alpha cur-
sus gegeven. Samen met 
anderen ga je op een ont-
dekkingstocht door het 
christelijke geloof, en het 
Leven.
 
Op donderdag 13 februari 
start deze ontdekkings-
tocht over de levensvragen 
en het geloof met de vrij-
blijvende kennismakings-
avond. Deze wordt gehou-
den in De Stek, het nieuwe gebouw van 
KerkvoorNu aan de Rijksweg 53 in Dui-
ven. In de cursus wordt iedere week 
een relevant onderwerp behandeld. 
We beginnen met een gezamenlijke 
maaltijd waarna een introductie volgt 
over het onderwerp van die avond. De 
onderwerpen die onder andere aan 

bod komen zijn: Is er meer? Wie is Je-
zus? Hoe zit het met de kerk? Waarom 
zou ik de Bijbel lezen? Hoe en waarom 
bidden? In deze cursus komen de be-
langrijkste levensvragen aan bod.
“Wil je weten of dit iets voor jou is? 
Komt gerust naar de introductieavond 
op donderdag 13 februari 19.45 uur 

(inclusief koffie en thee), de Alpha cur-
sus zelf start op 20 februari (inclusief 
maaltijd, koffie en thee). Meer weten 
over de Alphacursus? Neem dan vrij-
blijvend contact op per mail: info@
kerkvoornu.nl, of bezoek onze website 
www.kerkvoornu.nl/alpha/. Geef je op 
voor deze unieke ervaring!”

DUIVEN – Op vrijdag 31 
januari om 19.00 uur 
opent Kunstkring Duiven 
Expositie haar winterten-
toonstelling in de hal van 
het Duivense gemeen-
tehuis. Dus niet meer op 
zondag zoals voorheen.
 
Aan de wand hangt werk 
van Fred Knippen uit Wes-
tervoort. Hij maakt colla-
ges waarin het gaat om 
de maximale beeldende 
kracht van eenvoud in 
vorm en kleur. Steeds bin-
nen een lijst van 70x70 cm.
Van Gérard Philipsen is er de beelden-
serie met de titel ‘Donna’. Het is een 
hommage aan zijn overleden vrouw. 
Een afgietsel van haar gezicht was 
ooit bedoeld om als basis te gebrui-
ken voor maskers. Nu zijn ze gebruikt 
om ruimtelijke portretten te maken die 
aspecten van haar leven laten zien. 

Soms confronterend of ontroerend, 
maar altijd met waardigheid. Beide ex-
posanten zijn naast hun eigen werk 
al jaren actief in de Liemers met cur-
sussen.
Tijdens de opening is er een optreden 
van het duo Green an Durand. De ten-
toonstelling is tijdens kantooruren vrij 
te bezoeken tot 28 februari.

Op de voorgrond vendelcommandant Maurice Visser, met  daarnaast van links naar rechts, de 
aanwezige jubilarissen Bas Arns, Gerald Arns, Jeroen Visser, Rob Wentholt & Frank Boerboom met 
hun partners, tijdens de vendelhulde. (foto: Mario Staring)

ZEVENAAR – Caleidoz Vrijwilli-
gerscentrale zoekt vrijwilligers 
voor de volgende organisaties:
 
- Belangenvereniging voor Ouderen 

Zevenaar (BOZ) zoekt een voor-
zitter, die leiding en richting geeft 
aan het plaatselijk bestuur.

- Het Praathuis zoekt een taalvrij-
williger die elke woensdag van 
9.15 – 11.15 uur de bijeenkomst 
van het Praathuis begeleidt.

- Liemers College zoekt een chauf-
feur die per busje 8 VMBO-boven-
bouwleerlingen vervoert naar leer-
bedrijven in Terborg, tussen 12:00 
en 13:00 uur en 16:00 en 17:00 

uur op de donderdagen, vanaf fe-
bruari tot eind juni.

- Technoplaza heeft nog enkele be-
geleiders nodig voor de technie-
klessen van basisschoolleerlingen 
uit groep 6, 7 en 8 (10 – 12 jaar).

Voor meer informatie over deze en 
circa 350 andere vacatures kunt u 
contact opnemen met de Vacatu-
rebank van Caleidoz Vrijwilligers-
centrale Zevenaar (maandag – vrij-
dag van 9.00-12.00 uur, telefoon 
0316 243299). U kunt ook kijken 
op de website www.vrijwilligers-
werkgelderland.nl/zevenaar of een 
e-mail sturen naar: vacaturebank@ 
caleidoz.nl.

Huldiging jubilarissen
van schutterij Sint-Andreas

Lego & VR-workshop in Kunstwerk!  
de Bibliotheek Zevenaar

Alle leerlingen in de Liemers digitaal vaardig?

Film Werk ohne Autor in Lobith

Alpha cursus, samen ontdekken met KerkvoorNu

Kunst in gemeentehuis Duiven

Vrijwilligers gezocht
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LIEMERS – Zaterdagavond 15 febru-
ari 2020 – 20.00 uur is er een Valen-
tijnsconcert met Toon Roos – saxo-
foon, Rob van Bavel – pianoJasper 
Somsen – contrabas in De Verzame-
ling.

Toon Roos wordt gezien als één van de 
beste saxofonisten van Europa, vanwe-
ge zijn lyrische, intuïtieve en evenwichti-
ge spel en zijn sterke persoonlijkheid als 
bandleider en componist. Toon heeft al-
tijd diverse muziekstijlen gespeeld, van 
bigband swing tot bebop en hardbop, 
van bossa nova tot funk en fusion.

Als tienjarige weet Rob van Bavel zeker 
dat hij, net als zijn vader, klassiek pia-
nist wil worden. Maar hij kiest voor de 
jazz, die voor hem altijd moet swingen, 
in de geest van voorbeelden als Oscar 
Peterson, Bill Evans en Keith Jarrett. 

Meteen na zijn cum laude afstuderen 
aan het Rotterdams conservatorium 
stijgt zijn bekendheid snel door het win-
nen van internationale prijzen en zijn 
optredens met tal van groepen. Eind ja-
ren tachtig is Rob van Bavel de primus 
inter pares van de jonge Nederlandse 
jazzpianisten. Hij geeft overal ter we-
reld concerten, van Amerika tot China, 
Japan, Zuid-Korea en Indonesië, en in 
heel Europa. Aan de conservatoria van 
Rotterdam en Amsterdam is hij een 
gemotiveerde docent, die met zijn les-
boek ‘Jazz Piano Essentials’ in de hele 
wereld (beginnende) pianisten mede 
vormt.
De Nederlandse contrabassist Jasper 
Somsen werkte in de afgelopen jaren 
samen met bijzondere jazzartiesten, 
waaronder Enrico Pieranunzi, Joey Cal-
derazzo, Jeff Ballard, Bob Sheppard en 
Eric Vloeimans.

Toon Roos

WESTERVOORT – Zaterdag 18 januari 
vond in Doetinchem de eerste voor-
ronde van het damesturnen in de 6e 
divisie plaats. Van Aldo deden hier 10 
meisjes aan mee.
 
Voor Kirsten van der Linde was dit haar 
eerste wedstrijd. Zij turnde bij de instap-
pers een heel goede wedstrijd en werd 
hiermee eerste. Zij kreeg de gouden me-
daille omgehangen. Bij pupillen 1 deed 
Emma van Wissen mee. Emma turnt 
pas sinds augustus en vond het heel 
spannend. Zij heeft het keurig gedaan 
en eindigde op plaats 34. Bij pupillen 2 
deden Mila van Erve, Lotte van Raalte, 
Nika Dekker en Liv Goorsenberg mee. 
Ook Liv turnt pas sinds augustus. Mila 
eindigde op plaats 12, Lotte vlak daar-
onder op plaats 13, Liv op plaats 15 en 
Nika op plaats 18.
Bij jeugd 1 deden Iris Visser en Shannon 

van der Linde mee. Iris 
eindigde hier op een 
mooie 5de plaats en 
Shannon werd 16de. 
Bij jeugd 2 deden Gi-
lana Spronk, Anna van 
Reenen en Anouk Ru-
zette mee. Voor Anouk 
was het ook haar eer-
ste wedstrijd. Voor 
allemaal was het de 
eerste keer dat zij een 
vloeroefening op mu-
ziek moesten doen. 
Gilana eindigde net-
jes op plaats 6, Anna 
werd 19de en Anouk 
20ste. Bij de junio-
ren deed Mara Tacke 
mee. Zij werd twaalfde 
met een mooie derde 
plaats op sprong.

AERDT – Roy (den erste) Sloot is de 
nieuwe Prins van de carnavalsver-
eniging De Vrolijke Eilanders uit Ae-
rdt. Samen met zijn adjudant Theo 
Wijnschenk zal hij dit jaar voorop 
gaan in het feestgedruis onder het 
motto: Met disse dagen trekken  
wi-j de kar.
 
Tijdens de pronkzittingsavonden van 
24 en 25 januari, die weer bol stonden 
van sketch zang en dans, werd Roy 
gepresenteerd door de prinsenraad in 
een stukje dat de Aerdtse variant was 
van het perfecte plaatje. De pronkzit-
tingsgroep en de dansgardes hadden 
een mooi en humorvol programma sa-
mengesteld.
De heren van de spelersgroep hebben 
zelfs met zijn allen gezongen, een uni-
cum. Diverse dorpsgerelateerde zaken 
werden besproken in de samenspraak 
en Jelle Hugen nam in zijn buut ook 
nog een en ander op de hak. Ook was 
er nog een buut met een luchtje en 

Jeroen Derksen, alias Joep, kwam ver-
rassend voor de dag met een sprookje.
Kees en Nellie Blij zijn door De Vro-
lijke Eilanders extra in het zonnetje 
gezet. Kees is benoemd tot ere-lid. Al 
55 jaar verbonden aan de vereniging. 
Begonnen als nar en nu nog actief in 
het bestuur. Zoals voorzitter William 

van den Bogaard pakkend zei: “Diep 
respect voor jou dat je na al die jaren 
nog steeds open wilt staan voor veran-
deringen.” Nellie, de vrouw van Kees, is 
opgenomen in de orde van de Vrolijke 
Eilanders, mede omdat zij al sinds jaar 
en dag, meer dan dertig jaar de prins 
aankleedt.

LIEMERS – Graag van betekenis zijn 
voor andere ouders en een luisterend 
oor bieden? De vrijwilliger van Home-
Start komt wekelijks bij een gezin 
over de vloer dat tijdelijk wat (opvoed)
ondersteuning kan gebruiken. Hij of 
zij biedt een luisterend oor en geeft 
een steuntje in de rug.
 
Home-Start is een project dat draait 
op vrijwilligers, die hun kennis en erva-
ring delen met gezinnen die het tijdelijk 
even nodig hebben. Op 3 maart start 
de cursus voor nieuwe vrijwilligers. Een 
coördinator van Yunio koppelt een ge-
zin dat behoefte heeft aan persoonlijke 
aandacht en ondersteuning aan een 
vrijwilliger die als mede-ouder een ge-
zin ondersteunt.
Voorkomen dat dagelijkse problemen 
uitgroeien tot erger. Het gaat om onder-
steuning, praktische hulp aan ouders 
met kinderen in de leeftijd van 0 – 14 

jaar. Door mee te denken, tips te geven 
en te kijken naar wat er goed gaat in 
een situatie. Op 3 maart start er weer 
een cursus voor nieuwe vrijwilligers. 
Aan vrijwilligers worden geen specifie-
ke opleidingseisen gesteld, wel enige 
opvoed-ervaring. De cursus wordt ge-
geven op de dinsdagochtend, in zes 
volgende weken. Door middel van een 
E-learning wordt de theorie aangebo-
den. Ook na de cursus worden de vrij-
willigers ondersteund en begeleid.

Meer weten?
Voor informatie of aanmelding als vrij-
williger neem contact op met de co-
ordinator van Home-Start Achterhoek: 
Nienke Wolsink; n.wolsink@yunio.
nl of 06 10306771 en Patty Polman; 
p.polman@yunio.nl of 06 22976506. 
Home-Start is een onderdeel van Yunio 
jeugdgezondheidszorg T: 0900 9864, 
E: info@yunio.nl en W: www.yunio.nl.

DUIVEN – Zaterdag 18 januari 
werd de vierde speelronde in 
de C2-competitie gespeeld in 
Emmen.
 
Voor deze verre reis werd 
voor het eerst de nieuwe Pi-
geons-aanhanger ingezet om 
de rolstoelen te vervoeren. 
De aanhanger is gesponsord 
door: Rabobank, Lions Club 
Duiven, Vos & Partners en 
Bergh Special Products. De rol-
stoelbasketballers uit Duiven 
wisten beide wedstrijden een-
voudig te winnen, waardoor de 
voorsprong op de concurrentie 
is vergroot naar zes punten. 
Duidelijk is dat de hand van 
coach Fabian Jansen zichtbaar binnen 
het team. De afgelopen maanden is 
goed getraind op fundamentals en op 
techniek.
Voor het eerst dit seizoen ging de lange 
center Iwan Egging mee naar Emmen. 
Hij maakte zijn debuut al snel waar door 
een aantal prachtige scores. POW-selec-
tie: Björn, Edwin, Els, Isabelle, Iwan, Lu-
cia, Peter, Maarten, Martijn. POW-coach: 
Fabian. 1e wedstrijd: Koprol – POW. 

Eindstand: 27 – 61. Scores: Martijn 18, 
Peter 14, Maarten 9, Isabelle 8, Iwan 6, 
Lucia 2, Els 2, Björn 2
2e wedstrijd: POW – Devedo 3. Eind-
stand: 70 – 21. Scores: Martijn 20, 

Maarten 14, Peter 12, Björn 10, Isabelle 
8, Iwan 4, Els 2. Pigeons On Wheels zal 
komende week weer volop trainen in 
Triominois. Meer over basketballen bij 
Pigeons staat op www.depigeons.nl.

Een Home-Start vrijwilliger biedt extra (opvoed)ondersteuning. 
(foto: Yunio communicatie | Wiebke Wilting)

Op nr 1 Kirsten van der Linde. (foto: Inge de Wit)

Voorzitter William van den Bogaard met Nellie en Kees Blij. (foto: Herman Vreman)

Team Pigeons On Wheels. (foto: Pigeons Basketbal )

Valentijnsconcert: Jasper Somsen, 
Toon Roos & Rob van Bavel

Goud voor Aldo-turnster

Roy Sloot trekt de karOndersteuning van
een mede-ouder: Home Start

Pigeons On Wheels zet concurrentie op afstand
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Zondag 2 februari Oud-Zevenaar
Gregoriaanse vespers en oude muziek in de kerk
Aanvang 16:00 uur

Zondag 2 februari Westervoort
Concert van band Skoeks bij Wieleman
Aanvang 14:30 uur / Gratis toegang

Zondag 2 februari Zevenaar
Voorstelling van Moby Dick in Stadsbrouwerij 
Wittenburg
Aanvang 14:30 uur

Zondag 2 februari Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
ERNST, BOBBIE EN DE REST met GEKLUNGEL 
IN DE JUNGLE (4 -8 jr)
Aanvang 13:30 en 16:00 uur / Entree € 18,50

Zondag 2 februari Beek
Beekse Winterbosloop bij Uitspanning ‘t Peeske.
www.osb-beek.nl

Zondag 2 februari Aerdt
Kunstenaars Gelders Eiland in de kerk:  
Ad Mertens en zoon Thijs
Aanvang: 14:00 uur / Gratis toegang

Zondag 2 februari Doesburg
-- Gratis concert bij Podium Acanthus om  

13:30 uur / acanthus.demon.nl
-- Mosterdtocht +/- 25 km fietsen om 13:00 uur 

/ € 7,50 / info@xycleservice.nl
-- Torenbeklimming bij de Martinikerk om  

15:15 uur / Volw. € 4,00 en kinderen € 2,75
-- Vlooienmarkt in Sporthal Beumerskamp vanaf 

09:00 uur / : € 3,00 (65+ € 2,50)
-- Culturele zondag met een route langs o.a. 

galeries vanaf 12:00 uur

Maandag 3 februari Groessen
Inloop koffie ochtend op de Joannesschool
Tijd 8.30 tot 9.00 uur

Dinsdag 4 februari Zevenaar
Kunstwerk! Volksuniversiteit: Lezing: Cobra, 
vrijheid na WO2 in Hal 12
Aanvang 20:00 uur / Entree € 10,00
liemerskunstwerk.nl/volksuniversiteit

Dinsdag 4 februari Zevenaar
Kunstwerk! Volksuniversiteit: Sushi maken (1 les)
liemerskunstwerk.nl/volksuniversiteit

Dinsdag 4 februari Zevenaar
Kunstwerk! Volksuniversiteit:Fotograferen met 
de Smartphone (5 lessen)
Tijd 19.30 – 21.30 uur / Kosten € 75,-
liemerskunstwerk.nl/volksuniversiteit

Dinsdag 4 februari Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
JIMMY LOVE en live-band met  
THE ROCKET MAN
Aanvang 20:15 uur / Entree € 29,--  
incl. pauzedrankje

Dinsdag 4 februari Zevenaar
Max Havelaar Film (1976) bij Filmhu!sZevenaar
Aanvang 19:15 uur / Entree € 9,00

Dinsdag 4 februari Zevenaar
Avond over Maretakbehandeling bij het  
Braamhuis
Aanvang 19:30 uur / Gratis toegang

Woensdag 5 februari Duiven
K.B.O. middag bij Thuvine over mantelzorg.
Tijd 13:30 tot 16:00 uur

Woensdag 5 februari Zevenaar
Lezing over Max Havelaar door  
Dik van der Meulen In Hal 12
Aanvang 20:00 uur

Woensdag 5 februari Zevenaar
Koffie & Zoet Speeddate 60+ bij Proeflokaal 
Wittenburg
Aanvang 14:00 uur / Kosten € 29,95
doedates.nl/agenda

Donderdag 6 februari Zevenaar
Max Havelaar Film (1976) bij  
Filmhu!sZevenaar
Aanvang 14:00 uur / Entree € 9,00
 

Donderdag 6 februari Didam
Magic Cabaret Theater Diner bij SteakM
Aanvang 18.45 / 52,50 p.p. de drankjes  
exclusief
www.steakm.nl

Donderdag 6 februari Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
OPVLIEGERS 5 met OP SAFARI
Aanvang 20:15 uur / Entree € 24,75

Vrijdag 7 februari Zevenaar
Jeugdavond (6-16) in de volkssterrenwacht 
Corona Borealis
Tijd: 19.00 tot 20.15 uur / Entree jeugd € 2,50 p.p.
www.coronaborealis.nl

Vrijdag 7 februari Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
NEDERLANDSE MUSICAL ACADEMIE met MAX 
HAVELAAR, de musical
Aanvang 15:00 uur en 19:00 uur / Entree € 15,--

Zaterdag 8 februari Zevenaar
De Kaal’e Boer houdt haar tweejaarlijkse  
klaverjastoernooi in de Griethse Poort
Aanvang 10:00 uur / Alle info:
www.degriethsepoort.nl/events/

Zaterdag 8 februari Giesbeek
Darttoernooi bij GSV38
Aanvang: 18:00 / Entree: € 5,00
www.gsv38.nl/darttoernooi-zaterdagavond 
-8-februari-a-s/

Zaterdag 8 februari Zevenaar
MULLER & MUNNELY bij De Lantearn
Aanvang 20:30 uur / Entree € 10,--
www.iesmuller.com

Zondag 9 februari Westervoort
Braderie in Sportcentrum Sports planet
Aanvang 9:00 uur / Entree € 3,00 65+ € 2,50

Maandag 10 februari Zevenaar
Lezing: natuur in en rondom huis in  
Zaal Stariung
Aanvang 20:00 uur / Entree €2,50 leden  
€5,00 niet-leden
incl. koffie/thee en lot loterij /  
door Groei en Bloei

Maandag 10 februari Duiven
Maandelijks aanschuifdiner bij De Stek 
(Rijksweg 53)
Aanvang 18:30 uur / Kosten € 5,--

Dinsdag 11 februari Pannerden
Linedancers in Café De Dijk
www.veelzijdig pannerden.nl

Woensdag 12 februari Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
JORIS LINSSEN & CARAMBA met RAAK!
Aanvang 20:15 uur / Entree € 21,25

Woensdag 12 februari Zevenaar
Kunstwerk! Volksuniversiteit: 
Workshop Bloemschikken Valentijn
Tijd 19.30 – 21.30 uur / Kosten € 24,35
liemerskunstwerk.nl/volksuniversiteit

Vrijdag 14 februari Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
NIET SCHIETEN met 25 JAAR LUST EN LEED 
(cabaret DINER)
Aanvang 20:15 uur / Entree € 21,=

Zaterdag 15 februari Groessen
Het knotten van Wilgen op de Beerenclauwstraat 
(harry@knotploegduiven.nl)

Zaterdag 15 februari Zevenaar
Salsa-avond bij Muziekcafé De Lantearn
Aanvang 20:30 uur / Gratis toegang

Zaterdag 15 februari Didam
Qmusic the Party FOUT in de Markthal
Van 18:00 tot 00:00 uur / Entree € 18,45
www.foutevents.nl/didam

Wekelijks
Iedere maandag
Duiven: Storytelling om 14:00 uur De Stek

Iedere Dinsdag
Duiven: Koffie met bezieling om 9:00 uur 
Remigiuskerk
Oud-Zevenaar: Verrassingsmenu bij 
Thoen&Thans 12.30-14.00 uur
Aerdt: Koersbal Dorpshuis om 10:00 uur
Markt in Duiven Remigiusplein 8:30 – 12:00 uur
Markt in Angerlo Prinses Margrietlaan 
9:00 – 13:00 uur
Markt in Giesbeek Dorpsplein 13:30 – 18:00 uur

Iedere Woensdag
Westervoort: Linedance Kulturhus De Nieuwhof 
10:00-12:00 uur

Iedere Donderdag
Ooy-Zevenaar: EMM Gebouw- Slenterweg 2 
Bordspelavond vanaf 19:30 uur
Markt in Pannerden Dorpsplein 9:00 – 12:00 uur

Iedere Vrijdag
Markt in Didam Kerkhofstraat 11:00 – 18:00 uur
Markt in Lobith Markt 9:00 – 12:00 uur
Markt in Westervoort Dorpsplein 8:30 – 12:30 uur
Markt in Zevenaar Centrum 12:30 – 18:00 uur

Iedere zaterdag
Didam: Open dag Martinus Molen
Zevenaar: Discozwemmen in het Lentebad: 
www.lentebad.nl

Iedere zondag
Aerdt: exposities etc. in de kerk zie: http://aerdt.
info/het-dorp-aerdt/kerk-aerdt/ of www.kunst-
kringhge.nl

Filmhuizen:
www.filmhuiszevenaar.nl / www.filmhuuswes-
tervoort.nl / www.filmhuis.didam.nl / filmhuis 
Bij Bert – zie pagina 2

Zie ook: indeliemers.nl / liemerskunstwerk.nl / 
deogtent.nl / mikado-welzijn.nl /caleidoz.nl /  
aerdt.info/het-dorp-aerdt/
dorpshuis-eensgezindheid/ / steakm.nl / 
kulturhuuswestervoort.nl

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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Beste zevende- en achtstegroepers:

bedankt!

Bedankt voor jullie bezoek aan onze open dag. Dankzij 
jullie was 25 januari 2020 een erg geslaagde dag!

Mocht je de open dag gemist hebben of heb je toch 
nog vragen? Kom dan gerust langs op een van onze 

extra avonden in februari of maart:

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

A
G

EN
D

A 18 februari
Informatieavond brede brugklas Didam

4 maart
Inschrijfavond locatie Didam

4 maart
Inschrijfavond locatie Zonegge

4 maart
Inschrijfavond locatie Heerenmäten

4 maart
Inschrijfavond locatie Landeweer 

(met aansluitend een informatieavond voor geinteresseerden in de Sportklas)

Jij en je ouders ontvangen nog een uitnodiging voor 
(een van de) avonden met meer details.

Tot ziens op het Liemers College!


