
‘75 jaar vrijheid 
vier je samen’ in 
Groessen

Expositie werken 
cursisten Kreatieve 
Kring Westervoort

7

Boerenrock tijdens 
Open Podium

CULTUUR & 
RECREATIE

CULTUUR & 
RECREATIE

CULTUUR & 
RECREATIE

23 31

Didam  ■  Gemeenten Duiven  l  Westervoort  l  Zevenaar   JAARGANG 15  I  OPLAGE 42.000

ZEVENAAR – Kinderen vanaf vijf jaar 
kunnen weer meedoen aan de Tulpen-
cursus bij Hockey Vereniging Zeven-
aar (HVZ): drie trainingen waarbij ze 
kennis kunnen maken met hockey. 
Jeugdcoördinatoren Petra Zijsling en 
Christian Blij: “Het is laagdrempelig, 
vrijblijvend en leuk.”

Door Kyra Sannes

Dit jaar zijn de trainingen op 21 maart, 
28 maart en 4 april. “Na die lessen 
hebben de kinderen vaak een goed 
beeld: ze vinden het heel leuk, maar 
komen er ook wel achter dat het een 
moeilijke sport is,” vertelt Petra. Hoc-
key is namelijk een technische sport. 
Tijdens de trainingen zullen een paar 
spelers van Dames en Heren 1 de 
groepjes begeleiden. Hoe houd je een 
stick vast, hoe werkt het spel, wat is 
nou hockey? “De Tulpencursus is er 
om de aandacht op hockey te richten,” 

vertelt Christian, “maar ook om leden 
te werven. Dat heeft de club nodig.” 
Samen met Marije Meuleman – zij 
doet de administratie – zorgen Petra 
en Christian als jeugdcoördinatoren 
voor de werving van jeugdleden. De 
Tulpencursus is daarvoor een uitste-
kend instrument.

“Vijf jaar geleden is mijn kind lid gewor-
den, na een Tulpencursus,” vertelt Pe-
tra. Later is ze er zelf ook voor gegaan: 
“De sfeer is hier heel goed en hockey is 
een leuke sport. Het is technisch spe-
len, sportief en een teamsport.” Volgens 
Christian is vooral dat laatste onderdeel 
belangrijk. “Kinderen leren om samen 

te werken en zich te ontwikkelen. Daar-
bij ontstaan er ook vriendschappen. Ik 
heb mijn twee dochters zien hockeyen 
met andere kinderen in de wijk en ze 
spreken vaak af met vrienden uit het 
team.” Naast het sporten is er ook nog 
ruimte voor gezelligheid: zo is er jaar-
lijks een toernooi waarbij alle teams 
verkleed komen.”

Petra hoopt daarnaast op meer hulp 
van scholen, waar hockey – echte hoc-
key – nog niet een vast onderdeel van 
de gymles is. “Als het al gespeeld wordt 
op school, dan is het met plastic sticks, 
zonder scheenbeschermers en bitje: 
dat is niet het échte gevoel.” De Tulpen-
cursus, zo genoemd omdat de trainin-
gen in het voorjaar plaatsvinden, is er 
om tóch dat juiste gevoel te creëren. 
“Hockey moet je ervaren. De kinderen 
die het hier proberen zijn altijd enthou-
siast.” Na deze gratis cursus kunnen de 
kinderen lid worden van de vereniging. 

Petra: “Eerst komen ze in een speciaal 
team. Daar worden hen de eerste hoc-
key-skills geleerd. Na de zomervakantie 
komen ze al in de reguliere teams: de 
wedstrijden beginnen.” Geïnteresseer-
den kunnen zich nog steeds voor trai-
ningen aanmelden. Er zijn geen bitje en 
scheenbeschermers nodig. “Voor één 
van de drie of allemaal, zelfs na een 
aanmelding op 4 april zijn kinderen nog 
welkom. We hopen op een nieuwe ge-
neratie enthousiaste hockeyers!”

‘Hockey moet je ervaren’
HVZ laat kinderen via Tulpencursus kennis maken met hockey

“Kinderen leren om samen te werken en zich te ontwikkelen.” Foto: Mirjam Fotografeert.

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

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

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

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws

Vrijdag 20, zaterdag 21, zondag 23 en 
maandag 23 maart 20.00 uur: De Been-
tjes van Sint Hildegard. Jan is 35 jaar 
getrouwd met Gedda ze houdt zóveel 
van Jan dat hij het er benauwd van 
krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm 
van begeleid wonen. Ze bepaalt ze zijn 
kleding, vriendschappen, vakanties enz. 
In een poging meer ruimte te krijgen 
maakt Jan dermate rare sprongen dat 
hij zijn huwelijk letterlijk in een gesloten 
afdeling ziet veranderen. Dochter Lies-
beth zit met haar afgepaste en jaloerse 
vriend in eenzelfde schuitje. In De been-
tjes van Sint-Hildegard nemen ze hun 
partner onder de loep en rijst de vraag: 
hoeveel liefde is te veel liefde?

Vrijdag 27 en maandag 30 maart 20.00 
uur: Hors Normes. Hors normes vertelt 
het bijzondere verhaal van twee goede 
vrienden die zich met hart en ziel inzet-
ten voor autistische kinderen die zon-

der hen geen plek hebben in de maat-
schappij. De kinderen winnen meteen 
je hart. Al meer dan 20 jaar runt Bruno 
een opvang voor autistische kinderen 
die nergens terecht kunnen. Wanneer 
ouders en zorginstellingen het niet 
meer weten, geeft Bruno hen een thuis. 
Zijn goede vriend leidt met zijn organi-
satie jongeren uit moeilijke buurten op 
tot begeleiders van deze kinderen. Tij-

dens dit traject ontstaan er bijzondere 
vriendschappen.
Filmhuis Didam is te vinden in gebouw 
Meulenvelden, Waverlo 2 Didam. Meer 
informatie over films of het filmhuis en 
reserveren: www.filmhuisdidam.nl. En-
tree 7,50 kinderfilm 5,50 familiefilm tot 
14 jaar 5,50 euro. De zaal en de kassa 
gaan 45 minuten voor aanvang open. 
De filmzaal is toegankelijk voor rolstoel 
en scootmobiel. 

Programma Filmhuis Didam
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LOBITH – Ieder jaar in maart vieren 
veel landen internationale vrouwen-
dag. In het kader van deze gebeurte-
nis houdt ’t Nut Departement Lobith 
een thema-avond die volledig staat 
in het teken van vrouwen.

Op donderdag 19 maart verzorgt Rob 
van Eck een boeiende digitale presen-
tatie over twaalf vrouwen die de we-
reldgeschiedenis hebben beïnvloed. 
Over de tijd waarin zij leefden, hun 
privé leven en hun prestaties.
Veel komt voorbij: historie, cultuur, 
medische ontwikkelingen, apartheid, 
kunst, vrouwenkiesrecht, onbaat-
zuchtige dienstbaarheid. De mooi-
ste, ontroerende en vrolijke verhalen.  
Alles komt tot leven door de mooie 

animaties, afbeeldingen en films.
Voor de pauze: zes vrouwen die de 
wereld veranderden. Gekeken wordt 
naar het bijzondere leven en werk van 
Jeanne d’Arc, Marie Curie tot prinses 
Diana.
Na de pauze: weer zes vrouwen die 
de wereld veranderden; onder andere 
Hildegard von Bingen, Florence Nigh-
tingale tot moeder Theresa.
De presentatie is professioneel ge-
maakt met prachtige afbeeldingen en 
video’s, ondersteund door gesproken 
tekst en bijbehorende muziek. Alle be-
langstellenden zijn welkom tegen een 
betaling van 5.00 euro. Leden gratis. 
Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Party-
centrum Schipperspoort, Dorpsdijk 
30 in Lobith.

Over de vrouwen die de wereld 
veranderden
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Mallemoolen 6-8  Zevenaar
(0316) 52 50 21

www.bedadviseursberentsen.nl

Maandaanbieding - Maart 2020 

-20% 
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 ■ Wo 18 mrt

ROC Musical- 2 voorstellingen

Wie past het schoentje

12.30 uur = Gratis toegang

19.30 uur = Entree € 5,-

Kaartverkoop aan avondkassa

 ■ Wo 18 mrt

Kid’s Filmhuis

Aanvang 15.00 uur – Gratis toegang

 ■ Do 19 mrt

ROC Musical-2 voorstellingen

Wie past het schoentje

12.30 uur = Gratis toegang

19.30 uur = Entree € 5,-

Kaartverkoop aan avondkassa

 ■ Do 19 mrt

Filmhuis

Aanvang 20.00 uur – Entree € 4,-

 ■ Vr 20 mrt

Cul’s Cabaret – Piepschuim

Aanvang 20.15 uur – Uitverkocht

 ■ Za 21 mrt

Kledingbeurs: Kinderkleding en 

Baby-linnengoed

Verkoop: 12.00 – 14.00 uur(www.

kledingbeursduiven.nl)

 ■ Za 21 mrt

Ziko XXL Party – Salsa Avond

Aanvang 20.30 uur – Entree € 

12,50 (vvk € 10,- www.ziko.nl/

xxl-party)

 ■ Zo 22 mrt

Appeltaartconcert

Aanvang 14.00 uur – Entree € 15,-

 ■ Di 24 mrt

Lezing: Noord-Korea

Aanvang 20.00 uur – Entree € 7,50

 ■ Wo 25 mrt

Cullz Kwizz

Aanvang 20.15 uur – Inleg € 2,50

 ■ Do 26 mrt

Filmhuis

Aanvang 20.00 uur – Entree € 4,-

Handen en geld!
Wellicht hebt u vernomen dat we voor 
HOPE XXL maar liefst 
ander half miljoen 
euro subsidie hebben 
ontvangen. Dit geld is 
bestemd om o.a. 700 
leerlingen van het Lie-
mers – en Candea College Maatschap-
pelijke Diensttijd te laten ervaren. Dat 
wil zeggen dat ze zich 80 uur inzetten 
voor de samenleving. Daarvoor krijgen 
ze een vergoeding. We spreken hier al 
twee jaar over met de scholen en die 
zijn er klaar voor. 
Hebt u als vereniging of als burger een 
idee, waarbij we ook nog oud en jong 
kunnen verbinden doordat ze samen 
iets aanpakken, dan kunt een beroep 
op ons doen. We hebben financiële 
ruimte om nieuwe en bestaande pro-
jecten te ondersteunen. Geef ons nog 
een week of twee om de HOPE XXL-or-
ganisatie uit te breiden. Daarna weet u 
ons te vinden!

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

Vrijdag 13 maart 20:00 uur

LA TRAVIATA

La Traviata (De Dolende),een opera 
van Verdi, die zijn première beleefde 
op 6 maart 1853 in Venetië. De opera 
was in 2013-2014 wereldwijd de 
meest opgevoerde opera. Het verhaal 
over een onmogelijke liefde tussen 
een jonge man van adel, Alfredo, en de 
lichtzinnige aan tbc lijdende Violetta.

(vanaf 16 jaar, Italiaans gezongen-150 
min.)

Woensdag 18 maart 15:00 uur

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON

Hiccup probeert zijn droom te 
vervullen door een vreedzame draken-
utopie te creëren.
Ondertussen ontdekt Toothless een 
ongetemde, ongrijpbare partner die er 
voor zorgt dat de Night Fury vertrekt.

KINDERFILM GRATIS TOEGANG

(vanaf 6 jaar, Engels gesproken, 104 
minuten)

Donderdag 19 maart 20:00 uur

THE HATE U GAVE

Een Amerikaanse drama/misdaadfilm 
uit 2018. Hall.Starr Carter is een 
16 jarig meisje dat opgroeit in een 
armoedige buurt en naar een dure 
particuliere school gaat.
Kort nadat ze getuige is geweest van 
een dramatische gebeurtenis komt ze 
tussen twee vuren te staan.

(vanaf 12 jaar, Engels gesproken, 153 
minuten)

Donderdag 26 maart 20:00 uur

STAN AND OLLIE

Een biografische film uit 2018 
over het leven van het beroemde 
komische duo Laurel en Hardy. Met 
een gouden tijdperk opzak, besluit 
het duo jaren later hun triomfantelijke 
afscheidstournee te plannen in Groot 
Brittannië en Ierland. Geregisseerd 
door Jon S. Baird met in de 
hoofdrollen: Steve Coogan en John C. 
Reilly.
(vanaf 9 jr, Engels gesproken, 98 min)

Lezing Noord-Korea

Dinsdag 24 maart
Aanvang 20.00 uur-Entree € 7,50

In de lezing Noord-Korea: ‘De verbeelde 
werkelijkheid’ neemt Drs. Marc Roth je 
mee naar het meest gesloten land ter 
wereld. Pyongyang, de hoofdstad van 
Noord-Korea en uithangbord van het 
land transformeert zich de laatste jaren 
tot een ‘socialistische sprookjesstad’ in 
een bijna surrealistisch decor. Verbeelde 
werkelijkheid die een ideale samenleving 
wil tonen. Dit zie je ook op het gebied 
van kunst, waar socialistisch realisme de 
enige toegestane stroming is. Kunst moet 
namelijk duidelijk zijn voor iedereen en 
kunstenaars zijn altijd schatplichtig aan 
het regime. Bij een bezoek aan Noord-Ko-
rea dringt dus voortdurend de vraag op: 
wat is waar en wat is de werkelijkheid? 
En is de werkelijkheid die we daar te zien 
krijgen überhaupt wel waar? 
De lezing wordt verrijkt met afbeeldin-
gen, (korte) clips en ander beeldmateriaal 
dat nog maar weinig mensen gezien heb-
ben en natuurlijk de eigen ervaringen van 
Marc als bezoeker van Noord-Korea.

Las Músicas – Zondag 22 maart – Aanvang 14.00 uur – Entree € 15,-

De muzikanten van Las Músicas hebben één ding gemeen: ze delen een passie voor Spaanse, 
Portugese en Franse muziek.

Het ensemble vertolkt cross-overs tussen klassieke muziek, volksmuziek en bolero’s, met een 
vleugje jazz. Variërend van ‘romances’ van Federico García Lorca tot muziek uit de jaren 40 en 
50, fado en chanson.

Het trio bezingt de liefde, het verlangen en het leven van de gewone mens, op het land en in 
de kroeg. De muzikanten zijn Elena Fernández Martínez (zang), Els Nieuwenhuijse (altviool) en 
Florein Coehorst (piano).
Las Músicas staan garant voor een intieme en gepassioneerde sfeer.

Piepschuim – Vrijdag 20 maart – Aanvang 20.15 uur – Uitverkocht

Het 247ste programma Grote Woorden van PIEPSCHUIM is meteen het allerbeste. Het 
combineert op een UNIEKE wijze ALLE theaterdisciplines tot een ONGELOOFLIJKE show 
met een maatschappelijke relevantie die zijn weerga niet kent. NOOIT eerder heeft een 
voorstelling zoveel stof op doen waaien. NOOIT eerder was een voorstelling zo veelzeg-
gend. Nog NOOIT heeft een voorstelling zoveel ongeloof gegenereerd. En nog NOOIT is 
een show zo omarmd door het grote publiek! Kortom: Nooit eerder was er een voorstelling 
die IEDEREEN MOET ZIEN. Punt.

Maakt het eigenlijk uit of het waar is wat hier staat? Als u het bovenstaande moet geloven, 
kunt u grote woorden verwachten. 
Maar waarschijnlijk is dat niet waar. Net zoals dit zeker niet waar is.

 Programma Explicateur
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Cabaret: Piepschuim

Appeltaartconcert: Las Músicas



GROESSEN – De verbreding van de 
A12 en de doortrekking van de A15 
verbetert de regionale verkeersdoor-
stroming. Toch hebben deze maat-
regelen ook negatieve gevolgen. 
Zoals de sloop van veel gebouwen 
rondom de nieuwe snelweg. Eén van 
die panden is de bouw- en opslag-
ruimte van carnavalsvereniging De 
Deurdreiers. Juni 2020 is het zover. 
De vereniging hoopt op een goed  
alternatief.

In het pand aan Den Oldenhoek zit 
niet alleen de carnavalsvereniging 
zelf, inmiddels maken ook veel an-
dere organisaties uit de gemeente 
Duiven en omgeving er gebruik van. 
“We wisten dat er veel behoefte was 
aan een ruimte om bijvoorbeeld car-
navalswagens te bouwen”, vertelt 
Willy Driessen van De Deurdreiers. 
“Eerst bouwden zij vooral in kassen 
van tuinders, maar die zijn er steeds 
minder. We hoorden van verschillen-
de verenigingen en loopgroepen dat 
er nog steeds veel behoefte was aan 
een bouw- en opslagplek.” Om die 
reden begon de vereniging met het 
gratis beschikbaar stellen van op-
slag- en bouwruimte en daar wordt 
sinds april 2018 gretig gebruik van 
gemaakt. Spullen van de toneelver-
eniging, podiumstukken en -delen van 
de eigen vereniging, schuttersbogen, 

het decor voor de schoolmusical van 
basisschool De Wissel en opslagstuk-
ken van Dickens Duiven zijn enkele 
voorbeelden. De organisaties maken 
dankbaar gebruik van de ruimte, maar 
in de toekomst zal dat dus niet meer 
gaan. Het gebouw aan Den Olden-
hoek staat op dezelfde plek als waar 
over een aantal jaren de linker rijbaan 
vanaf Nijmegen komt. Sloop is het ge-
volg. Dat betekent dat niet alleen De 
Deurdreiers op straat komt te staan, 
maar ook de andere verenigingen.  
De carnavalsvereniging is hard op 
zoek naar een nieuwe geschikte loca-
tie. Om niet alleen zelf, maar ook de 
andere groepen toekomstperspectief 
te bieden. “Een vervangende ruimte is 
er gewoon nog niet”, vertelt erevoor-
zitter Geert Smits. “We krijgen van 
projectgroep A15 wel een compen-

satie voor de overlast die de nieuwe 
snelweg zal brengen, maar daar stopt 
het. De gemeente denkt wel mee en 
we hebben al verschillende gesprek-
ken met hen en Rijkswaterstaat, maar 
voor de rest is er nog niets bekend. 
We hopen in ieder geval dat er snel 
een oplossing komt. En dat we een 
vergelijkbare grote hal kunnen krijgen 
als nu, die we dan naar eigen idee 
kunnen invullen. Natuurlijk gaan we 
ook akkoord met een stuk grond 
waar we zelf iets op kunnen bouwen. 
Het liefst aan de rand van Groessen. 
Tussen huizen is gewoon niet han-
dig.” Volgens de vereniging zou net 
langs de A15 een prima locatie ook 
vanwege de goede bereikbaarheid. 
“Het lawaai van de A15 krijg je toch 
wel en dichterbij heb je er minder  
last van.”

PANNERDEN – Fort Pannerden is op 
zoek naar vrijwilligers. Het 150 jaar 
oude fort in de gemeente Lingewaard 
kreeg in 1969 de status van rijksmonu-
ment en is de laatste jaren uitgegroeid 
tot een toeristische trekpleister van for-
maat, die bezoekers uit het hele land 
trekt. Het fort biedt een scala aan ac-
tiviteiten. Van jong tot oud en voor elk 
wat wils. Van een rondleiding door een 
ervaren gids, een unieke escape-room, 
een expeditie voor de kinderen, zelf 
zwerven door het fort tot wisselten-
toonstellingen en nog veel meer! Deze 
zomer wordt het terras geopend met 
uitzicht op het Pannerdens Kanaal. 
Versterking van het team is dus nodig: 
zij maken een bezoek aan het fort on-
vergetelijk!

Van tuk-tuk chauffeur, baliemedewer-
ker, gids, escape-room begeleider, ho-
recamedewerker, technisch medewer-
kers, tot bedenkers van activiteiten, 
Fort Pannerden kan veel vrijwilligers 
gebruiken. Daarom wordt op zaterdag 
21 maart een informatiebijeenkomst 
gehouden in Fort Pannerden aan de 
Waaldijk 1 in Doornenburg. Er is gratis 
tuk-tukvervoer vanaf de grote parkeer-
plaats op de Pannerdenscheweg in 
Doornenburg tegenover nummer 7. De 
bijeenkomst duurt van 14.00 tot 17.00 
uur. Programma: ontvangst met koffie/
thee en wat lekkers, informatiemarkt 
met uitleg over de verschillende func-
ties, rondleiding door het fort, afsluiting 
met een hapje en een drankje. Aanmel-
ding via website van Fort Pannerden:  
www.fortpannerden.eu. 
Meer informatie? 
veno@fortpannerden.eu. 

De Liemers Lacht

Het jaar 2020 is drie maanden aan 
de gang. Ondanks alle lastige, we-
reldwijde omstandigheden waar we 
over hebben gehoord, onze eigen 
persoonlijke situaties, en het wis-
selvallige Nederlandse weer, 
is het ook weer tijd voor 
een weergave van de 
positieve berichten uit 
onze mooie regio.
Storm Ciara en Dennis 
hebben onze dagen 
tijdelijk wat lastiger ge-
maakt dan normaal, toch 
kunnen we blij zijn dat deze 
twee ‘stormvrienden’ geen nieuwe 
stormen deze kant op hebben ge-
roepen. Een nieuwtje waar Rino-
ceros heel blij mee is, zeker aange-
zien zij het weekend van 4 op 5 april 
het 50-jarig bestaan van hun soos 
vieren.
Meewerkend weer is voor de feest-
gangers zeker een voordeel, we ver-
wachten dan ook allemaal een mooi 
weekend en een goede opkomst om 
het jubileum te vieren.
Ook Melanie Vesters uit Klarendal 
heeft genoeg reden om te blijven 
vechten. Vesters, die haar jeugd 
doorbracht op het Liemers College, 
heeft acht jaar geleden een teken-
beet opgelopen waardoor ze ernstig 
ziek werd. Deze ongunstige ervaring 

heeft haar alleen maar sterker ge-
maakt, de ziekte van Lyme kan haar 
niet klein maken. Zij maakt dit dui-
delijk door op 4 april deel te nemen 
aan de derde editie van Lopen voor 

Lyme. Het wandel- en hard-
loopevenement waarbij 

geld wordt ingeza-
meld voor chronische 
Lymepatiënten. Het 
weekend van 4 op 5 
april brengt feest en 

kracht met zich mee, 
de hoop voor de toe-

komst is om nog meer van dit 
soort hoopvolle dagen tegemoet te 
zien, wat niet per se hoeft door een  
evenement.
Als gemeenschap moeten we de 
kleine en grote dingen waarderen, 
vanzelfsprekend komen er uitdagin-
gen op ons pad, maar niet alles is 
meteen reden tot paniek of reden 
om bij de pakken te gaan zitten. Eer-
der reden om de schouders eronder 
te zetten. We vinden iets om naar 
uit te kijken, waardoor we de lasti-
gere stadia doorkomen. Immers, na 
de regen volgt zonneschijn. Zelfs in 
deze regenachtige en winderige da-
gen, waarop zo nu en dan het zon-
netje scheen.

Rahma Maqboul

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.

Redactie: Camillia Stokman, Ted Prost, 
Stijn Kuster, Kim Kleijkers, Frederieke Aaij, 
Milou Sinke, Linda Ruijs, Casper Assmann
Dirk van Hummel, Kyra Sannes, Yasemin 
Elmas,  Nina Elbers, Rahma Maqboul en 
Lara Nijhof.

Begeleiding:  
Babette van Weelden (Liemers College), 
Michiel Kuijpers (Candea College), 
Susan Wiendels (redacteur), Joke Burink 

(redacteur), Sjoerd Geurts (coördinerend 
hoofdredacteur).
Redactie: redactie@daadkrachtmedia.nl

Uitgever:  Starters Pers B.V.
Klappenburgstraat 30A, 6681 XS Bemmel
Postbus 44, 6680 AA Bemmel
Tel.: 0481 - 46 47 70 / Fax: 0481 - 46 50 35
E-mail: gemeentenieuws@starterspers.nl
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‘Bouwplaats carnavalsvereniging De Deurdreiers 
staat precies op de linker rijbaan’

Fort Pannerden zoekt vrijwilligers

Linda Ruijs

Van de redactie

Geert Smits en Willy Driessen: “We hopen dat er snel een oplossing komt”

de Liemers Helemaal Goed! Courant Vrijdag 13 maart 2020 3

ELKE WOENSDAG EN
DONDERDAG

ELKE ZATERDAG EN
ZONDAG

ONBEPERKT HAPJESAV
OND

3-gangen alles proeven
menu

32.50

36.50

HEEFT ZO ZIJN EIGEN STREKEN
VILLA COPERA

villa-copera.nl Villa Copera - Heeft zo zĳn eigen streken @villacopera

Op kunstacademie ArtEz in Arnhem werken onder andere Liemerse studenten van het tweede en derde leerjaar graphic design aan een positiever 
schoolklimaat door onder meer de creatie van een 20 minuten-rustplek en een automaat met gratis maandverband en tampons. “Deze elementen 
zouden moeten horen tot de standaardvoorzieningen in de maatschappij”, aldus de studenten.



Gediplomeerd lid 
van ProVoet

Cecilia Janssen
Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven 

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

Gecertifi ceerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Gediplomeerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

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

Pedicure Duiven West

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
"#!$%&'(!$)*'+,)-.!!
/'$0!122&!3,!$)*'+,)-!%45',6!27!888.9)'40+,6.:+!
;<!*,+=!#>"?@ABCD?D!
!
!

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zomeractie:	  vanaf	  €	  150,00	  korting	  op	  een	  lespakket	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.quickles.nl	  	  	  	  	  fennyvanmaaren@quickles.nl	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vrijblijvend	  proefles	  afspreken	  ?	  0316-‐527464	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  schakel	  /	  automaat	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zomeractie:	  vanaf	  €	  150,00	  korting	  op	  een	  lespakket	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.quickles.nl	  	  	  	  	  fennyvanmaaren@quickles.nl	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vrijblijvend	  proefles	  afspreken	  ?	  0316-‐527464	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  schakel	  /	  automaat	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Ook 
automaat

10 JARIG JUBILEUM
Kijk voor de jubileum acti es op 

www.quickles.nl of bel: 0316-527464

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

Wij hebben een vacature voor

(leerling-)monteur / rijwielhersteller
(24 - 38 uur per week)

Functieomschrijving •  aannemen en uitvoeren van reparaties en servicebeurten
•  rijklaar maken van nieuwe fi etsen
• ondersteuning bij verkoop in de winkel

Functie en •  bij voorkeur diploma fi etstechnicus en/of enige ervaring binnen de branche
opleidingseisen •  team player

•  service/klant gerichte instelling
•  fl exibele werkhouding
•  geen 9 tot 5 mentaliteit

Aanbod •  salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring conform CAO
•  afwisselende baan in een klein team met ruimte voor eigen inbreng!

Geïnteresseerd?
Ben jij diegene die kan voldoen aan onze “service en kwaliteit”?
Stuur dan z.s.m. je sollicitatie met CV per e-mail naar 
support@xycleservice.nl t.a.v. De heer C. Banda of
bel met 0313-412727 voor meer informatie!

•  bij voorkeur diploma fi etstechnicus en/of enige ervaring binnen de branche

Lentemorgen 5 6903 CT Zevenaar
 T (0316) 33 22 66 • M (06)  1444 2802
info@riawegman.nl • www.riawegman.nl

• integraal therapeut
• sportmassage 
• voetrefl extherapie
• voetverzorging 
• schimmelnageltherapeut
• oncologisch voetverzorgverlener

HCR ‘t Heuveltje
St. Jansgildestraat 27
7037 CA  Beek (Gem. Montferland)
0316 - 53 20 41
info@heuveltje.nl
www.heuveltje.nl

Pasen 2020
Samen smullen met Pasen op 
eerste paasdag (12 april) vanaf 12.00 uur

Gezellige familie paasbrunch
Ontneem jezelf de stress van het halen van de boodschappen en laat je op 
eerste paasdag door ons in de watten leggen. Er is voor ieder wat wils; je 
gaat gegarandeerd met een goed gevulde buik de deur uit!

Een greep uit ons paasbuffet
• heerlijke huisgemaakte soep
• diverse (vegetarische) salades
• ruime keuze aan warme en koude gerechtjes
• diverse soorten luxe broodjes en broodsoorten
• een ruime keuze aan beleg: van vleeswaren en vis tot aan 

verschillende kaassoorten en zoet beleg
• roergebakken scampi’s en kip
• gravlax van gerookte zalm ter plekke voor je gesneden
• geniet van vers fruit en heerlijke lekkernijen van het dessertbuffet
• onbeperkt zuivel, diverse sappen, koffie &  thee

Prijzen per persoon
Volwassenen  € 30,-
Kinderen 7 t/m 12 jaar  € 15,-
Kinderen 2 t/m 6 jaar  € 10,-

Gezellig, goed en lekker. Dat zijn 
de kernwaarden van restaurant 
‘t Heuveltje. Je kunt in ons sfeervolle 
restaurant terecht voor lunches, 
 buffetten en diners. 
Wij willen je laten genieten.
Onze producten zijn altijd van hoge 
kwaliteit. Met passie bereid door 
onze enthousiaste keukenbrigade. 
En met een lach geserveerd door de 
gastheren en -dames.

De lunch- en menukaarten van  
‘t Heuveltje bieden voor iedereen wat 
wils. Onze koks neuzen vaak in het 
originele familiekookboek. Moeders’ 
meest gewilde recepten krijgen een 
nieuw leven. Klassieke runderragout, 
gesmoorde boterzachte rundersukade 
of lichtgebonden kersen uit de weck. 
Goed, lekker en zeker gezellig.

Kidstip!Er zijn diverse spelletjes, kleurplaten, schminken en de paashaas komt weer langs
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• onbeperkt zuivel, diverse sappen, koffie &  thee

Prijzen per persoon
Volwassenen  € 30,-
Kinderen 7 t/m 12 jaar  € 15,-
Kinderen 2 t/m 6 jaar  € 10,-

Gezellig, goed en lekker. Dat zijn 
de kernwaarden van restaurant 
‘t Heuveltje. Je kunt in ons sfeervolle 
restaurant terecht voor lunches, 
 buffetten en diners. 
Wij willen je laten genieten.
Onze producten zijn altijd van hoge 
kwaliteit. Met passie bereid door 
onze enthousiaste keukenbrigade. 
En met een lach geserveerd door de 
gastheren en -dames.

De lunch- en menukaarten van  
‘t Heuveltje bieden voor iedereen wat 
wils. Onze koks neuzen vaak in het 
originele familiekookboek. Moeders’ 
meest gewilde recepten krijgen een 
nieuw leven. Klassieke runderragout, 
gesmoorde boterzachte rundersukade 
of lichtgebonden kersen uit de weck. 
Goed, lekker en zeker gezellig.

Kidstip!Er zijn diverse spelletjes, kleurplaten, schminken en de paashaas komt weer langs

Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

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



LIEMERS – Melanie Vesters (40) heeft sinds 
2012 de ziekte van Lyme. Deze aandoening zet 
haar leven op de kop, samen met niet-aange-
boren hersenletsel door een val. Behandelingen 
kunnen uitkomst bieden – als er genoeg geld is. 
Met de sponsorloop ‘Lopen voor Lyme’ op 4 april 
hoopt ze haar doel te bereiken.

“Voordat ik ziek werd, reisde ik de wereld af in 
mijn eentje. Ik durfde alles. Tot het ongeluk met 
mijn racefiets in Berlijn, 2010: ik viel en kreeg 
daardoor niet-aangeboren hersenletsel. Ik maak-
te voor het eerst kennis met echte pijn, vertelt 
ze.” Door het ongeluk heeft ze twee jaar moeten 
revalideren en raakte ze arbeidsongeschikt. Net 
toen ze in de laatste fase zat, kreeg het nood-
lot haar weer te pakken. “Ik liep een tekenbeet 
op in de Drenthse bossen, eind zomer 2012. Ik 
ontdekte het pas na vier dagen – veel te laat.” 
Melanie kreeg meteen een antibioticakuur van 
tien dagen. Na onderzoek bleek de teek besmet 
met de Borreliabacterie, de veroorzaker van de 
ziekte van Lyme. “Omdat de teek eerst een kat 
en een muis heeft gebeten, werd ik besmet met 
twee co-infecties: de bloedparasiet Babesia en 
de Bartonellabacterie,” aldus Melanie. Het her-
senletsel, Lyme en de co-infecties maakten een 
ingewikkeld ziektebeeld. Haar hersens waren al 
beschadigd, waardoor het immuunsysteem, dat 
door de hersens bestuurd wordt, de bacteriën niet 
goed kon bestrijden. “Ik stond al 2-0 achter.” De 
antibioticakuur bleek dan ook niet genoeg: 10 tot 
20% van de mensen herstelt niet na zo’n kuur en 
behoudt klachten. 2% wordt ernstig ziek: Melanie 
behoort tot die groep. “Het dreef me tot wanhoop 
om jarenlang zulke pijn te moeten verdragen: het 
was er constant, zonder ooit een stukje rust. De 
aftakeling begon en ging door, tot ik letterlijk niet 
meer op mijn eigen benen kon staan en niet meer 
voor mezelf kon zorgen.” Melanie krijgt daarom 
drie dagen thuishulp van de WMO. “Ik zag het le-
ven niet meer zitten en zocht naar een oplossing 
om er een einde aan te maken. De pijn was met 
geen pen te beschrijven.”

Masker
Het ergste van Melanies ziekte zijn de pijnaanval-
len: deze komen bovenop de constante pijn die er 
al is en kunnen dagen, weken of maanden duren. 
“Het voelt alsof iemand kerosine over je lichaam 

heeft gegoten en dat in brand zet. Dan gil ik het 
uit. Het ergste is dat je niet weet wanneer het ein-
digt.” Deze aanvallen zijn gelukkig minder gewor-
den sinds de behandelingen aanslaan, al blijven 
ze onvoorspelbaar. De pijn heeft ook invloed op 
haar sociale leven: werken, naar verjaardagen, op 
bezoek bij familie, dat zit er allemaal niet meer 
in. “Iedereen ging vooruit met zijn leven en ik 
raakte steeds verder achterop: het gebeurt alle-
maal achter gesloten deuren. Áls ik dan een keer 
in staat was om naar buiten te komen, zette ik 
een masker op. Zowel voor vrienden als familie. 
Ik ben altijd goed geweest in doen alsof er niks 
aan de hand is, maar op een gegeven moment 
lukte zelfs dat niet meer. Daarnaast voel ik me 
als mens falen. Ik wil het leven omarmen, vreug-
de brengen, liefde en aandacht schenken aan de 
mensen om mij heen: een hand op mijn schou-
der, een luisterend oor. Dat alles kán ik gewoon 
niet meer. Dat is mijn grootste gemis en dat is 
eigenlijk alles wat er toe doet in het leven. Ik denk 
dat ik geleerd heb wat sommigen leren op het 
sterfbed. Gek genoeg is dat waardevol, al is het 
een heel harde les.”

Major Auto Hemotherapy
De pijnaanvallen zijn nog steeds aanwezig, maar 
door een ingewikkelde combinatie van behande-
lingen gaat het nu een stuk beter met Melanie. 
Zo krijgt ze Major Auto Hemotherapy plus een 
cocktail aan vitaminen, mineralen, ontstekings-
remmers, een oplossing tegen uitdrogers en wat 
homeopatische ampullen. Helaas kosten behan-
delingen geld – veel geld. Nu behandelingen ein-
delijk aanslaan, probeert Melanie om samen met 
haar team mee te lopen met ‘Lopen voor Lyme.’ 
“Acht maanden geleden, toen ik begon met de be-
handelingen, merkte ik dat ik weer hoop kreeg. Ik 
kan weer lopen, voedsel verteren, mijn hersenen 
werken beter. Ik word weer sterker. Mijn verlam-
de tong is weg, ik kan weer scherper zien, mijn 
balans wordt beter, de extreme vermoeidheid 
neemt af en ik kan iets beter voor mezelf zorgen. 
Ik voel dat het tij aan het keren is.” Deze behande-
lingen worden voor Melanie niet vergoed, dus ze 
heeft dringend geld nodig om het voort te zetten. 
“Voor de ziekte van Lyme wordt alleen antibiotica 
vergoed,” vertelt Melanie, “maar de rest moet ik 
allemaal uit eigen zak komen. Mijn arbeidsonge-

schiktheidsuitkering gaat hier helemaal aan op 
en zonder mijn goede vrienden Marieke, David en 
Joop die mij financieel helpen, was dit überhaupt 
niet mogelijk geweest. Het is voor mij essentieel 
om nu door te gaan met deze behandelingen, nu 
het eindelijk werkt. Het geld dat ik nodig heb, kan 
ik door deze sponsorloop krijgen.” De afgelopen 
jaren heeft ze al bijna 100.000 euro uitgeven aan 
haar behandelingen. Om nog één á twee jaar door 
te kunnen, is er 30.000 euro nodig. Dat is het 
streefbedrag. Die extra tijd is nodig om de ziekte 
in remissie te krijgen. Melanie legt uit: “Voor de 
groep waarbij de antibiotica niet aanslaat is er 
(nog) geen echte oplossing, maar het immuun-
systeem kan sterker worden dan de bacterie en 
het onder controle houden. Dan wordt het een 
stuk leefbaarder.” Team Mel heeft nu bijna 5.000 
euro binnengekregen. Ze heeft nog een lange weg 
te gaan, maar ze blijft positief. “Ik ben wel klaar 
met die ziekte van Lyme. Ik denk dat de Lyme ook 
wel klaar met mij is. Ik wil dóór en dat gaat me 
lukken.”

Hulp geeft hoop
Melanie kijkt uit naar de loop op 4 april, samen 
met haar team van dertig man. Bijna de helft 
daarvan bestaat uit (voormalige) inwoners van 
de LiemersMelanie is zelf ook in de Liemers op-
gegroeid. Met het sponsorgeld dat ze al heeft 
binnengekregen, is ze een nieuwe behandeling 
gestart die daadwerkelijk helpt. Verbetering is 
dichtbij, maar hulp is nog nodig. “Weet dat je een 
enórm verschil kunt maken in een mensenleven 
door te sponsoren. Ik krijg een tweede kans op le-
ven.” Het heeft lang geduurd voordat Melanie zo-
ver is gekomen. “Het was geen makkelijke keuze 
om mee te lopen, een team te verzamelen en met 
mijn verhaal naar buiten te komen. Dat maakt 
kwetsbaar. Niemand wil zoveel nadruk leggen op 
zoveel ellende. Maar het voelt alsof ik geen keus 
heb: als ik Lyme onder controle wil krijgen, dan 
móét ik dit publiekelijk maken.” Deze stap naar 
buiten heeft meteen al effect. Er wordt niet alleen 
geld opgehaald, Melanie krijgt ook veel positieve 
reacties van mensen die het moedig vinden. “Een 
val, een beet, het had íedereen kunnen overko-
men.” Ondanks het begrip en het succes blijft het 
natuurlijk nog moeilijk, maar Melanie is klaar voor 
de strijd: “Ik ben een vechter en ik heb niks meer 
te verliezen. Team Mel is te sponsoren via lopen-
voorlyme.nl/team/mel/. Daar is ook meer infor-
matie te vinden, net als op haar facebook pagina.

‘De pijn was met geen pen te beschrijven’
Melanie Vesters vecht al acht jaar tegen de ziekte van Lyme

“Een val, een beet, het had íedereen kunnen overkomen.” 

De behandelingen slaan aan. “Ik kan weer lopen, voedsel verteren, mijn hersenen werken beter. Ik word weer sterker.”    

Kyra Sannes 
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Mode voor  de man van nu!
Didamsestraat 4 I 6901 HC Zevenaar T 0316 26 27 33 

Mode voor  de man van nu!

BLOEMBERG 
MANNENMODE IN EEN 

NIEUW JASJE! 
EEN VERNIEUWDE WINKEL. 

EEN NIEUW SEIZOEN. 
NIEUWSGIERIG? 

Kom kijken



ZEVENAAR – Op zaterdag 28 maart 
sluit de Boerenrockformatie De Beu-
sels het Open Podium af met boe-
renrock van onder andere Normaal, 
Jovink en Mooi Wark in Muziekcafé 
De Lantaern in Zevenaar.

Maar niet alleen De Beusels zijn te 
zien en te horen. Ook Karen Steenwijk 
zal een paar nummers ten gehore 

brengen en de 10-jarige Febi Sabert 
geeft een optreden. En het trio Man-
nen in de war brengt mooie covers. 
Aanvang: 20.30 uur. De toegang is 
gratis.
Zangeres Karen Steenwijk uit Toldijk 
komt met veel plezier drie liedjes 
zingen. Ze wil graag zoveel mogelijk 
podiumervaring op doen en dit vindt 
ze super leuk. Febi Sabert is pas tien 

jaar oud en komt uit Dinxperlo. Vanaf 
haar zesde is ze al actief in de mu-
ziek bij Sandra Vanreys. In 2019 heeft 
ze twee prijzen gewonnen met haar 
zangkunsten. Deze avond zingt ze on-
der andere nummers van Maan, Su-
zanne en Freek, Pink.
Ze heten dan wel Mannen in de war, 
maar wat ze vooral doen is zingen 
en spelen over mannen en vrouwen 
die soms wat in de war zijn door het 
liefdesleven. Denk aan werk van ar-
tiesten en groepen als Eddie Vedder, 
Mumford and sons, The Nits, Mark 
Knopfler, De Kift, Calexico, Metallica, 
Lumineers en nog veel meer.
De Beusels is een Achterhoekse rock-
band bestaande uit Tom Nieuwenhuis 
(zang), Pim Heuvel (achtergrondzang 
en ritmegitaar), Tygo Verholen (bas-
gitaar), Lucas te Boekhorst (drums) 
en Max te Boekhorst (sologitaar). 
Met covers van onder andere Jovink, 
Normaal, Bökkers sluiten zij de avond 
spectaculair af.

PANNERDEN – Op donderdag 26 
maart is er bij de Senioren Vereni-
ging Pannerden een gezellige mid-
dag met medewerking van het zee-
manskoor Schip Ahoy uit Angeren.

Onder bezielende leiding van dirigent 
Gert Huting wordt een repertoire 
gezongen uit een selectie van ruim 
zestig bekende en minder bekende 
zeemansliederen. Niet alleen vader-
landse-, maar ook Engelse-, Duitse en 
sinds kort Spaanse liederen worden 
ten gehore gebracht. “Zeemanslied-
jes, sfeer- en gelegenheidsliedjes zin-

gen voor ons eigen plezier en voor 
ons publiek, met muzikale begelei-
ding van een combo. Zodanig, dat het 
mensen, ontroert en vermaakt.” ‘Mu-
ziek is leven; leven is muziek’ is het 
streven van het koor.
Alle leden zijn welkom van 14.00 – 
16.30 uur in zalencentrum De Dijk in 
Pannerden voor deze muzikale mid-
dag. De vereniging organiseert elke 
maand een soosmiddag. Wie lid wil 
worden van de seniorenvereniging of 
inlichtingen wenst, wordt uitgenodigd 
om naar de soosmiddag op 26 maart 
te komen.

H. Andreas-Maria Koningin Zevenaar
Op zondag 15 maart om 9.30 uur: Eu-
charistieviering. Voorganger: pater G. 
Remmers met medewerking van het 
A.M.K. koor. Intenties: Jan Wentholt, 
Mevr. C. van Huet-Wieland, Bert en 
Maurice van Bommel, Annie Bruns, Fa-
milie Visser-Verkerk, Wim en Ria Geurts 
en hun dochters Maja en Annie Jan-
sen-Geurts.Iedere zondag om 9.30 uur 
is er ook een viering in de kapel van 
‘Pelgromhof’.
Op zondag 22 maart om 9.30 uur: Eu-
charistieviering. voorganger: pastoor 

Thanh Ta met medewerking van het he-
renkoor uit Groessen.Intenties: Mevr. C. 
van Huet-Wieland, Stien Jansen, Teun 
en Betsie Dikker-Bourgondien.
Op zondag 22 maart om 11.30 uur: 1e 
H. Communieviering/ Eucharistievie-
ring. voorgangers: pastoor Thanh Ta en 
pastor Jeroen Heemink met medewer-
king van het koor Stella Maris.
Intenties: Piet van Schie en Ester van 
Schie, To van Schie-Shulte.
Overleden: Op 26 februari is Miny van 
Eijck-Jansen in de leeftijd van 83 jaar 

overleden. Zij woonde Gounodstraat. 
Haar uitvaart was woensdag 4 maart in 
de H. Andreaskerk waarna begrafenis 
op Rosorum.
Op 1 maart is Arnold van Alst in de leef-
tijd van 86 jaar overleden. Hij woonde 
Masiusplein. Zijn uitvaart was zaterdag 
7 maart in de H. Andreaskerk waarna 
begrafenis op begraafplaats aan de 
Arnhemseweg.

Voor meer informatie en kerkdiensten: 
raadpleeg ons parochieblad Op Weg.

WESTERVOORT – Op zondag 29 
maart is er om 10.00 uur een zang-
dienst in de protestantse Werenfried-
kerk, Dorpstraat 61 in Westervoort.

Dit jaar wordt het einde van de Twee-
de Wereldoorlog, 75 jaar geleden, her-
dacht. In de zangdienst wordt daar 
ook bij stil gestaan. Daarom is er 
gekozen voor het thema ‘Vrijheid’. Er 
worden mooie liederen gezongen en 
daarbij klinken prachtige bijpassende 
teksten. En de zoektocht naar een bij-
zondere invulling is zeker gelukt.
Naast zanggroep Nieuw Liedboek 
onder leiding van Marius de Boer zal 

Christan Grotenbreg op accordeon en 
saxofoon deze dienst muzikaal on-
dersteunen. Ook zullen zij samen een 
instrumentaal intermezzo verzorgen. 
Daar is de voorbereidingsgroep heel 
blij mee. Van eerdere zangdiensten is 
bekend dat veel gemeenteleden genie-
ten van hun mooie samenspel.
“Als u een keer wilt meezingen in de 
zanggroep dan kan dat altijd. Het is 
een gelegenheidskoor, daarom ver-
plicht het u tot niets. U bent van harte 
welkom, ook als dat maar voor één 
keer is. De liederen worden ingeoefend 
op vrijdag 27 maart om 19.30 uur in 
de kerk.”

Karen Steenwijk.

DUIVEN – Zaterdagavond 28 maart 
treedt viermansband ‘The Valley 
Four’ op in de Witte Kapel.

Deze muzikanten brachten vorig jaar 
een Johnny Cash-programma, mu-

ziek en verhalen. Dit leverde een ge-
zellige en mooie avond op. Dit keer 
brengen zij een Americana-program-
ma, met spirituals, Cash en Ameri-
kaanse folk. Ook dit jaar wordt de mu-
ziek met (korte) verhalen afgewisseld. 

De kapel is open vanaf 19.30 uur voor 
koffie of thee vooraf. 20.00 start het 
programma. 

Entree vijf euro. Na afloop is er fris, 
een wijntje of biertje.

ZEVENAAR – Het Hooge Bongertkoor 
is dringend op zoek naar nieuwe leden 
voor ons koor. Vindt u het leuk om 
te zingen neem dan contact met ons 
op. Zowel dames, alten en sopranen, 
als heren, tenoren en bassen, zijn van 
harte welkom.

“Wij repeteren op donderdagavond van 
19.00 tot 20.30 uur in dienstencentrum 
Caleidoz, De Hooge Bongert 3 in Zeve-

naar. Bent u geïnteresseerd kom dan 
gerust eens kijken op één van onze re-
petitieavonden of op één van de con-
certen die wij geven in het kader van 75 
jaar vrijheid vier je samen. Deze zijn 29 
maart in de Ogtent, Remigiusplein 9 in 
Duiven en 19 april in Schuttersgebouw, 
Oude Doesburgseweg 1 in Zevenaar. De 
concerten zijn vrij toegankelijk en begin-
nen op 14.30 uur. U kunt ook reageren 
via info@hethoogebongertkoor.nl.”

The Valley Four. (foto: Jolande van Baardewijk)

Het Hooge Bongertkoor. (foto: Ronald)

DIDAM – Leer meer over een digitale 
onderwerpen tijdens het digitaal café.

Zaterdag 14 maart in Bibliotheek ’s-Hee-
renberg zitten van 11:00 – 12:30 uur de 
vrijwilligers van SeniorWeb klaar. Zater-
dag 28 maart is het digitaal café in Biblio-
theek Didam. Bij het digitaal café geeft 
een specialist van SeniorWeb een korte 
inleiding over een onderwerp en kunnen 
er daarna vragen gesteld worden. (foto: Bibliotheek Montferland)

Digitaal café in de Bibliotheek

Boerenrock tijdens Open Podium

Senioren Vereniging Pannerden
ontvangt zeemanskoor Schip Ahoy

Zangdienst in Westervoort

Americana-muziekavond in Witte Kapel in Duiven

Ledenwerving  
Het Hooge Bongertkoor
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WESTERVOORT – Op zaterdag 28 
maart is de volgende pelgrimswande-
ling. Deze keer naar het Deelerwoud.

Het Deelerwoud is een natuurgebied 
met bossen, heide en mooie zandpa-
den. Het is mogelijk dat we er wild zien, 
zoals reeën, herten en grote grazers. 
Het is een gebied waar je meestal niet 
veel mensen tegenkomt en waar nog 
veel ruimte is. Ook een gebied waar je 
je kunt verwonderen om de prachtige 
natuur. 
Daarom is deze keer het thema: ‘Ruim-
te voor Verwondering’. Er wordt iets ver-
teld over de omgeving, ds. Jolande van 
Baardewijk zal vanuit Bijbels oogpunt 
ingaan op het thema. Vertrokken wordt 
om 10.30 uur vanaf het Paalmanhuis, 

Dorpstraat 63 in Westervoort (carpoo-
len, kosten 3 euro per persoon) en de 
terugkomst is naar verwachting rond 

14.00 uur. Graag zelf een lunchpakketje 
meenemen. Voor meer info: Henk Bon-
nink. E-mail: habonnink@live.nl. 

Pelgrimswandeling



Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door:

ACDE  Nederland BV  |  Europe Seals BV  |  Ten Donkelaar administratie & advies  |  LMB Jansen Duiven BV
Personeel Direkt  |  Walraven Webwerk  |  Peeters trainingen  |  Pronto Print Duiven  |  R&D TeleBusiness
Hanzetoer BV  |  Brasserie Een Mooie Dag  |  Zaal Gieling Groessen / Hotel Gieling Duiven

 La Grange

The Veldman Brothers

zondag 15 Maart
14:00 uur tot 18:30 uur

Zaal Gieling Groessen

Dit evenement wordt mogelijk 
gemaakt door:

■  ACDE  Nederland BV
■ Europe Seals BV 
■ Ten Donkelaar  
 administratie & advies 
■ LMB Jansen Duiven BV
■ Personeel Direkt
■ Walraven Webwerk
■ Peeters trainingen 
■ Pronto Print Duiven
■ R&D TeleBusiness 
■ Hanzetoer BV 
■ Brasserie Een Mooie Dag
■ Zaal Gieling Groessen
■ Hotel Gieling Duiven

Subsponsoren:

Scopin ❙ Heilbron Makelaars
Hermsen Vastgoed ❙ Administratiekantoor 
en Belastingadvieskantoor Elsinga 
Makro ❙ Advieskring Westervoort
Bas Bedrijfskleding ❙ Via Visual
Delicious Drama Producties ❙ De Ogtent
Notariaat Duiven
Ross Video & Geluid ❙ Electro World
Weijers Verhuur ❙ MKB Duiven ❙ Mitra 
Duiven maakt het waar ❙ Populus ❙ SPCD 
Sunna Energie

(verkoop alleen aan de zaal)Entree € 5,-

Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door:

ACDE  Nederland BV  |  Europe Seals BV  |  Ten Donkelaar administratie & advies  |  LMB Jansen Duiven BV
Personeel Direkt  |  Walraven Webwerk  |  Peeters trainingen  |  Pronto Print Duiven  |  R&D TeleBusiness
Hanzetoer BV  |  Brasserie Een Mooie Dag  |  Zaal Gieling Groessen / Hotel Gieling Duiven

 La Grange

The Veldman Brothers

zondag 15 Maart
14:00 uur tot 18:30 uur

Zaal Gieling Groessen
Entree € 5,-
(verkoop alleen aan de zaal)

GROTE INTERNATIONALE
www.MODELSPOORBEURS.nl

Bel voor info 
(0481) 35 32 88

De beurs wordt gehouden
 van 10.00-15.30 uur

Entree: € 5,-
kinderen t/m 11 jaar 

onder begeleiding gratis

Zaterdag 21 maart 2020

Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5 Nijmegen
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MODELSPOOR BEURS 
AGENDA 2020

Houten Euretco Expocenter
2 mei, 27 juni, 29 augustus, 
10 oktober, 7 & 8 november

12 december

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

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

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

AUTO OP SLOT 
EN SLEUTEL 

worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT AUTO OP SLOT 

worden nagemaakt!

Autosleutels, ook op 

codenummer, ook met 

chip (wegrijblokkering) 



GROESSEN – Jongerensoos Rinoceros bestaat 
4 april 50 jaar, een mijlpaal om te vieren. Met 
artiesten als Henk Dissel en Mental Theo gaat 
de jongerensoos een feest neerzetten dat zeven 
keer groter is dan een gebruikelijk feest in de 
soos. Het blijft niet bij een dag, ook de zon-
dagmiddag staat volgepland met de coverband 
Cabrio.

Over de geschiedenis van Rinoceros gaan nogal 
wat verhalen rond. Waar het eerste idee nou pre-
cies ontstaan is blijft een beetje een raadsel, toch 
lijkt het verhaal dat de huidige voorzitter Luuk van 
Mierlo vertelt het dichtst in de buurt te komen van 
de waarheid: “Meer dan vijftig jaar geleden zaten 
er vijf jongeren in een café. Samen kregen zij het 
idee voor een jongerensoos.”
Bluesmuziek, daar begint het allemaal mee. Op 4 
april 1970 wordt het eerste feest gehouden in het 
zaaltje van Dora Nass naast de kerk. “Vijftig jaar 
later heten wij officieel nog steeds Blues Soos 
Rinoceros”, zegt Luuk. Ondanks dat de naam het-
zelfde is gebleven is van het genre blues nog maar 
weinig over. Een paar jaar na de oprichting ver-
huist Rinoceros al naar een houten gebouw aan 
’t Straatje. Daar komt een echte geluidsinstallatie 
en een Grolsch tap. Op 1 september 1979 opent 
de soos haar deuren in een nieuw gebouw aan 
het Sint Isidorusplein. Een locatie die nog steeds 
up-to-date is. “Je moet meegaan met je tijd, we 
zijn van bandjes naar dj’s gegaan en hebben een 
flinke verbouwing achter de rug”, vertelt Luuk  
vol trots.

Vrijwilligers
Het belangrijkste fundament van Rinoceros 
vormen toch wel de vrijwilligers, variërend van 
leeftijd tussen de 16 en 28. “De jongere garde 
leert veel van de oudere en andersom. Er gaan 
echt wel eens dingen fout, maar dat is niet erg. 
We hebben altijd met zijn allen vergadering en 
bespreken hier wat er fout maar ook zeker wat 
er goed is gegaan”, vertelt Maureen Hamstra, 
voorzitter van het feestweekend. Naast dat de 
soos een plek is waar veel te leren valt, draait 
het natuurlijk ook om plezier. Raoul Lenderink is 
nog niet zo lang onderdeel van Rinoceros. “Na 
een proefavond was ik verkocht. Sindsdien heeft 
Rinoceros mijn leven en dat van mijn vrienden 
van vroeger wel veranderd. Lachend: “Naast dat 

ik veel nieuwe mensen heb leren kennen, zijn er 
ook een paar kilo’s bij zijn gekomen.” Raoul was 
zelfs zo enthousiast dat hij, naast de paar vrien-
den die er al bij zaten, nog twee vrienden heeft 
besmet met de liefde voor Rinoceros. Luuk: “Ik zie 
mijzelf nog binnenkomen als jochie van zestien, 
ik was amper naar feestjes geweest in Rinoceros 
en toen maakte ik er al onderdeel van uit. In het 
begin was ik, zoals veel jonge jeugd, niet echt se-
rieus. Maar naarmate ik ouder werd wilde ik echt 
wat betekenen voor Rinoceros. Toen ik echt grote 
taken kreeg en uiteindelijk voorzitter werd kreeg 
ik ineens echt een verantwoordelijkheidsgevoel. 
Ik ben eigenlijk een soort van opgegroeid binnen 
Rinoceros.”
Uiteindelijk zal er een moment komen dat ook 
de huidige generatie vertrekt. Voor een paar be-
stuursleden is het 50-jarig jubileum daar hét mo-
ment voor. Meestal gaan zij niet voor het ver-
enigingsleven verloren, “Vaak vinden stromen zij 
door naar andere verenigingen binnen het dorp”, 

bevestigt Luuk. Eenmaal besmet met het gevoel 
van saamhorigheid en gezelligheid lijk je er niet 
meer vanaf te komen. “Gelukkig is er genoeg nieu-
we aanwas.”

Mental Theo naar Groessen
Het feestweekend op 4 april start met een groot 
feest op het Schuttersplein in Groessen. “Het 
doel is om een feest te geven zoals je van de 
Rinoceros gewend bent, alleen dan bijna zeven 
keer zo groot”, zegt Luuk enthousiast. Toch gaat 
het feest een wereld van verschil zijn met het 
45-jarig jubileum van de soos. “De tijd is veran-
derd, vijf jaar geleden hadden wij nog een band 
en één artiest. Tegenwoordig gaat het toch meer 
om zangers en dj’s. Zoals we ondertussen wel 
gewend zijn moeten wij met de tijd meegaan, 
daarom hebben wij gekozen om grote arties-
ten te laten komen waaronder bekende dj’s en 
een zanger”, vertelt Maureen trots. Op de li-
ne-up voor het feest op 4 april staan namen als  

Henk Dissel, Mental Theo, Altijd Larstig & Rob 
Gasd’rop, stuk voor stuk grote namen.

Zondagmiddag
Ondanks dat er bij het feest op zaterdag veel 
rekening met de jeugd gehouden wordt, kan de 
oudere garde zondag 5 april zijn hart ophalen 
bij het geluid van echte gitaren en drums van 
coverband Cabrio. “Bij Rinoceros houden we ook 
altijd rekening met onder andere oud-leden, wij 
vinden het belangrijk om hen ook een superleuk 
jubileumfeest te geven. We hebben er daarom 
voor gekozen om zondag een goede band op het 
podium te zetten”, vertelt Maureen.

Organisatie van het weekend
De organisatie van het weekend ligt volledig in 
handen van de jonge vrijwilligers van de Rino-
ceros. “Maar vijf van ons hebben het vorige jubi-
leum meegemaakt en vele van ons beseffen vol-
gens mij nog niet echt wat wij gaan doen. Pas als 
de tent er staat zal het echt tot ons doordringen 
hoe groot het weekend gaat zijn. Ik denk dat dit 
feestweekend de groep nog dichter bij elkaar zal 
brengen, omdat er toch veel druk op ons wordt 
gelegd”, vertelt Luuk die het feest in zijn hoofd al 
helemaal voor zich ziet.

Toekomst van de Rinoceros
Na het jubileumfeest gaat het bestuur van de Ri-
noceros er anders uitzien. Maureen Hamstra, nu 
voorzitter feestweekend, wordt vanaf aankomen-
de zomer voorzitter van de Rinoceros. “Ik wil eigen-
lijk al een paar jaar voorzitter worden. Een paar jaar 
geleden vond ik mijzelf nog te jong, Luuk is toen 
voorzitter geworden. Maar nu hij gaat stoppen zag 
ik dit als mijn laatste kans en die heb ik gepakt”, 
vertelt ze met een lach op haar gezicht. Maureen 
wil de huidige visie van de Rinoceros doorzetten 
in haar tijd als hoofd van de Rinoceros, wel lijkt 
het haar interessant om nog meer feesten te gaan 
organiseren “Ook wil ik andere feesten gaan or-
ganiseren, een keer iets vernieuwends proberen”, 
legt Maureen uit. “Mijn doel als voorzitter is ervoor 
zorgen dat iedereen zijn talent kan inzetten. Als je 
ergens goed in bent, of je vindt het superleuk om 
iets te doen dan moet je dat kunnen leren en uitoe-
fenen in Rinoceros. Iedereen mag hier fouten ma-
ken, dat is geen probleem”, besluit ze enthousiast.

Vijftigjarig Rinoceros pakt uit
‘Een echt Rinocerosfeest, alleen zeven keer zo groot’

Het is altijd druk en gezellig bij Rinoceros

Het huidige bestuur heeft zin in het feestweekend

Stijn Kuster
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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

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

Beekseweg 23 Babberich

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

Ook voor uw 
       designmeubelen

PERSONEEL
GEZOCHT!

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

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

Contact opnemen kan via 
06 - 18549519 of 0049 - 163/2362000.

Workshop 
Lente bloemstuk 

Woensdag 25 maart  
van 19.30 - 21.30 uur 

Keuze uit 3 werkstukken:  
Takkenframe, Platte Schaal of Ronde Vaas  
Bloemsierkunstenaar Margo Versteegen 

Waar: De WijKern, Eilandplein 300, Duiven 
Prijs: € 40,00  

inclusief alle materialen en een kop koffie  
Aanmelden: Info@bloemsierkunst-mv.nl  

Informatie: 06 10484851 

Computershop Arnhem: ook úw computerspecialist in de regio

AMD A6-9225 processor

4GB geheugen

128GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad S145

€ 349,-

Intel N4417 processor

4GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Asus X543UA

Intel Core i3-7020 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

HP 250 G7

€ 499,-€ 429,-

AMD Ryzen5 3500 processor

8GB geheugen

512GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Asus M509DA-EJ024

€ 579,-

Intel N5000 processor

8GB geheugen

256GB SSD

17,3” IPS scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Acer Aspire A317-32

€ 549,-

AMD Ryzen3 3200 processor

8GB geheugen

128GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

HP 15-DB1023NQ

€ 479,-

Intel N5000 processor

8GB geheugen

256GB SSD

17,3” IPS scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Medion Akoya E7201

€ 529,-

Intel N4000 processor

4GB geheugen

128GB SSD

14” IPS scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Medion Akoya E4215

€ 299,-

Intel Core i5-8265U processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” IPS scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Medion Akoya S6445

€ 629,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-3737 processor

4GB geheugen

120GB SSD

14” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook Folio

€ 299,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-4300 processor

8GB geheugen

240GB SSD

15,6” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Probook 650

€ 399,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-4300 processor

8GB geheugen

240GB SSD

14” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 840

€ 329,-

Intel Core i3-9100 processor

Quad Core, 3.6GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 2P

€ 549,-

AMD Athlon 200GE processor

Dual Core, 3.4GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 6A

€ 399,-

Intel Core i5-9400 processor

Six Core, 2.9-4.1GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3S

€ 649,-

AMD Ryzen 3-2200G processor

Quad Core, 3.5-3.7GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 5A

€ 469,-

AMD Ryzen 5-3400G processor

Quard Core, 3.7-4.2GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3R

€ 569,-

Onze sterke punten 

Parkeren voor de deur

Eigen technische dienst

Computers worden 

startklaar afgeleverd

Personeel met verstand

van zaken

Garanties met goede 

service

u

v

w

x

y

Gamerslagplein 2

6826 LA  Arnhem

Tel.: 026-362 82 50

www.computershoparnhem.nl

Alle vermelde prijzen zijn 

inclusief 21% BTW en geldig t/m

31-3-2020. Prijs- en modelwijzi-

gingen voorbehouden.

SSD i.p.v. harddisk

Maak uw desktop of note-

book sneller door de harddisk

te vervangen door een SSD.

Wij kunnen eventueel ook de

inhoud 1:1 ‘klonen’ van hard-

disk naar SSD

SSD 120GB

SSD 240GB

SSD 480GB

SSD 960GB

€ 31,99

€ 49,99

€ 79,99

€ 149,99

Computer defect?

Computershop Arnhem repa-

reert computer en notebooks,

ook die niet bij ons gekocht

zijn.Heeft u  problemen met

uw apparatuur? Kom langs

en wij kunnen kijken of we u

kunnen helpen!

AMD Ryzen 5-2600 processor

Six Core, 3.4-3.9GHz

8GB geheugen / 480GB SSD

AMD RX570 graphics 8GB

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 2F

€ 749,-

Geschikt voor nieuwere

games op medium 

settings



Tien teams Basketiers ‘71 in actie
ZEVENAAR – Zaterdag 7 maart moes-
ten tien van de elf teams van Baske-
tiers ‘71 aantreden. Alleen dames 2 
genoot van een vrij weekend.

De U12-1 speelde een spannende wed-
strijd in Rhenen tegen de nummer 2. 
Dit keer werd met 43-32 verloren. De 
U12-2 verloor thuis van BeCeGe. De 
nummer twee uit Doetinchem was een 
maatje te groot voor ons jongste team, 
17-58. De beide U14 teams spelen bij 
elkaar in de competitie. Dit keer speel-
den het jongensteam de “uitwedstrijd”. 
Het meidenteam van de U14-1 won de 
broedertwist met 72-34.
De U16 had een moeilijke wedstrijd in 
het verschiet. Zij moesten naar Ede 
om daar aan te treden tegen BCE, een 
team dat beduidend hoger staan in de 
rangschikking. De jongens en 1 meisje 
(!) speelden veruit hun beste wedstrijd 
van het seizoen en namen na een rust-

stand van 16-41 de punten gewoon 
mee naar Zevenaar met een eind-
stand van 45-71. De U18 speelden in 
zaal Heerenmäten tegen Give and Go 
uit Aalten. Zij verloren met 43-78. Een 
moeizaam seizoen voor de jongens de 
grotendeels ook pas voor het in de U18 
competitie spelen. Volgend seizoen 
gaat het vast beter. De dames van de 
U22 speelden een wedstrijd tegen VBV 
uit Veenendaal en wonnen deze met 
38-48.
Heren 2 verloor ook hun veertiende 
wedstrijd van het seizoen. Dit keer 
ging Challenge met de zege van 31-97 
weg uit Zevenaar. Dames 1 won haar 
tweede wedstrijd op rij. Nadat vorige 
week werd gewonnen van Batouwe en 
werd deze keer gewonnen met 57-54 
van de Uitsmijters uit Almelo. Het slot-
stuk van de zaterdag was voor Heren 
1. Zij verloren met 59-75 van WSV uit 
Apeldoorn.

Discussie Scalabor/participatie-
wet bij Lokaal FNV de Liemers
ZEVENAAR – Lokaal FNV de Liemers 
organiseert een discussieavond Sca-
labor/participatiewet.

“Op deze avond willen wij graag hoe 
jullie ervaringen zijn met bescherm-
werk, met name ook de ervaringen met 
Scalabor. Wij willen graag horen hoe 
jullie de werkplekken ervaren, hoe de 
contacten met Scalabor zijn verlopen”
Leden en niet-leden van de FNV zijn 
welkom op de informatieavond die 
wordt gehouden 7 april in Ons Huis 
aan de Dokter Honingstraat 3 in Ze-
venaar (aanvang 19.30 uur, zaal open 

19.00 uur).
“Op deze avond willen in groepjes met 
jullie praten over jullie ervaringen. In 
de loop van de avond zullen we de re-
sultaten uit de groepen samenvatten 
en met jullie delen. Heb je vragen dan 
kun je contact op nemen met Harry 
Storms 06 51084749, of Nanne Kamp-
stra 06 57321699. Aanmelden kan bij 
genoemde personen of op emailadres 
harry.storms@vereniging.fnv.nl. Heb je 
problemen met vervoer naar ons Huis 
in Zevenaar op 7 april, dan kun je dit 
melden bij bovenstaande personen. 
Wij proberen dan vervoer te regelen.”

Gewoon een avond over borsten in Het Braamhuis

ZEVENAAR – Op woensdag 18 maart 
verzorgt Het Braamhuis in Zevenaar 
een thema-avond over borsten.

Praten over borsten is in onze cultuur 
niet zo ingebakken, laat staan praten 
over onze eigen borsten. Pas als er 
sprake is van angst, pijn of verdriet, óf 
wanneer we zelf of in onze directe om-
geving te maken krijgen met ziekten 
of aandoeningen, dán beginnen we er 

over te praten.
Maar hoe zou het zijn als je in plaats 
van angst, liefde zou inbrengen? Als 
je leert hoe je voor je borst of borsten 
kunt zorgen? Zou je dat het gevoel van 
kracht geven? Dat je óók zélf een in-
vloed kunt uitoefenen?
Monique Wanders en Janine de Wolf, 
zetten zich graag in voor gezonde 
borsten. Monique Wanders is natuur-
geneeskundig therapeut en Medisch 

Thermograaf bij De Groene Zuster. 
Zij informeert je deze avond over wat 
thermografie is, wat het verschil is met 
bijvoorbeeld een mammografie en hoe 
thermografie jou kan helpen bij het 
hoog houden van je borstgezondheid. 
Janine de Wolf is natuurgeneeskundig 
therapeut en Specialist Borstgezond-
heid. Zij gaat vertellen hoe je je borsten 
zo gezond mogelijk maakt.
De thema-avond over borsten in Het 
Braamhuis wordt gehouden op woens-
dag 18 maart van 19.30 – 21.00 uur. 
Het Braamhuis is gevestigd op Reise-
nakker 12 in Zevenaar.
“De toegang is gratis, maar belang-
stellenden worden verzocht zich van 
tevoren aan te melden door het aan-
meldingsformulier op de pagina van de 
website over deze avond in te vullen: 
http://www.braamhuis.nl/ Of door je 
aan (-of af) te melden via ons email-
adres: activiteitenbraamhuis@gmail.
com.”

Zwerfvuil opruimen met Ons Genoegen Giesbeek
GIESBEEK – Op zaterdag 21 maart 
staat de Landelijke Zwerfvuildag op 
het programma. Het thema ‘Neder-
land schoon’ spreekt voor zich en 
staat bij onze hengelsportvereniging 
hoog in het vaandel.

HSV Ons Genoegen Giesbeek roept 
vrijwilligers op om mee te komen hel-
pen. Zwerfafval is voor veel inwoners 
een doorn in het oog. Als op plaatsen 
eenmaal troep ligt is de ervaring dat 
men zich nog minder geremd voelt om 
er rommel bij te gooien, waardoor ver-
vuilde plekken alleen nog maar viezer 
worden. Ons Genoegen is van mening 
dat niet alleen de overheid verantwoor-
delijk is voor het schoonhouden van 
de openbare ruimte maar dat dit zeker 
ook een verantwoordelijkheid is van de 
inwoners zelf. Het streven is om met 
vrijwilligers in Giesbeek aan de slag te 
gaan opdat onze leefomgeving aan-
toonbaar schoner wordt.

Ons Genoegen hoopt op hulp van in-
dividuele vrijwilligers maar ook van 
verenigingen, scholen of teams omdat 
natuurlijk geldt: hoe groter de deelna-
me, hoe beter het resultaat! Bovendien 
krijg je heel veel positieve reacties van 
de mensen op straat! De gemeente zal 
materiaal beschikbaar stellen en aan 
het eind van de actie het ingezamelde 
zwerfvuil komen ophalen.

“Voelt u zich geroepen om mee te doen 
om uw eigen wijk of buurt te ontdoen 
van zwerfvuil? Meldt u zich dan voor 18 
maart aan bij Harry Knuman via mail of 
telefoon: h.knuman@upcmail.nl of 06 
52412631. We verzamelen zaterdag 21 
maart 08.30 uur bij het clubgebouw 
van HSV Ons Genoegen Landaanse-
straat 6b in Giesbeek en stoppen om 
12.00 uur.”

Overleden: Op 22 februari jl., overleed 
in de leeftijd van 79 jaar mw. Frida Lu-
cassen-Roordink. Dat zij mag rusten 
in vrede en wij wensen allen die zich 
met haar verbonden voelen veel sterk-
te toe in het verlies van hun dierbare.    
Vieringen: Zo 15-3-2020: geen viering. 
Zo 22 maart geen viering. Intenties: 
i.v.m. de beschikbare ruimte in dit 
blad: hierbij alvast een deel de inten-
ties voor Pasen:
Gerrit en Leike Driessen,Bernard en 
Mientje Bouwman-Driessen,Zr. And-
rea Roelofs,Rieky Roelofs,Theodorus 
en Riek van Ditshuizen-Peters ouders 
Uffing-Roes en overl.kd, fam.Kloppen-

burg,Bertus Driessen,vader en moeder 
Degen, Truus en Dina Degen,Rienie 
Bouwman-Staring,Wim en Lies Mel-
chers-Derksen, jaarged.Jan Berend-
sen,Johanna Berendsen-van Dalen,-
Bertus en Leike van Bethray,ouders 
Vermeulen-Kiewiet en Theo,Marga 
de Jong-Wolters,fam Vreman,ouders 
Zweers-Wiegers,Gerrit Derksen,An-
toon Willemsen,Saskia Roos-Willem-
sen,Wim Tiedink,Anja Hubers,Frans 
Uffing,Maria Nass-Uffing,The en Ma-
rieke Scholten,Piet en Annie de Kin-
kelder-Nass,Miriam Reijmer-Peters, 
ouders Kampschreur-Mulder en Ge-
rard,Hans en AnneMiek Buhler-Som-

mers,Bennie Derkzen,Thea Staring-vd 
Hazelkamp,Theodorus Dominicus,-
Bernard en Marie van Onna,Theo en 
Willy Roordink-Meister en Ralf,Wim en 
Stien Bisseling-Roordink,Nol en Lei-
da de Haan-Witjes,ouders Thuis-van 
Aalten,Joep en Mientje Derksen-Ko-
ning,Theet van Keulen,Bennie Knui-
man,Carla Brinkman-Knuiman, ouders 
Lenoir,Marleen Wiegerinck,ouders 
Elfrink-Berntzen en Bep,ouders/groot-
ouders Bouwman-Roelofs,Hennie en 
Wilhelmien Roordink-vd Velden en 
Norbert,ouders H.Derksen-Bloem,ou-
ders Bosman-Gerritsen,

Ook het buitengebied wordt onderhanden genomen. (foto: Harry Knuman)

Zelfonderzoek borsten.
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Natuurlijke gebitsprotheses

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

www.primidentes.nl

Reparaties mogelijk terwijl u wacht
Flexibele en comfortabele protheses

Controle van uw prothese is kosteloos

Vertrouwen, vakbekwaamheid, passie

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd

H.Andreaskerk Groessen

Jeugdavond in de volkssterrenwacht 
ZEVENAAR – In de volkssterrenwacht 
Corona Borealis, Breulylaan 3 in Ze-
venaar is op vrijdagavond 3 april een 
jeugdavond van 19.00 tot 20.15 uur. 
Tijdens de jeugdavond wordt door le-
den van de sterrenwacht Corona Bo-
realis aan de Breulylaan 3 in Zevenaar 
een presentatie gegeven voor de jeugd 

van 6 tot 16 jaar. 

De presentatie gaat over ons zonne-
stelsel, de Melkweg en nog veel verder 
het heelal in. De zon, aarde, maan en 
ook de overige planeten worden dan 
besproken op een begrijpelijke manier. 
Ook kunnen er vragen op het gebied 

van de astronomie worden gesteld. Na 
de presentatie kan bij heldere hemel 
door de telescoop worden gekeken. 
Entree jeugd is 2,50 euro per persoon. 
Een volwassen begeleider is gratis. 
Verdere informatie staat op www.co-
ronaborealis.nl/home.html.



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

INDONESISCH MENU 
IN MAART

3-gangen € 29,50
4-gangen € 34,50

Zie onze website

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

Paasbrunch e 32,50
Kinderen € 16,50

4 - GANGEN

Paas High Tea
 e 28,50

Vrijdag en zaterdag open vanaf 17.00 uur. Reserveren is gewenst. 

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

Welkom bij biologisch restaurant 

Heerlijckheid Herwen 
Biologisch restaurant

Heerlijk en eerlijk eten! 

VIER PASEN BIJ 
NIEUWE TIJD.

nieuwetijd

Cartograaf 82, Duiven | welkom@restaurantnieuwetijd.nl | www.restaurantnieuwetijd.nl | 0316 449 188

RestaurantNieuweTijd

Reserveren? 1e PAASDAG & 2e PAASDAG
We nodigen u uit voor een nog nooit eerder vertoond event bij 
Nieuwe Tijd: De paasbrunch! 

Wilt u met uw familie en vrienden genieten van een lekkere en uit-
gebreide paasbrunch, maar heeft u geen zin om dat zelf 
allemaal klaar te maken? Kom dan Pasen vieren bij Nieuwe Tijd. 
Reserveer nu snel uw tafeltje!

12 april      13 april
Brunch: 12.00 t/m 14.30  Brunch: 12.00 t/m 14,30 
Diner:    16.00 t/m 18.30     Diner:    16.00 t/m 22.00
  20.00 t/m 22.00

NIEUW IN 
ZEVENAAR !!!    

BRASSERIE 
BIJ ONS ETEN 

ZEVENAAR
OPEN VANAF 

18 MAART

DAGELIJKS 
VANAF 16:30 UUR

Babberichseweg 2 
(voorheen restaurant Poelwijk)

6901 JW Zevenaar
0316 - 745697

www.bijonseten.nl/zevenaar



MKB Zevenaar bestaat tien jaar!
ZEVENAAR – Op zaterdag 14 maart 
viert MKB Zevenaar het tienjarig lu-
strum. De ondernemersvereniging 
groeit en bloeit nog steeds.

Voor een stabiel ledenbestand van 
zo’n 250 mensen organiseert MKB Ze-
venaar tien keer per jaar een activiteit. 
Van bedrijvenmarkten tot bezoeken 
aan de Graafschap en presentaties 
van bekende sprekers is er altijd wel 
iets interessants voor de leden. Naast 
het organiseren van avonden, zet 
MKB Zevenaar zich sinds 2017 ook in 
als belangenbehartiger.

Trots
Eef Booltink, voorzitter MKB Zevenaar: 
“We kunnen trots zijn op wat we heb-
ben bereikt met onze vereniging. We 
hebben pas nieuwe aanwas bij het be-

stuur gekregen dus ik zie vol vertrou-
wen uit naar de volgende tien jaar!”

Hoogtepunten
Eén van de hoogtepunten uit de ge-
schiedenis van MKB Zevenaar was 
in 2017 toen Jan Terlouw sprak voor 
de vereniging. Zijn woorden maakten 
veel indruk op de leden. Ook het be-
zoek achter de schermen van Burgers 
Zoo in dat jaar was erg bijzonder. In 
2019 staken de leden veel op van Jos 
Burgers, een bekende marketingspre-
ker. De jaarlijkse barbecue en bowlin-
gavond trekken ook altijd veel bezoe-
kers.
Op zaterdag 14 maart is het groot 
feest op partyschip De Graaf van 
Bylant in Tolkamer. Deze avond is al-
leen toegankelijk voor leden en hun 
partners.

GROESSEN – Voor het vierde jaar 
organiseert de activiteitencommis-
sie van de Dorpsraad Groessen een 
zomertijd-klompenpadwandeling.

Deze is op zondag 29 maart. De start 
is tussen 09:00 en 11:00 uur. Start 
en finish zijn: Dorpshuis Groessen, 
Sint-Isidorusplein 4 in Groessen. 
Deze route is speciaal uitgezet voor 
deze morgen en loopt over privé-
terrein.
Tijdens de route komt de deelnemer 
langs stichting ‘Klussen en kringloop’ 
en is speciaal geopend voor deze 
morgen. Dit jaar staat in het teken 

van de huizen die verdwijnen of al 
verdwenen zijn in buurtschap De Hel-
hoek. “Na een uurtje wandelen bereik 
je de pauze plaats in buurschap de 
Helhoek bij het voormalig hoofdge-
bouw van de Unilever / Bedrijvencen-
trum, een unieke kans om het voor 
Groessen zo’n belangrijk gebouw te 
bezoeken. Koffie en thee met iets lek-
kers staan voor de deelnemer klaar 
en voor de vitamine is er een appel-
tje van De Stokhorst. We wandelen 
langs de Havezate de Beerenclauw 
door de weilanden, om uiteindelijk 
weer langs de kathedraal van de Lie-
mers in het dorp uit te komen.”

De totale route is rond de 10 km, en 
loopt over verharde en onverharde 
wegen en over schouwpaden van 
Rijkswaterstaat en is helaas niet toe-
gankelijk voor scoot-mobiel of rol-
stoel. De HKDGL (Historische Kring 
Duiven Groessen Loo) is aanwezig 
in het dorpshuis met een presenta-
tie over de huizen die verdwenen zijn 
door de aanleg van de A15.
Deze ochtend wordt mede mogelijk 
gemaakt door de Gemeente Duiven 
en Dorpsraad Groessen. De deelna-
me is gratis; men kan zich inschrijven 
via email adres: zomertijdwandeling@
gmail.com.

Internationale Modelspoorbeurs in Nijmegen
NIJMEGEN – De Inter-
nationale Modelspoor-
beurs in Nijmegen op 
21 maart biedt de be-
zoekers een totaalover-
zicht van alles wat op 
modelspoorgebied te 
koop is. Iedereen kan er 
terecht om datgene te 
vinden wat op zijn/haar 
baan nog ontbreekt.

Of het nu gaat om trei-
nen in alle schalen (van 
spoor Z tot spoor 1), 
om bouwdozen, al in 
elkaar geplakte huis-
jes (ook in alle schalen), onderdelen 
van treinen, artikelen om de model-
spoorbaan te automatiseren, onder-
delen om boompjes en struikjes zelf 
te maken, auto’s die zelfstandig over 
de modelspoorbaan rijden, modellen 
van trams en autobussen van ver-
schillende maatschappijen: alles is 
te bekijken en natuurlijk te koop. Ook 
is er een uitgebreide collectie boeken 
en dvd’s te vinden, waarin iedereen 
naar hartenlust kan rondneuzen. 
Sommige exposanten hebben een 
testbaan op hun stand staan, zodat 
de nieuwe aankoop direct getest kan  
worden.

Op de beurs in Nijmegen zijn verschil-
lende modulebanen te vinden. Deze 
opstelling spreekt vooral kinderen erg 
aan. Kenmerkend voor deze beurs 
is dan ook het grote aantal kinderen 

dat de beurs bezoekt en op deze ma-
nier door vader en/of opa enthousi-
ast gemaakt wordt voor het gehele 
modelspoorgebeuren. Veel vaders/
opa’s halen vaak na thuiskomst 
hun modelspoorbaan weer voor de 
dag om hun (klein)kinderen alles te  
laten zien.
Dit jaar is ook de HCC!m groep op 
de beurs aanwezig. Deze HCC-groep 
houdt zich bezig met het digitalise-
ren van de modelspoorbaan. Ook zij 
hebben verschillende modulebanen 
bij zich en staan u met raad en daad 
graag te woord.
Internationale Modelspoorbeurs in de 

Jan Massinkhal in Nijmegen, Nieuwe 
Dukenburgseweg 5, Nijmegen.
Organisator: Rob Hobma, Pascalweg 
6A, Elst (Gelderland); 0481 353288. 
Openingstijden: van 10:00 tot 15:30 
uur. Parkeren gratis: in de directe om-
geving van de Jan Massinkhal staan 
een paar honderd gratis parkeer-
plaatsen ter beschikking voor de be-
zoekers van de Jan Massinkhal. Het 
NS-station Nijmegen-Goffert ligt op 
vijf minuten loopafstand van de Jan 
Massinkhal. Toegangsprijs: vijf euro. 
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis 
toegang, mits onder begeleiding van 
een volwassene.

De WijKern Wandel WhApp is een WhatsApp groep voor wandel liefhebbers

Meld je aan voor de WijKern Wandel WhApp 
DUIVEN – De WijKern Wandel WhApp! 
Op dit moment zijn er 25 deelnemers 
in de groep. Meedoen is vrijblijvend 
en kan ieder gewenst moment beëin-
digd worden. In de groep worden wan-
delingen gedeeld en aangekondigd.

Het betreft allerlei wandelingen van 
struinen in de natuur tot snelwan-
delen, klompenpaden, een wandel 
4-daagse of bijvoorbeeld een rol-
stoelwandeling. Wie zin heeft om 
mee te doen met een wandeling 
meldt zich aan in de groep. Zo ont-
staan er iedere keer leuke samen- 
stellingen.
Het idee is dat gezamenlijk wandelen 
vaak leuker is dan alleen en dat het jou 
net even over de streep trekt om toch 

je jas en je schoenen aan te doen en 
te gaan! 
Voor meer informatie of aanmelden: 

Hugo Boschker: 06 22547707. Voor 
meer informatie over De WijKern:  
www.dewijkern.nl.

Vlooienmarkt Bemmel
BEMMEL – In de sporthal De Bon-
gerd aan de Sportlaan 1 is zondag 22 
maart van 9.00 tot 16.00 uur een gro-
te overdekte vlooienmarkt.

Het is een grote vlooienmarkt waar 
weer veel tweedehands, antiek, curio-
sa, snuisterijen, brocante, huisraad en 
kleding te koop wordt aangeboden. 
Leuk als bezoeker om te komen snuf-

felen. De markt wordt georganiseerd 
door Animo vlooienmarkten bv. (06 
39108152, www.animo-vlooienmark-
ten.nl).

De markt bezoeken kost 3,00 euro 
voor volwassenen en 2,50 euro voor 
65-plussers; kinderen tot 12 jaar onder 
begeleiding gratis. Het sportcentrum 
zorgt voor de catering.

de Liemers Helemaal Goed! Courant Vrijdag 13 maart 2020 13

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

Zomertijd Klompenpad Wandeling

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



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

DeWit

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

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

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/zevenaar of bel 0316 72 91 65.

‘Wist u dat er zoveel   
 mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Burkhard, Jacqueline, 
John en Lisette van De Wit DELA

Hoeveel krijgt ú
dit jaar TERUG?

Hoeveel krijgt ú
dit jaar TERUG?

Uw belasti ngaangift e en toeslagen goed en snel geregeld?
Mét zoveel mogelijk geld terug en zónder zorgen over fouten en naheffi  ngen? 

Juist!Huuskes helpt u graag.

Juist!Huuskes.
Hét fi nancieel advieskantoor voor uw belasti ngaangift en en toeslagen.

Het Ambacht 19a | 6931 EZ  Westervoort | 026 311 27 41
info@juisthuuskes.nl | www.juisthuuskes.nl

Luxe paasbrunch
bij Grand Café Rutgers
   van 11.00 tot 13.00 uur

• Warme en koude lekkernijen
• Vers gebakken broodsoorten
• Diverse kaassoorten
• Vleeswaren en zoet beleg
• Incl. koffi e, thee en jus d’orange

€ 27,50 p.p.

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

Luxe paasbrunchLuxe paasbrunch
bij Grand Café Rutgersbij Grand Café Rutgersbij Grand Café Rutgers
   

1e
PAAS
DAG

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

 

Vierakkerstraat 46
6851 BG  Huissen

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

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

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

Wat verwachten wij van jou?

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

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

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

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

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

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

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

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

Interesse in deze boeiende en veelzijdige 
functie? Stuur dan je solli citatie per mail naar

 

Vierakkerstraat 46
6851 BG  Huissen

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

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

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

Wat verwachten wij van jou?

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

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

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

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

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

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

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

info@lestrade.nl of per post naar Vierakkerstraat 
46, 6851BG te Huissen. De heer J.H. Lestrade kan 
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Lestrade Service is een installatiebedrijf gericht op verwarmingsapparatuur en  
duurzame energie.

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

Vacature: Allround (service) monteur 
 (38 uur)

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

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



ZEVENAAR – Hoevers Orthopedische 
Schoentechniek is een specialist in het ver-
vaardigen van steunzolen tot individueel aan-
gepaste confectieschoenen of orthopedische 
(semi)schoenen.

Orthopedische schoenen. Hoevers staat in de 
Liemers vooral bekend om zijn orthopedische 
schoenen, die op maat en volgens de wensen 
van de klant in de eigen werkplaats worden ge-
maakt. 
Er is veel mogelijk: zitschoenen, stevige wan-
delschoenen, werkschoenen, sportschoenen, 
laarzen en ook sandalen. In allerlei kleuren en 
leersoorten. De mogelijkheden zijn ook afhanke-
lijk van het loopprobleem.

OVAC 
In sommige gevallen is een kleine aanpassing 
van de huidige schoenen al voldoende om met 
minder pijn te lopen: dit wordt een OVAC ge-
noemd.

Semi orthopedische schoenen
Andere klanten zijn van hun pijn verlost met een 
semi-orthopedische schoen: dit is een kant-en-
klare schoen in verschillende breedte- en leng-
tematen met een goede ondersteuning en pas-
vorm.

Steunzolen
Diverse klachten kunnen uitstekend opgelost of 
verlicht worden met steunzolen. Ze kunnen zowel 
een corrigerende als ontlastende functie hebben. 
De steunzolen (inlays) kunnen in de meeste con-
fectieschoenen worden gedragen worden.

Verbandschoenen
Ook levert Hoevers verbandschoenen. Verband-
schoenen zijn een oplossing voor mensen die 
(tijdelijk) geen schoenen kunnen dragen, bijvoor-
beeld na een operatie of als gevolg van een 
infectie.

Reparatie
Op vele verzoek is er nu ook ruimte voor re-
guliere schoenreparatie of onderhoud aan uw 
(confectie) schoenen.

Willem en Rieteke Hoevers, 
Ringbaan Zuid 12, Zevenaar; 0316 523374 
www.hoeversschoentechniek.nl

ZEVENAAR – Dave Willems Custom Motorcy-
cles is naast de verkoop van motoren er ook 
voor reparatie en onderhoud aan je motor-
fiets. Voor alle merken en typen motor kun je 
bij Dave terecht. Of het nou gaat om periodiek 
onderhoud, kleine of grote beurt of kleine of 
grote reparaties.

Dave heeft veel ervaring en expertise als het gaat 
om het bouwen of verbouwen van motoren. Of 
je nou een hele nieuwe custom motor wilt laten 
maken of je bestaande motor wilt verbouwen of 
customizen. Dave Willems maakt je droommotor 
mogelijk.

Ook als je jouw eigen motor wilt verbouwen of 
customizen helpt Dave Willems je met je project. 
Dit kunnen kleine aanpassingen zijn, denk aan 
een ander stuur, zadel of knipperlichten et cetera 
maar kan ook een radicale verbouwing zijn. “In 
principe customizen wij alle merken en motoren.”

Daarnaast heeft Dave een nieuwe kledinglijn voor 

op de motor, casual en modern voor mannen 
en vrouwen en tevens volledig beschermd met 
kevlar.

Uiteraard kunt u ook voor de stalling van uw mo-
tor bij Dave terecht.

Adres:
Didamseweg 87, Zevenaar; 
00 31 623891876; info@davewillems.nl
Openingstijden: 
di t/m za 10.00 -17.00 uur; zo & ma gesloten
www.davewillems.nl

ARNHEM – Heeft u last van een loszittende 
prothese? Is een rebasing waarbij wij een 
laagje in uw prothese leggen, zodat de pro-
these weer vaster gaat zitten, geen oplossing 
meer? Dan is wellicht een klikgebit een op-
lossing voor u.

Veel mensen weten niet dat een klikgebit, een 
prothese die men kan klikken op twee implan-
taten, grotendeels vergoed wordt vanuit de ba-
sisverzekering. Een klikgebit kan een uitkomst 
zijn voor mensen waarbij de prothese in de on-
derkaak of bovenkaak heel erg los is gaan zitten 
en waarbij dat meestal komt door een geslonken 
kaak. Indien er weinig kaakbeen overgebleven 
is, zijn implantaten in de onderkaak of boven-
kaak een zeer goede oplossing.

“Wij werken samen met diverse implantologen. 
Wij sturen u door naar een implantoloog, waar 
het uiteindelijke plaatsen van de implantaten 
maar een half uur tot drie kwartier duurt. In de 
meeste gevallen hebben de patiënten geen pro-

blemen achteraf van het plaatsen van de im-
plantaten en zijn zij zeer tevreden over het eind-
resultaat. In sommige gevallen ontstaan er wel 
problemen bij mensen die veel roken. Nadat de 
implantaten bij de implantoloog zijn geplaatst 
komt u terug bij ons in de praktijk waar wij een 
passende klikprothese op de implantaten voor u 
kunnen gaan vervaardigen.”

Uw glimlach is onze zorg! Wilt u meer informatie 
dan kunt u altijd vrijblijvend een afspraak bij ons 
maken.

Tandprothetische Praktijk Primi Dentes, 
Paul Krugerstraat 2, Arnhem; 026 8484887, 
www.primidentes.nl.

WESTERVOORT – Eigenaar Jos Geerts opent op 17 

maart zijn visspeciaalzaak Visch van Jos op win-

kelcentrum De Wyborgh in Westervoort. Het voor-

malig pand waar De Botter gevestigd zat, werd al 

weken aan een flinke verbouwing onderworpen. Zo 

is er een nieuwe vitrine geplaatst en de inrichting is 

compleet vernieuwd legt, Jos uit.

Jos is geen onbekende in de branche, al vijftien jaar ver-

kocht hij vis op diverse standplaatsen vanuit een ver-

koopwagen. Vorig jaar was hij met zijn haring nog be-

kroond met het cijfer 9,5 door de Nationale Haringtest 

2019. Omdat het steeds moeilijker is voor de ambulante 

handel om standplaatsen te behouden is Jos op zoek 

gegaan naar een geschikte winkel op een mooie locatie.

Dagelijks zal er verse vis worden aangeleverd van zalm 

en kabeljauw en van makreel tot aan haring; er is keu-

ze genoeg. Ook voor maaltijden en kant-en-klare spe-

cialiteiten kunt er terecht. En heeft u speciale wensen 

informeer dan naar mogelijkheden.

Openingsacties:

Om de opening met iedereen te vieren krijgt iedereen 

vanaf dinsdag 17 maart 25 procent korting

op verse kabeljauwfilet en Noorse zalmfilet. Een Xl 

familiezak kibbeling inclusief saus en met een gratis 

gezinszak vers gebakken friet voor slechts 13 euro. De 

acties zijn geldig tot en met 31 maart 2020.

Visch van Jos, Dorpsplein 37 

winkelcentrum De Wyborgh, Westervoort 

026 3121451 of 06 15632569 

www.vischvanjos.nl

Het team van Hoevers. (foto: Ilona Kuster)

(foto: Kim Brugman)
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Als lopen pijn doet...

Dave Willems Custom Motorcycles Klikgebit, prothese op implantaten

Feestelijke opening 
Visch van Jos in Westervoort

SEHM gecertificeerd

www.hoeversschoentechniek.nl
SEHM gecertificeerd

www.hoeversschoentechniek.nl



 plannenTrouwTrouw
?

    
Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

Bruiloft (erkende trouwlocatie) • Feest • Receptie • Jubileum
Koffietafel • Vergadering • Diner • Koud- en warm buffet  
Barbeque • Partyverhuur • Diverse spelen • Zomertuin • Airco

Dorpstraat 78 • Babberich
Tel.: 0316 24 72 13 • www.centrumreijmer.nl

Restaurant • Zalen • Catering
Een voorsprong van

anderhalve eeuw

allerspanninga.com

Volg ons ook op facebook!
Grietsestraat 38  6901GV Zevenaar  0316-524780  www.juwelierandre.nl 

Vanaf heden 
nieuw in ons 
assortiment.

Ruime collectie 
aanwezig.

Handmade
SILVER 
JEWELS

Grietsestraat 38 
6901 GV Zevenaar
0316-524780
www.juwelierandre.nl

Trouwringen,
een blijvend symbool 

die je heel het huwelijk 
met je meedraagt.

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

Uw dr� m � � wlocatie...

• BRUILOFTEN 
• VERJAARDAGEN 
• BEDRIJFSFEESTEN
• DIVERSE BINNEN EN 

BUITEN ACTIVITEITEN
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Uw huwelijksfeest groot of klein, 
thuis of bij ’t Centrum in Babberich 

Maak van uw trouwdag 
een onvergetelijke ervaring

Een dag met een gouden randje 

PerfectDress Bruidsmode:  
altijd mooi, nieuw èn betaalbaar, ook 
voor bruiden met een maatje meer!

BABBERICH – De familie Reijmer runt  
’t Centrum al weer dik 23 jaar in het hart 
van de Liemers. Met een unieke combina-
tie van het restaurant, de zalen en niet te 
vergeten de catering.

Door deze combinatie zijn wij zeer flexibel 
en kunnen de wensen van onze gasten zeer 
goed vertalen in een gezellig en goed ver-
zorgd feest.Sinds 2011 heeft ’t Centrum een 
unieke trouwlocatie aan de Zwanenwaay 
waar al menig bruidspaar elkaar het ja-woord 
heeft gegeven. Zijn jullie op zoek naar een 
mooie trouwlocatie voor een perfecte dag? 
Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden.

Trouwen kan tegenwoordig overal, dat bied 
hele mooie en leuke mogelijkheden.Willen jul-
lie trouwen in eigen tuin of op een prachtige 
locatie in je dorp of stad? Dan helpen wij u 

met de aankleding en de catering. Sinds kort 
hebben wij een prachtige stertent die het pla-
tje compleet maakt.

Onze tapwagen is ideaal voor een huwe-
lijksfeest aan huis. Daarnaast zijn de moge-
lijkheden voor het eten heel divers. Van diner, 
walking-dinner tot buffet, of een barbecue 
of pizza’s uit onze zelfgebouwde pizza-oven. 
Vertel ons jullie wensen en wij zorgen ervoor 
dat jullie huwelijksdag helemaal naar jul-
lie wens gaat worden.Voor ieder budget en 
grootte van gezelschap maken wij een pas-
sende prijs. Willen jullie na het trouwen al-
leen een etentje met familie of juist een mega 
groot feest met een spetterende band? Alles 
is mogelijk!

’t Centrum-Reijmer, Dorpstraat 78 in 
Babberich; www.centrumreijmer.nl.

LATHUM – Uw huwelijksdag is een dag 
die u nooit meer zult vergeten. Grand Café 
Rutgers is bij uitstek de officiële trouwlo-
catie aan het water.

Onze locatie, direct gevestigd aan het prach-
tige Rhederlaag, is geen standaard locatie 
en daarom zeer gewild voor het geven van 
bruiloften. U waant zich gelijk alsof u in het 
buitenland bent. Samen met u en onze ruime 
ervaring (al 22 jaar) maken we er een fantas-
tische dag, middag of avond van en luisteren 
graag naar uw wensen zodat uw bruilofts-
feest niet een standaardfeest wordt, maar 
“een feest op maat” speciaal voor u gemaakt. 
Grand Café Rutgers ligt slechts 10 min rijden 
van de A12 (nabij Arnhem) en biedt ruime 
parkeergelegenheid direct voor de deur voor 
al uw dag /avond gasten.

We beschikken over een partyboot. Nieuw 
en uniek in Nederland is dat u bij ons op het 

water kan trouwen. Een waanzinnig idee is 
om de dag gasten een rondvaart over het 
Rhederlaag aan te bieden. Mits het weer dit 
toe laat. Onze ervaring is dat veel bruidsparen 
er voor kiezen om met de partyboot diverse 
stranden aan te doen, waar je zelf niet met de 
auto kan komen, om bijvoorbeeld een bruids-
reportage te laten maken.

Wilt u meer informatie? 
Neem vrijblijvend contact met ons op.

In samenwerking met http://www.trouwshop.
com

Meer informatie? Bel (0313 632963) of mail 
Grand Café Rutgers en vraag naar de moge-
lijkheden!; www.grandcaferutgers.com; 
info@grandcaferutgers.nl

Grand Café Rutgers, Muggewaard, 
6988 BX Lathum.

ZEVENAAR – Je trouwdag, geen dag in je 
leven die je zo tot in de puntjes plant en die 
je zo intensief beleeft. Logisch, want op 
deze dag kiezen jullie ten overstaan van al 
jullie dierbaren voor elkaar.

Zo’n dag vier je op een manier die bij jullie 
past. Dat je net zoveel aandacht besteedt aan 
de keuze van je trouwringen vinden wij dan 
ook heel vanzelfsprekend! Op deze dag wens 
je elkaar immers het beste in het leven, een 
wens die je kracht bijzet met het uitwisselen 
van ringen.

Trouwringen die bij jullie en bij jullie leven pas-
sen: trouwringen die kwaliteit uitstralen en 
uniek zijn, die exclusief zijn en die met liefde 
gemaakt zijn. Trouwringen van Aller Spannin-
ga of meestergoudsmid André.

Heeft u de wens om van oude sieraden uw 
trouwringen te laten maken om er nog meer 
emotie er aan toe te voegen? Ontwerp dan 
samen met André uw ringen want er is heel 
veel mogelijk, bijvoorbeeld een oude trouw-
ring er in te verwerken of een vingerafdruk, 
getekende naam (afbeelding) van u of kind 
er in te laten laseren, ook bestaat de mo-
gelijkheid om as van een dierbare er in te 
verwerken.

Vraag naar de mogelijkheden. U bent van 
harte welkom. Team Juwelier goudsmid 
André.

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

KRANENBURG – In de gezellige winkel 
van PerfectDress Bruidsmode voel je je 
als aanstaande bruid al snel op je gemak. 
Of je nu een vintage bruidsjurk wilt of juist 
een gave prinsessenjurk. Het is er alle-
maal. En dat voor hele betaalbare prijzen, 
want 90 procent van de gehele collectie 
blijft onder de 1000,- euro.

Eigenaresse Lettie de Boom: “Bij ons vind 
je de nieuwste collecties voor outletprijzen. 
maar ontvang je de service van een speci-
aalzaak. Wij zien steeds meer outletstores 
verschijnen waar je zonder afspraak zelf mag 
passen. Dat klinkt leuk, maar blijkt het vaak 
niet te zijn. Je mist dan toch dat stukje advies 
en kennis die bij het uitzoeken van dè bruids-
jurk onmisbaar zijn.

Wij nemen ruim de tijd voor je en hebben een 
eigen atelier waar we de jurk perfect passend 
maken. Vanzelfsprekend hebben wij bij onze 
bruidsjurken ook de bijpassende accessoi-
res beschikbaar zoals bruidslingerie, bruids-
schoenen en bruidssieraden; kortom: alles 
onder één dak, wel zo prettig.”

“Nieuw is onze Curvy-collectie, speciaal voor 
bruiden met een maatje meer. Met een nieu-
we website in de maak, is deze collectie te 
bewonderen op de tijdelijke site: www.per-
fectdressbruidsmode.nl/maatje-meer.

Dus wil jij als aanstaande bruid prettig en 
in ongedwongen sfeer bruidsjurken pas-

sen, maak dan gerust een vrijblijvende pas 
afspraak met PerfectDress in het gezellige 
Duitse plaatsje Kranenburg (ongeveer 10 mi-
nuten rijden vanaf Nijmegen). Je wordt in het 
Nederlands geholpen.”

PerfectDress Bruidsmode, Grosse Strasse 2, 
47559 Kranenburg (10 minuten rijden vanaf 
Nijmegen). T: 06 52697633; 
www.perfectdress.nl en 
www.perfectdressbruidsmode.nl; 
info@perfectdress.nl; 
www.facebook.com/perfectdress.eu.



Op zaterdag 14 maart geen viering in onze kerk
Op zaterdag 21 maart om 18.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastoor 
Thanh, stille viering.
Op zaterdag 28 maart om 18.00 uur Woord en Communieviering. 
Voorganger W. Herbers. Samenzang. Orgel S. Joosen

ZEVENAAR – Donderdag 26 maart om 
20.15 uur komt Marc de Hond met de 
cabaretvoorstelling Voortschrijdend 
InzichtEen inspirerend verhaal over 
omgaan met verandering in Het Musi-
ater (prijs 17,50).

Veel mensen dromen van verande-
ring: stoppen met roken, afvallen, een 
nieuwe baan (die meer verdient) of een 
nieuwe partner (die meer verdient). 
Waarom laten we ons toch zo vaak 
tegenhouden door kleine obstakels op 
de weg? Een absolute aanrader voor 
iedereen die weleens piekert over kli-
maatverandering, cultuurverandering 
of geslachtsverandering.

WESTERVOORT – Op zondag 29 
maart vindt om 14.00 uur een ware 
muzikale happening plaats: muziek-
vrienden van de Liemers komen sa-
men in Huize Vredenburg in Wester-
voort en geven elk een spetterend 
tien-minuten optreden! Diverse mu-
ziekstijlen zullen de revue passeren, 
van Nederlandstalig of Liemers tot 
instrumentaal, van ballade tot swin-
gend, van eigen werk tot covers, van 
pop- tot wereldmuziek!

Louis & Gerard brengen oude hits, 
mooie ballades en eigen nummers, Car-
la Herlfterkamp & Theo Scholten bren-
gen liedjes van pop, jazz tot Nederland-

se kleinkunst en ze zijn succesvol met 
de Sing à Long-sessies, Alkina maakt 
intuïtieve muziek op wereldinstrumen-
ten, Paul Mulder & Theo Scholten spe-
len handgemaakte liedjes, afwisselend 
in het Nederlands of in de Liemerse 
streektaal, Judith&Toine&Femke bren-
gen liedjes van uptempo tot ingetogen, 
van de betere covers tot eigen werk, op 
diverse muziekinstrumenten, Bert Stie-
nissen, Ingeborg Kuijper en Harry Kruk-
kert vormen samen De Thuis Bent en 
maken muziek voor tussen de schuif-
deuren als je thuis bent.
De entree is 3,50 euro. Het is raadzaam 
om op tijd te komen; er kan niet gere-
serveerd worden.

Huize Vredenburg

De kerk in Loo. De H Antonius Abt.

(foto: S. Johannes)

ZEVENAAR – Stichting Nandri is een 
vrijwilligersorganisatie die zich inzet 
voor projecten ten behoeve van de 
allerarmsten in de dorpen Kandana, 
Wattala en Panadura, in Sri Lanka.

Daarnaast heeft Nandri ook een win-
kel waar mooie tweedehands kleding 
en waardevol speelgoed verkocht 
wordt in Zevenaar. Met de opbreng-
sten van de tweedehands kleding en 
speelgoed uit onze winkel en met de 
bijdragen van sponsoren en dona-

teurs kunnen we de mensen in Sri 
Lanka die het ontzettend hard nodig 
hebben de mogelijkheid blijven bieden 
om hun leefsituatie te verbeteren.

Op 4 april om 14.00 uur houdt Nandri 
weer een modeshow met de mooi-
ste voorjaars- en zomerkleding op de 
Reisenakker 12 in Zevenaar. De koffie 
met wat lekkers staat uiteraard klaar! 
Meer informatie over deze bijzondere 
modeshow, en info over d organisatie 
en winkel staat op www.Nandri.nl.

LATHUM – In de Lathumse kerk is 
op 27 maart een topspreker te ho-
ren en te zien. Luitenant-generaal 
buiten dienst Mart de Kruif geeft 
dan een lezing over zijn tijd als be-
velhebber in Afghanistan én over 75 
jaar vrijheid. In Nederland was Mart 
de Kruif de hoogste bevelhebber 
van de Koninklijke Landmacht en in 
Zuid-Afghanistan was hij de hoofd-
verantwoordelijke commandant van 
de internationale ISAF-missie, waar-
bij hij het bevel voerde over 45.000 
militairen.

In zijn lezing zal hij evenveel over vrij-
heid spreken als over zijn missie in Af-
ghanistan en dat is niet toevallig, want 
hij was de programmaplanner van de 
Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid. 
De lezing van de heer De Kruif wordt 
door de Stichting Vrienden Van de 

Lathumse Kerk (VVLK) en het 4 mei 
Comité Angerlo, Lathum & Giesbeek 
gezamenlijk georganiseerd.
De entree is deze keer gratis. Een vrij-
blijvende gift is welkom, daarvoor zal 
een bus in de kerk aanwezig zijn. De 
opbrengst komt ten goede aan het  
4 mei comité en aan de Vrienden van 
de Lathumse Kerk.
Over zijn tijd in Afghanistan schreef 
Mart de Kruif ‘Zandhappen’. Dat boek 
is in de pauze te koop voor twintig 
euro. De opbrengst hiervan gaat in zijn 
geheel naar de ondersteuning van ve-
teranen.
De aanvang van de lezing is om 20.00 
uur. Entree (inclusief koffie vooraf en 
een drankje tijdens de pauze) is gratis.

Reserveren wordt aanbevolen.
Toegangskaarten zijn te bestellen via 
e-mail vvlk@chello.nl.

Zaterdag 14 maart om 19.00 uur. 
Presentatieviering 1e H. Communie.
Voorganger: Pastoor Thanh Ta. Koor: 
In Between. 
Zondag 22 maart om 10.30 uur. 
Woord/communiedienst. Voor-
ganger: W. Staring/ M. Slangewal. 
Koor: Samenzang. Gebedsintenties  
14-03-2020: Jos Ewes, Nico Post, Mies 
Arends-Reijmers, Trudy Kamp, Nan 
Bossmann-Tourneij, Arnold Jordens.

Gebedsintenties 22-03-2020: Mies 
Arends-Reijmers, Trudy Kamp, Nan 
Bossmann-Tourneij, Arnold Jor-
dens, Bernard en Annie Hoppenreijs- 
Lucassen.

Mededelingen:
Zaterdag 4 april is de Sam’s kleding-
actie. U kunt uw kleding in gesloten 
zakken aanleveren bij het Parochie-
centrum tussen 9.00 – 12.00 uur. 

Vanaf nu kunt u de huispaaskaars be-
stellen. U kunt uw bestelling opgeven 
bij het secretariaat op woensdag- en 
vrijdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 
uur. De kosten voor deze kaars be-
draagt 11,00 euro per stuk. U gelieve 
de kaars contant af te rekenen bij be-
stelling. Op zaterdag 11 april na de 
Paaswake kunt u de kaars mee maar 
huis nemen.

Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt 
Duiven-Velp
De diensten worden gehouden in de 
SoW Kapel Rijksweg 56B te Duiven
15 maart 8.45 u dr. H.R. van de Kamp; 
16.00 u ds. A.J. Balk
22 maart 8.45u drs. P. Houtman; 16.00 
u ds. A.J. Balk

Schuttersavond 
Schutterij EMM 
Groessen
GROESSEN – Schutterij EMM Groes-
sen houdt op zaterdag 28 maart haar 
jaarlijkse schuttersavond.

Deze feestavond voor leden en hun 
partners begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in het Schuttershuis aan het 
Schuttersplein 1 in Groessen. De entree 
is 15.00 euro per persoon all-in.

Geloofsgemeenschap 
Sint-Werenfridus
Zaterdag 14 maart 19.00 uur Uitstelling 
met bezinning
Zaterdag 21 maart 19.00 uur, viering 
o.l.v. parochianen
Misintenties: Andre Hueting, Chris  
Budel, Riek Oversteeg, Frans Vlug, Jan 
Peperkamp, Agatha Verhoeven, Nico 
Kok, Bennie Bus, Henk Heijmen.
Op 5 maart 2020 is in de leeftijd van  
87 jaar overleden Petronella Jansen.
Wij wensen de nabestaande veel kracht 
en bemoediging toe.

Sint-Franciscus 
Babberich
Zondag 15 maart is er om 9.30 uur een 
communieviering Voorganger Pastor 
Maarten Smits.
Het dames- en herenkoor verzorgt de 
zang.

GebedsIntenties:
Truus Rutjens-Boerboom, Dineke 
en Henk van Dinther, Albert en Henk 
van Dinther. Ome Paul en Tante Marie 
Reymer-Aaldering, Fien Stam te Kaat,  
Agnes de Raaf-Krauts.

Iedere woensdag is er in de Klarakapel 
een Eucharistieviering om 18.30 uur. 
Voorganger is Pater Gerard Remmers.
Kaartjes a €7,50 voor de Passie in de 
Sint-Franciscuskerk op 3 en 4 april zijn 
te verkrijgen bij de Coop in Babberich of 
via passiebabberich@gmail.com.
Telefoon: 0316 247216; 
email:babberich@rkliemers.nl..

Ontmoetingskerk 
Zevenaar
Op zondag 15 maart is er om 10.00 
uur een viering, waarin ds. Dick Juijn 
uit Delden zal voorgaan. Na afloop van 
de viering is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten in gebouw ‘Ons Huis’ on-
der het genot van een kopje koffie of 
thee.

Ook kunt bij de schrijftafel van Amnesty 
International een petitie ondertekenen 
of een brief schrijven voor een gewe-
tensgevangene.

Op zondag 22 maart is er om 10.00 uur 
een Avondmaalsviering waarin ds. Alle 
Jonkman zal voorgaan.

H. Antonius Abt Kerk

Marc de Hond met cabaret:  
Voortschrijdend Inzicht

Muziekvrienden van de Liemers 
samen in Huize Vredenburg

Nandri organiseert 
een spetterende modeshow

Lezing Mart de Kruif 
in Lathumse Kerk

H. Remigius Duiven
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Liemers Poëzie
Kleurrijk spel

Bruine en grauwe kleuren trekken langzaam weg

Kleurrijke kleuren komen voorzichtig terug

Felgeel, lavendel, bloedrood en sneeuwwit

Weerspiegelen in regendruppels als kristallen

Roze en witte bloesem aan de takken

De blaadjes zacht en sereen

Kleuren de straten roze en wit

In een wervelwind van licht

De zon schijnt warm en vele kleuren komen voor

Evenals de blauwe lucht met witte fluf er tussendoor

De vaalheid komt te vervallen

Kleuren weerspiegelen in regendruppels als kristallen

Kim Kleijkers

DUIVEN- Knotter en voorzitter van Knot-
ploeg Duiven Joop Bakker (59) draagt graag 
zijn steentje bij aan de natuur. Zijn tuin staat 
vol met planten, bomen en struiken en van-
af eind oktober tot half maart is hij druk met  
wilgen knotten.

Tweeëntwintig jaar geleden werd de Knotploeg 
Duiven opgericht, met als hoofddoel het uitvoe-
ren van achterstallig onderhoud bij wilgen, het 
zogenaamde knotten. Dit doet de knotploeg on-
der andere voor Staatsbosbeheer en Waterschap 
Rijn en IJssel en particulieren. Bakker was net in 
Duiven komen wonen, toen hij een advertentie 
met ‘Vrijwilligers gevraagd’ in de Duivenpost zag 
staan. “Het was voor mij gelijk een fijne uitlaat-
klep om ook eens wat anders te doen dan mijn 
reguliere baan als basisschoolleraar. Het fysiek 
buiten bezig zijn en bij te dragen aan landschaps-
onderhoud past goed bij mij, omdat ik groene vin-
gers heb. Ik wilde graag aan het werk met de wil-
gen. Het zijn prachtige landschappelijke bomen, 
maar als ze niet worden onderhouden, verdwijnen 
ze op een gegeven moment,” vertelt Bakker. “We 
doen het allemaal met veel plezier, we blijven jon-
gens en meisjes die graag in bomen klimmen en 
onze handen uit de mouwen te steken.” Bakker 
woont nu 25 jaar in Duiven en voelt een grote 
betrokkenheid met zijn omgeving. “Mijn drijfveer 
is, dat ik de aarde beter wil achterlaten dan dat 
ik haar heb aangetroffen. Prins Claus zei ooit ‘We 
hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, 
maar geleend van onze kinderen’. Dat vind ik erg 

belangrijk. De vraag voor mij is dan ook niet wat 
de gemeenschap voor jou kan doen, maar wat 
jij kunt bijdragen aan de gemeenschap. Ik voel 
mij verantwoordelijk voor de natuur en dat geldt 
voor alle leden van Knotploeg Duiven. Hard en 
efficiënt werken in het veld, elkaar ontmoeten en 
ontspannen in het groen van de Liemers.” Dat 
Bakker een grote liefde voor de natuur heeft is 
duidelijk. Hij heeft ook een duidelijke mening over 
het groen in de Liemers: “Ik vind het groenbeheer 
van de gemeente Duiven zeer positief. Als ik door 
de Liemers fiets, valt het me altijd weer op hoe-
veel groen hier is. Een groot bos ontbreekt, maar 

overal staan wel kleine groepjes bomen. Natuur-
lijk kan de Liemers altijd nog groener worden. Je 
ziet nog steeds veel betegelde tuinen. Ja, het is 
strak en makkelijk, maar een of twee bomen of 
struiken hebben al een meerwaarde voor de leef-
omgeving en natuur. Ook zal een overkoepelende 
landschapsvisie van de verschillende gemeenten 
in de Liemers de regio goed kunnen doen. Zo 
hebben we straks te maken met de aansluiting 
van de A15 in onze achtertuin, dan zou het heel 
fijn zijn als er gezamenlijke oplossingen voor het 
landschap worden bedacht en toegepast door de 
gemeentes. Eendracht maakt macht.”

Onderhouden van poelen
Bakker gaat de komende tijd hard door met zijn 
groene bezigheden in de Liemers. Niet alleen knot-
ten is daar een aspect van, ook het onderhouden 
van poelen is sinds zeven jaar een taak van Knot-
ploeg Duiven geworden. Hiervoor worden een aan-
tal leden van de knotploeg, onder andere Bakker, 
eens in de zoveel tijd bijgeschoold met cursussen 
door Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Poe-
len zijn laagtes in het landschap waar water in blijft 
staan, en waar amfibieën in leven. “En ook hierbij 
geldt hetzelfde verhaal als van de knotwilgen: we 
moeten er iets aan doen, anders verdwijnen ze.”

Auteur Nina Elbers

Natuurlijk groen in de Liemers
Joop Bakker: ‘Ik wil de aarde groener achterlaten’

“Ik vind het groenbeheer van de gemeente Duiven zeer positief” (foto: Nina Elbers)    
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Afgelopen week hadden we in Het Musiater 
één van de voorrondes van de nieuwe Gelder-
se talentenjacht ‘Let’s make comedy’. Ruim 60 
deelnemers hebben zich hiervoor ingeschreven 
en doen mee aan voorrondes in de provincie. 
Uiteindelijk is er een finale in het Posttheater in 
Arnhem en kan de prijswinnaar een reis naar 
New York winnen. Maar eerst moet je dan de 
voorrondes door. Tijdens de avond in Het Musi-
ater mochten een zes comedians hun talenten 
vertonen. We kregen een afwisselend program-
ma, aanstekelijk ingeleid door de presentator, in 
de comedywereld ‘master of ceremony (MC)’ ge-
noemd. De één speelde in korte oneliners op de 
keiharde lach, de ander speelde met het publiek 
en weer een andere comedian vermaakte het 
publiek met een meer verhalende lijn. Een divers 
gezelschap, waarbij de ene deelnemer beter bij 
het publiek in de smaak viel dan de andere. Wat 
ze allen als overeenkomst hadden was dat ze 

hun passie achterna jagen: het podium willen 
bespelen. Na afloop werd er in de foyer dan ook 
driftig nagepraat en de adviezen van de ervaren 
jury en presentator werden gretig opgenomen. 
Dat je voor je passie gaat vind ik altijd belangrijk, 
maar ook moedig. Je moet het maar durven. Dat 
werd onderstreept door één van de comedians. 
Hij heeft een glansrijke carrière in de advoca-
tuur opgezegd en stort zich nu geheel op de 
podiumkunsten, lezingen en presentaties. Een 
misschien onzekerder bestaan tegen andere 
honoraria dan hij gewend was, maar met een 
grotere levensvreugde. Wat dat betreft gun ik 
iedereen het najagen van zijn of haar passie. Ik 
zag eerder ook jonge talenten bij het Open Podi-
um in Amphion. Ik mocht daar deelnemen aan 
het adviespanel. Jonge mensen die een droom 
hebben. Als je er echt voor gaat, en naast je ta-
lent ook hard werkt, dan gaat het lukken. En daar 
worden we allemaal weer blijer van.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Passie

Bert Frölich, de Verbinder (foto: Bas van Spankeren)



Samen bouwen we 
aan iets moois
voor de bewoners 

,,Ik doe hier echt wat ik leuk vind. Ik hou van het 
contact met de bewoners, de zelfstandigheid, de 
onverwachte gebeurtenissen en de wisselende 
diensten. Op mijn werk is geen dag hetzelfde en 
dat vind ik heerlijk.”   

Emma Smit (28) heeft eind november haar 
VIG-diploma gehaald en werkt sindsdien als 
woonbegeleider bij Liemerije Hamerstaete in 
Westervoort. Ze werkt op een afdeling voor ouderen 
die vanwege lichamelijke beperkingen niet meer 
zelfstandig kunnen wonen. Voor ze de overstap 
naar de ouderenzorg maakte, werkte ze in de 
kinderopvang. ,,Daar miste ik het echte menselijke 
contact, de gesprekken en de diepgang. Ik vind het 
contact met de bewoners echt heel waardevol.”

Ze is - naar eigen zeggen - niet gemaakt voor 
een baan van negen tot vijf. ,,Mensen vragen 
mij bijvoorbeeld vaak of ik het niet erg vind om 
te werken tijdens kerst. Ik zeg dan altijd dat de 
bewoners ook kerst hebben. We maken er dan samen 
een mooie dag van en genieten van elkaar.”

Belevingsgerichte zorg past haar als een warme jas. 
,,Iedere bewoner mag hier zichzelf zijn en daar passen 
we de zorg op aan. Dat maakt mijn werk iedere dag 
weer anders.” Emma houdt van impulsieve dingen. 
,,Een bewoner die graag nog een keer een spooktocht 
wil doen, zet ik het liefst meteen in de auto. En een 
bewoner die niet wil douchen maar wel wil wandelen, 
neem ik mee naar buiten.”

Binnen het team is daar ruimte voor. ,,Samen bouwen 
we iedere dag aan iets moois voor de bewoners. 
Maar ik heb ook de ruimte om mijn eigen keuzes te

 maken, zolang de bewoner maar centraal staat.”
En dat wordt gewaardeerd door de bewoners. ,,Ik heb 
niets te klagen over Emma. Ze is lief, maakt grapjes 
en steunt me als het nodig is.” 

Overweeg jij een overstap naar de ouderenzorg?
Overweeg jij een overstap naar de ouderenzorg? 
Liemerije heeft binnenkort vacatures voor 
leerlingen VIG 3. Meer informatie vind je op 
www.werkenbijliemerije.nl. 

Meer weten over werken 

in de ouderenzorg? 

Kijk dan ook eens op

www.ontdekdeouderenzorg.nl/

LIEMERSNOVUM
Voltastraat 21
6902 PT Zevenaar
info@liemersnovum.nl
0316 - 226514

Ze is als bovenschools ict’er trots dat ook scho-
len die niet aangesloten zijn bij LiemersNovum 
en scholen uit België deelnemen aan de Media-
maand, die op dit moment in volle gang is. “We 
leren de kinderen vaardigheden waar ze in hun 
verdere leven profijt van hebben. Als je daar 
vroeg mee begint en de kinderen goed bege-
leidt, kun je daar meer resultaat mee bereiken. 
Het is belangrijk dat we jonge kinderen media-
wijs maken.”
Manouk heeft een pabo-achtergrond en is bij 

LiemersNovum aangesteld om ict in het on-
derwijs te integreren. “In de huidige digitale 
wereld is het belangrijk dat leerlingen aan het 
eind van de basisschoolperiode een bepaald di-
gitaal niveau hebben bereikt. Voor alle groepen 
hebben we diverse materialen beschikbaar, die 
variëren van robotica en AR-puzzels tot een 
greenscreen. Die niet als extra onderwijsstof 
worden gedoceerd, maar ter vervanging. Op 
deze manier leren kinderen op speelse wijze 
met media omgaan.”

Het programmeren zie je volgens Manouk terug 
in het dagelijks leven. “Programmeren is een 
kwestie van de juiste volgorde hanteren. Als je 
pannenkoeken bakt en je vergeet een hande-
ling dan gaat het mis. Zo zit programmeren ook 
in elkaar. Wij laten kinderen op speelse wijze 
robotjes programmeren en over een bepaalde 
route rijden. Met de iPad leren ze rekenen, 
waarbij automatisch het resultaat wordt bijge-
houden, zodat je op deze wijze ook maatwerk 
onderwijs kunt leveren.”
Manouk komt met tal van ‘mediavoorbeelden’, 
die het onderwijs leuker en eigentijdser maken. 
Die kinderen voorbereiden op de toekomst die 
steeds digitaler wordt. Voor de Mediamaand 
zijn kant- en klare lespakketten ontwikkeld, die 
deelnemende scholen gratis ontvangen. “Dit 
jaar laten we bijvoorbeeld zien hoe er profes-
sioneel wordt geprogrammeerd en duiken we 
in de wereld van WhatsApp. Hoe communiceer 
je daarmee en hoe komt het dat een bericht 
verschillend gelezen kan worden. De wereld 
van emoji’s, de grappige poppetjes      die we in 
onze berichten meesturen, komt ook voorbij. In 
de hele wereld begrijpen we deze taal. 
Dat is toch bijzonder.”

Het initiatief om een Mediamaand in het leven te roepen komt van LiemersNovum. Maar liefst 55 scholen in binnen- 
en buitenland hebben zich hierbij aangesloten. “We zijn blij met het grote enthousiasme”, zegt Manouk van ’t Wel 
van LiemersNovum. “Het is belangrijk dat we bij kinderen werken aan hun digitale geletterdheid.”

‘Jonge kinderen
mediawijs maken’

Werkgeluk
Op een mooie zonnige voorjaarsdag loop 
ik het plein op. De kinderen krioelen 
hier luidruchtig door elkaar. Even blijf ik 
staan. Een jonge kleuter valt me op. Hij 
speelt helemaal alleen, springt heen en 
weer, draait om zijn as en kijkt achterom. 
Dan zie ik het: hij heeft zijn schaduw 
ontdekt! Hoe hij ook danst en draait en 
springt, zijn schaduw verlaat hem niet 
meer. Een moment van verwondering. 
Voor hem, voor mij. Wat kun je opeens 
een sprong maken in je ontwikkeling. 
Zo reflecterend loop ik door naar binnen. 
Voor een serieus gesprek over werkdruk 
en wat we daaraan kunnen doen. En we 
doen al heel wat. Dat weet iedereen ook 
best. Maar het klagen over druk-druk-druk 
heeft ook iets vertrouwds. 
Het alternatieve woord ligt me nu voor in 
de mond: laten we het niet meer hebben 
over werkdruk, maar over werkgeluk. En 
ons verwonderen over de kleine grote 
dingen die elke dag gebeuren.

Toon Geluk, 
bestuurder LiemersNovum

Carin Schepers

Afscheid van
St. Martinus
Een voortijdig vertrek?
Carin Schepers: “Helaas laat de gezond-
heid mij een beetje in de steek en moet 
ik eerder dan gewenst stoppen bij Brede 
School St. Martinus in Oud-Zevenaar. Hier 
heb ik 25 jaar gewerkt, waarvan tien jaar 
als directeur.”

Hoe kijk je terug?
“We hebben met het team prachtige jaren 
meegemaakt. Samen mochten we het hui-
dige schoolgebouw vormgeven en we zijn 
begonnen met het ervaringsgericht on-
derwijs (EGO) concept. We werken hier op 
school vanuit welbevinden, betrokkenheid 
in verbondenheid met kinderen. Vanuit de 
filosofie dat als kinderen goed in hun vel 
zitten, ze ook makkelijker leren. Vanuit 
een fijne leeromgeving, vertrouwen, ple-
zier en geluk komt het leren vanzelf.”

En nu?
“Ik ben 59 en wil nog graag wat doen met 
mijn ervaring en visie op onderwijs. Jonge 
mensen inspireren, lezingen geven of mijn 
verhaal vertellen in een boek? De tijd zal 
het leren.” 

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Manouk van ’t Wel: 
“Leuker en eigentijdser 
onderwijs.”

van emoji’s, de grappige poppetjes      die we in 



Hoeveel krijgt ú dit jaar terug?

Juist!Huuskes verzorgt 
uw particuliere belastingaangifte 

REGIO – Of u nou particulier bent, zzp-
er of mkb-er; het is weer die tijd van 
het jaar. Uw belastingaangifte moet er 
uit vóór 1 mei. En dat kan nog best 
ingewikkeld zijn. Weet u zeker dat u 
niets laat liggen? Vaak zijn er moge-
lijkheden waar u zelf niet aan denkt.

‘Laat u uw belastingaangifte verzor-
gen door de ervaren specialisten van 
Juist!Huuskes, dan heeft u er geen om-
kijken naar. En weet u zeker dat u het 
maximale uit uw aangifte haalt!’

Meesterlijk’ fiscaal advies
Belastingaangifte doen kan nog best 
ingewikkeld zijn. Afhankelijk van uw si-
tuatie komt er veel bij kijken. Hoe zit 
het bijvoorbeeld met het aflossen van 
de hypotheek? Of met schenkingen 
aan (klein)kinderen, alimentatie en af-
trekbare giften en lijfrentepremies? En 
hoe werkt het met de toeslagen waar-
op u recht heeft? De specialisten van 

Juist!Huuskes regelen het voor u. Zeker 
nu we onze financiële dienstverlening 
hebben uitgebreid met een fiscaal ad-
viseur.
Sinds 1 januari van dit jaar is het voor-
malige Administratiekantoor Huuskes 
samengegaan met Juist! Meesterfisca-
listen. Dat betekent dat we u met de 
scherpe fiscale adviezen van meester 
Patrick Esselink waar nodig nóg beter 
van dienst kunnen zijn.

Meer weten?
Wilt u uw aangifte door ons laten ver-
zorgen? Of meer weten over de financi-
eel-administratieve en fiscale services 
van Juist!Huuskes? Neemt u dan con-
tact met ons op via info@JuistHuus-
kes.nl of telefonisch op 026 3112741. 
Meer informatie is ook te vinden op 
www.juisthuuskes.nl.
Het Ambacht 19a, Westervoort, 
(026) 3112741; juisthuuskes.nl, 
info@juisthuuskes.nl.

Keukentrend 2020: Natuurlijk!
HUISSEN – ‘Haal de natuur naar 
binnen’, is het motto van de keuken-
ontwerpers. Keukenspecialist Frits 
Reijmers is volledig up-to-date wat 
de nieuwste trends betreft en inspi-
reert u graag met de nieuwste ont-
werpen uit zijn vakgebied. Gewoon 
bij u thuis aan de keukentafel.

Want waar kunt u het beste de juiste 
kleur en materialen kiezen, als in het 
licht van de ruimte waar uw nieuwe 
keuken komt te staan? Bij u thuis na-
tuurlijk! Frits komt graag persoonlijk 
bij u langs om diverse mogelijkheden 
aan u te laten zien. In zo’n gesprek 
bij u thuis ontstaan de meest inspi-
rerende ideeën over diverse opstel-
lingen die in uw beschikbare ruimte 
mogelijk zijn. Uiteraard kan Frits u de 
nieuwste materialen ook laten zien. 
Binnen iedere stijl zijn het momen-
teel de natuurlijke materialen zoals 
hout, marmer, natuursteen en beton, 
die de trend voor 2020 bepalen. Zo-
als een keuken met echt houten pa-
nelen rust uitstraalt in een landelij-
ke keuken, zo straalt een marmeren 
werkblad of achterwand juist luxe en 
exclusiviteit uit in een strakke keuken. 

“En wat marmer betreft, zien we veel 
gekleurd marmer met nerven die con-
trasteren met de kleur van het mar-
mer, waardoor de nerven echt opval-
len”, legt Frits uit, die in zijn branche 
de ontwikkelingen op de voet volgt. 
“De nieuwste trends zijn inderdaad 
veel natuurlijke materialen, maar 
daar tegenover staan juist ook kranen 

en accessoires van koper en goud”, 
vervolgt hij. Of u nu voor een trendy 
keuken wilt gaan of het toch liever 
tijdloos houdt, Keuken en Keukens 
levert kwaliteits-keukens in iedere  
gewenste stijl. 

Voor een afspraak belt u: 06-34314684 
www.keukenenkeukens.nl.

DUIVEN – Ontdek de nieuwste ge-
neratie elektrische fietsen van alle 
bekende fietsmerken. Kom gratis 
proefrijden bij Reerink Rijwielen op 
het terrein van Intersport Megastore 
Four Seasons in Duiven.

Bij Reerink kunt u terecht voor de 
nieuwste generatie elektrische fietsen 
van de meesten merken. Er is veel ver-
nieuwd en dat laten we u graag zelf 
ontdekken. Ervaar het ook en kom gra-
tis proefrijden op zaterdag 4 en zon-
dag 5 april tijdens de E-bike Opstap-
dagen van Reerink. Je heb zelfs al een 
A-merk (Sparta) e-bike vanaf 999 euro.

Wie kennis wil maken met de nieuw-
ste generatie elektrische fietsen, kan 
terecht bij de E-Bike-specialist van Arn-
hem en Westervoort. Op 4 en 5 april. 
Zaterdag om 11:00 en zondag vanaf 
12.00 uur staat daar een promotieteam 
van alle merken klaar om u op weg te 
helpen. Tijdens een proefrit kunt u het 
gemak en comfort van elektrische fiet-
sen zelf ontdekken.

Kies de elektrische fiets die bij u past! 
Met gemak iedere dag 60 kilometer of 
meer naar het werk en terug? Of flui-
tend de heuvel op tijdens uw zomer-
vakantie? Met een elektrische fiets 
van ons trapt u elke afstand moeite-

loos weg! De innovatieve elektrische 
fietsen van ons geven u precies het 
extra zetje dat u nodig heeft.

Nieuwe generatie
De elektrische fietsen van onze A-mer-
ken zijn op heel veel punten vernieuwd. 
Ieder model en elektrische systeem 
heeft zijn zo eigen voordelen. Ook zijn 

er Mountain e-bikes aanwezig om te 
testen en een E-scooter. Nieuwsgierig 
naar nog meer vernieuwingen? Kijk op 
www.reerinkrijwielen.nl.
Kom dan naar de locatie, terrein van 
Intersport Megastore Four Seasons 
in Duiven (bij Ikea en Media Markt). 
“Natuurlijk hebben we daar vele aan-
biedingen op alle merken.”

Grote elektrische-fietsentestdag van Gelderland

REGIO – Ine Hermsen van 
‘Coachingspraktijk voor 
Verandering’ uit Groessen 
gaat eind april starten met 
haar eerste groep ‘CooL’. 
‘CooL ‘staat voor ‘Coaching 
op Leefstijl’. Inschrijven kan 
steeds, elke volle groep gaat 
van start.

Afvallen. Hermsen: ‘Leef-
stijlcoaching richt zich op 
4 pijlers: gezonde voeding, 
voldoende beweging, vol-
doende ontspanning/rust én 
aandacht voor de mentale 
gesteldheid. Het gaat uit van 
gedragsverandering: kleine 
stappen zetten naar een blij-
vend gezonde leefstijl’.

Individuele gesprekken
Hermsen: ‘Individuele coachingsge-
sprekken zijn erg helpend in dit traject. 
Veel mensen worstelen al langere tijd 
met hun gewicht. Het lukt ze niet of 
het lukt wel maar na een tijdje zit het 
gewicht er weer aan. Allerlei oorzaken 
liggen ten grondslag. Sommige men-
sen hebben echt hinder van dit overge-
wicht, ze schamen zich en durven niet 
overal aan deel te nemen’.

Workshops 
‘De workshops in kleine groepjes zijn 
gericht op het maken van gezonde keu-

zes’ geeft Hermsen aan. ‘Mijn kracht 
ligt op het vlak van coaching. Door een 
verandering van je denkwijze ga je ook 
anders handelen.’

Wat kost ‘CooL’ en voor wie is het?
‘Leefstijlcoaching is intussen ‘genees-
kundige zorg’ geworden en daarom zit 
het nu in het basispakket. Na een door-
verwijzing van de huisarts is deelname 
kosteloos. Ook worden de deelnemers 
niet aangesproken op het eigen risico.’
Geïnteresseerden kunnen bellen met 
06 53372493 of de website van www.
coachingspraktijkvoorverandering.nl 
raadplegen.

ZEVENAAR – In vervolg op het suc-
ces van voorgaande jaren zijn de 
voorbereidingen voor SDZZ Zomer 
Fair weer in volle gang. De drukbe-
zochte Zomer Fair zal op zondag 14 
juni worden gehouden op sportpark 
De Griethse Poort, aan de Doesburg-
seweg in Zevenaar.

Tevens wordt op die dag voor de 
tiende keer de Penalty Cup georga-
niseerd, waaraan ongeveer honderd 

spelers aan deelnemen. De Zomer 
Fair die op 14 juni wordt gehouden, 
heeft ook als doel dat de Zevenaarse 
verenigingen, groepen en instellingen 
zich kunnen presenteren aan het gro-
te publiek.
Daarvoor zijn diverse kramen te huur. 
1 kraam is 4 meter lang en een dek-
zeil wordt beschikbaar gesteld. De 
huur van 1 kraam bedraagt 17,50 
euro inclusief btw. Dit bedrag moet 
u bij interesse en inschrijving over-

maken op bankrekening Rabobank: 
IBAN: NL65RABO 037.48.35.306 t.en 
name van S.D.Z.Z. Zevenaar onder 
vermelding van uw naam/vereniging 
(overeenkomstig met uw opgave) en 
Zomer Fair 2020.
“Indien u als vereniging of instelling 
interesse heeft in een marktkraam of 
nadere informatie wilt, kunt u contact 
opnemen met de organisatie van de 
Zomer Fair. bazaar@sdzz.nl of mo-
bielnummer 06 11801559.”

Afvallen via je zorgverzekering 
start eind april!

(foto: Ilona Kuster)

SDZZ Zomer Fair
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‘Bij de teelt van landbouwgewassen en het hou-
den van dieren komen CO2, methaan en lachgas 
vrij. Deze broeikasgassen dragen bij aan de opwar-
ming van de aarde. Vlees en zuivel zijn de grootste 
boosdoeners. Bij de spijsvertering van koeien en 
andere herkauwers ontstaat methaan, een krachtig 
broeikasgas. Bovendien verbruikt de vee-industrie 
een enorme hoeveelheid voedsel, wat de ‘carbon 
footprint’ van dierlijke producten nog eens extra 
vergroot.’ Deze passage van de website van Green-
peace geeft goed weer op welke manier en waarom 
de vermindering van dierlijke producten en daarmee 
ook vlees van belang is. 

Enkele feiten hierover:
* De wereldwijde veehouderij is volgens de Voed-

sel- en Landbouworganisatie van de VN verant-
woordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van 
broeikasgassen.

*  Circa een kwart van het wereldwijde watergebruik 
gaat naar de productie van dierlijke producten.

*  Volgens het World Resources Institute zijn vee-
houders verantwoordelijk voor 80 procent van de 
ontbossing in het Amazonegebied.

*  De vee-industrie is de grootste veroorzaker van 
de vervuiling van rivieren en kustwateren met fos-
faat en stikstof.

De reden waarom een vegetarische levensstijl een 
positieve bijdrage kan leveren aan onze leefom-
geving blijkt hierboven wel. Verminderen van wat 
slecht is, is altijd een goed idee. Een gratis gemeen-
telijk vegetarisch kookboek kan een goede steun 
zijn voor mensen die vegetariër zijn, dan wel vege-
tariër willen worden. De overheid heeft een voortrek-
kersrol, een voorbeeldfunctie en ondersteunersrol, 
om die redenen is het een logische stap voor een 
gemeente om dit kookboek te maken. Het laat hier-
mee zien dat ze het belangrijk vinden dat men zich 
bezighoudt met de vermindering van de vleescon-
sumptie. Ook wordt het de burger gemakkelijker 
gemaakt om te stoppen aangezien er goede en lek-
kere alternatieven geboden worden. Als laatste po-
sitieve effect kan worden benoemd dat men hierbij 
ook de burgers kan betrekken door hen de recepten 
te laten insturen.

Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoeken we 
regelmatig een ondernemer ofmedewerker van 
een Liemers bedrijf.

Naam?
“Leo Haentjes, ik ben surveillant en doe de acquisi-
tie voor Securitas Beveiliging, een bedrijf dat werkt 
voor Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen de 
Liemers, beter bekend als ‘waakhond’ Bello. We 
zorgen voor collectieve beveiliging voor industrie-
terreinen in Duiven, Zevenaar, Westervoort, Didam 
Loerbeek en Babberich. Ook verzorgen wij aanvul-
lende diensten zoals alarmopvolging, keyholding, 
het openen en sluiten van bedrijfspanden, sluitbe-
geleiding en visitaties.”

Securitas?
“Ons werk houdt in dat wij ’s avonds, ’s nachts en 
in het weekeind met twee auto’s rondrijden op de 
industrieterreinen in de Liemers. Hierdoor voor-
komen wij veel inbraken en diefstallen. Doordat 
wij snel ter plaatse kunnen zijn, lukt het ons vaak 
om de schade te beperken. Ik ben hier gaan wer-

ken omdat beveiliging mij ontzettend aanspreekt, 
vooral deze collectieve beveiliging. In de 21 jaren 
dat ik hier werk heb ik zowel mooie als minder 
mooie dingen meegemaakt. We hebben inbre-
kers vroegtijdig gesignaleerd en na achtervolging 
aangehouden, maar ik stond ook oog in oog met 
criminelen. Ik heb zelfs meegemaakt dat mijn 
dienstauto is geramd door criminelen die willen 
vluchten.”

Vrije tijd?
“Ik houd van klussen in en rond het huis.”

Liemers?
“Ik werk nu al 21 jaar op deze mooie Liemers be-
drijventerreinen.”

Verder?
“Vroeger heb ik wel eens drie inbraken in een nacht 
meegemaakt, maar die tijd is gelukkig voorbij. Dat 
is voor een groot deel te danken aan de collectieve 
beveiliging van Bello. Als mogelijke inbrekers ons 
zien rijden, bedenken ze zich vaak en verlaten ze 
het industrieterrein. Er zijn nu ongeveer 350 bedrij-
ven aangesloten bij Bello en we hopen dat er nog 
meer bijkomen, want samen staan we sterk.”

Kort voor de de slag om Midway 
werd Japan ook al getroffen door 
een andere belangrijke tegenslag, 
de Doolittle aanval oftewel het 
eerste bombardement op Tokyo. 
Alhoewel deze aanval veel minder 
schade berokkende dan de uitein-
delijk zeeslag, leverde zij toch een 
belangrijke beschadiging van het 
Japanse moraal op.

De Doolittle aanval werd vrij kort 
na de Japanse aanval op Pearl 
Harbour gepland, om de Japanse 
bevolking te laten zien dat de Ver-
enigde Staten de mogelijkheden 
had om direct terug te slaan in de 
oorlog. Zestien Amerikaanse B-25 
bommenwerpers werden voor dit 
doel omgebouwd, waardoor ze veel 
meer brandstof konden dragen dan 
het reguliere model. De vergrote 
actieradius moest de vliegtuigen in 
staat stellen om vanaf een Ame-
rikaans vliegdekschip op te stijgen, Tokyo te 
bombarderen, en vervolgens op geallieerde vlieg-
velden in China te landen. De piloten moesten uit-
eindelijk veel eerder opstijgen dan was gepland, 
aangezien een Japans schip de Amerikaanse 
vloot had gespot. Hierdoor was de afstand die 
te overbruggen was nog eens groter geworden. 
Ondanks het feit dat de Amerikaanse vloot ge-
zien was door een Japans schip, konden de 16 
B-25s de Japanners bijna volledig verassen en 
hun bombardementen succesvol uitvoeren. De 
fysieke schade was relatief klein, maar een der-
gelijk onverwacht bombardement beschadigde 

wel het moraal van de Japanse bevolking. Vijf-
tien van de zestien vliegtuigen konden Chinees 
grondgebied bereiken. Daar lieten de piloten de 
vliegtuigen gecontroleerd crashen of verlieten ze 
het vliegtuig door middel van parachutes. Een 
van de vliegtuigen kon China niet bereiken, deze 
landde in het Russische Vladivostok. Hier werd 
de bemanning vastgezet door de Sovjet-Unie, dat 
toentertijd nog niet officieel in oorlog was met 
Japan en dus verplicht was om de Amerikaanse 
piloten vast te zetten. Later heeft de geheime 
dienst van de Sovjet-Unie de bemanning heimelijk 
het land uitgesmokkeld.

DUIVEN – Op 18 maart is het weer tijd voor de 
tweede editie van de burgerbegroting, waar de 
gemeente een nieuwe insteek heeft: het dichten 
van het begrotingstekort. Er moet dus bezuinigd 
worden, jakkes, maar niet getreurd! Gemeente-
bewoners krijgen de mogelijkheid om hun zegje 
te doen en met ideeën te komen over hoe deze 
bezuinigingen vorm gaan krijgen. 

Dagelijks komt U zaken tegen waarvan u denkt 
dat ze beter kunnen, anders kunnen of eigen-
lijk helemaal niet zouden moeten kunnen, niet 
dan? Al met al in onze gemeente een aange-
name plek, maar dat betekent niet dat er geen 
ruimte is voor vooruitgang. Zo denkt de gemeen-
te zelf er dus ook over! Derhalve is de ‘burger-
begroting’ in het leven geroepen; een moment 
voor reflectie en burgerparticipatie. Waar bent 
U trots op? Wat wil u beter zien? Iedereen krijgt 
op de betreffende avonden een stem om de ge-
meente van een advies te voorzien over hoe het 
tekort in de in de gemeentebe-
groting kan worden verholpen. 
Naar aanleiding van de eerste 
twee bijeenkomsten op 18 en 30 
maart zal een raadgevend ad-
vies worden opgesteld door de 
gemeentebewoners en op de 
avond van 8 juni zal zelfs een 
bindend advies op tafel komen 
te liggen. “De bewoners zijn vrij 
om mee te denken en wanneer 
het tijd is voor het bindend ad-
vies, heeft de gemeenteraad dat 
voor lief te nemen”, zegt Arjan 
de Vries, begeleider van de bur-
gerbegroting. Vorig jaar werd er 

tijdens de burgerbegroting 25.000 euro verdeeld 
over projecten zoals de Makerspace en het op-
fraaien van het Horsterpark. Deze initiatieven 
hebben bewezen het geld te kunnen omzetten 
naar actie om de gemeente een stukje mooier 
te maken. De deelnemers konden, net als tij-
dens de nieuwe editie, in spelvorm meebeslissen 
over de bestemming van het geldbedrag. Sleu-
teltermen tijdens de burgerbegroting zijn dan 
ook: samenwerken, luisteren en overtuigen. De 
organisatie van de burgerbegroting nodigt alle 
inwoners van de gemeente Duiven uit om mee 
te denken. Heeft U zelf ook scherpe ideeën of 
grootse plannen om invulling te geven aan het 
begrotingstekort? Kom dan meedoen op één of 
alle van de avonden en wie weet brengt U door 
middel van overtuigingskracht of onderbouwing 
de gemeente wel op goede ideeën! Deelname is 
voor alle inwoners in de gemeente Duiven. Aan-
melden kan via: binnenstebuiten@1stroom.nl. 
De bijeenkomsten vinden plaats vanaf half acht 
‘s avonds tot 21.30 uur op 18 en 30 maart en op 
8 juni. Het is wenselijk, maar niet verplicht om 
alles bij te wonen. 

Kyra Sannes

Sylvain Thöni

Sylvain Thöni

Ted Prost

Waakhond ‘Bello’ strijdt tegen criminaliteit

De Doolittle aanval

Tr8-project 13: Gratis gemeentelijk  
vegetarisch kookboek

Tweede editie Burgerbegroting 

“Ik werk nu al 21 jaar op de mooie Liemers bedrijventerreinen” Foto: Ilya van Kersbergen

Een vegetarische levensstijl kan een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving 
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PANNERDEN – “In het 75e jubileum-
jaar van RKPSC hebben wij Willem 
van Hanegem kunnen strikken voor 
ons sportcafé. Hij komt de avond 
vol praten, onder leiding van bekend 
sportpresentator Eddy van der Ley.”

Dit jaar wordt het sportcafé gehou-
den op vrijdag 3 april. De organisatie 
is in handen van de Club van 100 van 
de voetbalvereniging RKPSC. Deze 
happening staat te gebeuren in de 
kantine van de Pannerdense voetbal-
club en begint om 19.30 uur.
Willem van Hanegem deed vooral 
van zich spreken toen hij in 1968 in 
Feyenoord terechtkwam en een van 
de grote vedetten in de geschiedenis 
van de club werd. Het grootste suc-
ces haalde hij in 1970, toen hij een 
belangrijk aandeel heeft gehad in de 
winst van de Europacup I. Met Feyen-
oord werd hij driemaal kampioen van 

Nederland en won de Wereldbeker 
in 1970. In 1974 won Feyenoord de 
UEFA Cup. Met het Nederlands elf-
tal haalde hij een tweede plaats op 
het WK van 1974. Als trainer was hij 
onder andere actief bij Feyenoord, Al 
Hilal, AZ’67, Sparta, FC Utrecht en as-
sistent-trainer bij het Nederlands elf-
tal met bondscoach Dick Advocaat.
Eddy van der Ley, journalist en all-
round (sport-)verslaggever is van vele 
markten thuis. Hij presenteert daar-
naast onder andere forumdiscussies, 
sportcafés en sportgala’s. Hij zal zeer 
zeker deze avond in goede banen lei-
den. Na afloop van het sportcafé is 
er een speciaal optreden van Feest 
DJ Henri.
De avond is vrij toegankelijk voor do-
nateurs van de Club van 100 en ove-
rige belangstellenden betalen 10,00 
euro per volwassene en 5,00 euro 
voor jeugd tot en met achttien jaar.

Voorjaarsblues in Groessen
REGIO – Stichting Duuves Mixed 
Music start het seizoen op zondag 
15 maart bij Zaal Gieling in Groes-
sen met de voorjaarsblues. Dit in het 
kader om de muziekactiviteiten niet 
alleen in Duiven te houden maar ook 
in Groessen en Loo (Gemeente Dui-
ven).

Op 15 maart staan bij Gieling twee 
fantastische bands, die elke muzie-
kliefhebber een geweldige middag 
bezorgen. Allereerst La Grange met 
onder andere topgitarist Frans Lie-
bregts en een Groessenaar op drums: 
Marcel Boss. Hij gaat voor het eerst 
officieel optreden in Groessen! “We 
hopen dan ook dat veel Groessenaren 
zullen komen.”
La Grange was één van de beste 
Bands bij Texel Blues vorig jaar! Over-
al waar ze komen zijn de zalen vol.
Maar La Grange is er niet alleen. Er 
is een tweede Band: the Veldman 
Brothers. Al meer dan tien jaar aan 
de Top in Nederland. Een band die 
swingt van het begin tot het einde. 
Geroutineerd en enthousiast. Aanwe-

zig bij het grootste bluesfestival in 
Nederland: Ribs & Blues in Raalte.

Een kort overzicht van de belangrijkste 
evenementen van dit jaar georgani-
seerd door Duuves Mixed Music: 5 mei: 
Elsa Jean MacTaggart; 21 mei: Tribute 
Band Festival; juli: Jazz Festival; 21 + 
22 augustus: Het grote Bluesfestival 

met Topbands; 16 oktober: Joris Lins-
sen & Caramba; november: Najaarse-
venement in Groessen.
“Wilt u dat al dit moois de komende ja-
ren voor de Gemeente Duiven bewaard 
blijft, wordt dan lid van de Vrienden. 
Alleen met uw hulp kan dit zo door-
gaan. En uiteraard ook met de hulp van 
sponsoren.”

ELTEN – Jubileumjaar bij Blumen-
haus Erik Hülkenberg. Tulpen zijn de 
favoriete bloemen van Erik en Hettie 
Hülkenberg. De liefde voor de tulpen 
willen ze graag met veel mensen de-
len. Het tulpenweekend is in 20 jaar 
uitgegroeid tot een groot event.

Het eerste jaar hadden we veertig soor-
ten tulpen,vorig jaar waren dat twee-
honderd soorten. Er zijn veel bloem-
stukken met hele bijzondere tulpen. Dit 
jaar worden sommige soorten tulpen 
per pond/kilo aangeboden. De grote 
pluktuin is overdekt met 6000 tulpen. 
Zaterdag en zondag is er om 11.00 en 
14.00 uur een tulpenveiling met veiling-
meester Erik. In de kas is er een kleine 
markt waar men kan genieten van een 
kopje koffie en lekkere poffertjes.

Roely Talens is er met haar overheer-
lijke zelfgemaakte jam, Emiel en Ester 
Stam van Zuivelboerderij Hof zum Wal-

de met hun zelfgemaakte zuivelproduc-
ten. Molenaar Mario van de Berg met 
bakproducten, Elke Hinze bakt in ste-
nenbakvormen (Pampered Chef). Kitty 

Holleman heeft huidverzor-
gende producten van Ori-
flam bij zich. Henca de Vil-
der uit Groningen is er met 
zelfgemaakte sieraden. De 
Imkervereniging laat zien 
hoe je honing maakt.
Buiten op het voorplein la-
ten Theo en Henk Zweers 
zien hoe boeren vroeger 
met de landbouwwerktui-
gen gewerkt hebben. Er is 
voldoende gratis parkeer-
plaats en voor alle klanten 
is er een verrassing.
Het weekend is vrijdag 
13 maart 9.00-18.00 uur, 
zaterdag 14 maart 8.30-
17.00 uur en zondag 15 
maart 10.00-15.00 uur.

Blumenhaus Erik Hülkenberg, 
Buschweg 2 Elten (D); http://www. 
blumenhaus-huelkenberg.nl/de/; 
0049-2828-672

Twintigste Tulpenweekend in Elten

WESTERVOORT – Op zondag 15, 
zaterdag 21 en zondag 22 maart 
exposeren cursisten van de Kreatie-
ve Kring Westervoort hun mooiste 
werkstukken in Huize Vredenburg 
(het Kasteeltje) aan de Klapstraat 
112 in Westervoort.

De expositie is ingericht met werk-
stukken die de afgelopen seizoenen 
gemaakt zijn, zoals acryl-, aquarel- en 
olieverfschilderijen, pasteltekeningen, 
boetseer-, keramiek- en raku-werk-
stukken en beeldhouwwerken. Daar-
naast bevat de expositie kleurrijke 
glas-in-loodpanelen en foto’s.
Het is ook dit jaar weer verrassend 
om te zien wat een kunsttalenten 
Westervoort in huis heeft! Een be-
zoek aan de expositie is zeker de 
moeite waard en werkt mogelijk in-
spirerend om zelf creatief aan de  
slag te gaan.

Op de expositiedagen is Huize Vre-
denburg geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Iedereen is welkom om de expo-
sitie te bezoeken en informatie in te 

winnen over de cursussen en work-
shops die door de Kreatieve Kring ver-
zorgd worden. De koffie en thee staan 
klaar en de toegang is gratis.

REGIO – De wijkraad Ganzen-
poel-Schans gaat 21 maart meedoen 
aan de nationale opschoondag.

Hiervoor is men op zoek naar wijkbe-
woners die mee willen helpen om die 
dag het zwerfvuil op te ruimen in hun 
woonomgeving. Het startpunt is om 

10.00 uur bij de speeltuin aan het Enge-
lenland/Rosmolen en zal eindigen om 
12.00 uur bij de brievenbus aan de Korte 
Griet. “Help je ook mee om de wijk af-
valvrij te maken? Aanmelden mag via 
email: ganzenpoel@live.nl, maar je mag 
ook naar de verzamelplaats komen! Vele 
handen maken licht werk, dus kom ook!”

Expositie werken cursisten 
Kreatieve Kring Westervoort

(foto: Diny Voulon)

La Grange.

Wijkraad zoekt vrijwilligers
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WESTERVOORT – In 2020 viert heel 
Nederland 75 jaar vrijheid. De ge-
meente Westervoort vindt het belang-
rijk dat er ook in Westervoort ruim 
aandacht is aan dit belangrijke feit. 
Daarom organiseert Spyker Sound in 
samenwerking met de gemeente op 5 
mei een waanzinnig bevrijdingsfes-
tival op De Wyborgh in Westervoort.

Vrijpop Westervoort begint op 5 mei 
om 14.00 uur met livemuziek van di-
verse singer-songwriters. DJ Boris zal 
de gehele dag tussen de optredens 
door muziek verzorgen met een zeer 
gevarieerd repertoire zodat de sfeer er 
de hele dag goed in zit. Later de dag 
zijn er optredens van diverse bands. 
De namen van de bands gaan we de 
komende weken bekend maken maar 
het wordt een zeer breed aanbod van 
muziek zodat er voor iedereen wat te 

genieten valt. Van wilde rockmuziek 
tot Nederlandstalige rock en van heer-
lijke disco muziek tot swingende soul/
funk muziek. Tussendoor wordt er ook 
ruim aandacht geschonken aan 75 
jaar vrijheid door middel van toespra-
ken.

Gratis entree
Vrijpop Westervoort wordt een echt 
muziekfestival met fantastische mu-
ziek en diverse foodtrucks. Daarnaast 
zijn er natuurlijk genoeg mogelijkhe-
den om heerlijk op een terras te zit-
ten of aan een statafel te hangen met 
een drankje. En niet onbelangrijk! De 
toegang op 5 mei tijdens Vrijpop Wes-
tervoort is gratis! Een bevrijdingsfeest 
voor iedereen in Westervoort om ge-
zamenlijk 75 jaar vrijheid te vieren. Op 
de facebookpagina van Vrijpop Wes-
tervoort is meer informatie te volgen!

Vrijpop Festival in Westervoort 
op 5 mei

Willem van Hanegem
in Sportcafé Pannerden

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



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

DOUCHEGOOT 

vanaf  € 75,- 
In verschillende
maten leverbaar

INLOOPDOUCHE

 vanaf € 169,- 

verschillende maten leverbaar

INBOUWSET COMPLEET 
met toilet + isolatiematje 

+ drukpaneel + softclosing bril

 € 192,-

BETON-
LOOK 

TEGELS 

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

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

REGENDOUCHE 
RVS 

€ 599,- 

BADMEUBELEN 

vanaf € 499,- 
(inclusief spiegel)

KEUKEN
KRAAN RVS 

Van € 179,-
 nu voor 
slechts 

€ 129,-

GRATIS 
PARKEREN!

U wilt reserveren?
Bel: 026-3831610

Dagelijks geopend 
van 16.30 tot 22.30 uur

Uitermate geschikt voor groepen

VROEGE 
VOGELS ACTIE:

Komt u met Pasen tussen 
16:00 - 16:15 uur? 

Eet & Drink dan 
2 UUR ONBEPERKT 
VOOR € 29,95 P.P.

Hollandweg 6-8  6843 VP Arnhem Tel: 026 - 3831610  
U kunt nu ook online reserveren op www.atlantisarnhem.nl

Voor de distributie van bouwmaterialen binnen de Benelux zijn wij op zoek naar:

KRAANWAGEN CHAUFFEURS CE
Fulltime – standplaats Huissen

MEENEEMHEFTRUCK CHAUFFEURS CE
Fulltime – standplaats Huissen

Meer informatie kijk op www.maters.nl of bel 026-325 33 00

Geïnteresseerd? 
Mail je CV met motivatie naar personeel@maters.nl

TRANSPORTBEDRIJF

WWW.MATERS.NL

VITARA

Een compleet uitgeruste Suzuki SUV koopt u tijdelijk voor een 
super prijs. De voorraad is beperkt, dus kom vandaag nog langs. 

Op is op.

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

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

ONTDEK SUZUKI BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES B.V.

VITARA ACTIEMODEL V.A.

€ 23.999,-

Malburgse Sluis 5c-5d
6833 KA Arnhem

Tel. (026) 442 11 82

www.vanden-akker.com

meubelstoffering - meubelstoffen - vrijblijvende offerte - geen voorrijkosten

Meubelstoffeerderij
van den Akker



ZEVENAAR – Van 16 tot en met  
21 maart is het Ontdekdezorg-week. 
Wil je meer weten over werken en/of 
leren in de ouderenzorg maak dan vrij-
blijvend en laagdrempelig kennis met 
Liemerije aan de Hunneveldweg 12. 
Wie weet is de kennismaking de start 

van een nieuwe loopbaan. Wij kijken 
er in ieder geval naar uit om je te ont-
moeten.

Gedurende de Ontdekdezorg week zijn 
er drie momenten waarop je kunt kennis 
maken met Liemerije en onze medewer-

kers. Op woensdag 18 maart (van 15.00 
tot 17.00 uur) en donderdag 19 maart 
(van 19.00 tot 21.00 uur) zijn er informa-
tiebijeenkomsten bij Liemerije Zevenaar.
Liemerije is altijd op zoek naar woon-
begeleiders (verzorgende IG niveau 3). 
Maar ook als je (nog) niet het juiste di-
ploma hebt, maken we graag kennis met 
je. We zijn namelijk ook op zoek naar 
mensen die in september aan de oplei-
ding willen beginnen. Dus overweeg je 
een carrièreswitch? Kom dan langs om 
met medewerkers van Liemerije te pra-
ten over hun werk in de ouderenzorg, de 
combinatie werken en leren en ontdek 
jouw mogelijkheden.
Ons motto is “Werken met echte aan-
dacht”, echte aandacht voor medewer-
kers en bewoners. De collega’s van de 
complementaire zorg weten als geen 
ander hoe ze je in de watten moeten 
leggen. Dus naast informatief en gezel-
lig is een bezoekje aan Liemerije ook  
ontspannend.

Woonbegeleider Emma samen met een bewoner. (foto: Liemerije)

LOIL – Lekker onderuitgezakt zitten 
bij ‘Tante Bella’s beautysalon’. Eind-
resultaat: geen zacht huidje maar wel 
pijn in de buik van het lachen.

U kunt volop genieten van een humor-
volle behandeling en u zult na 2,5 uur 
De Zomp in Loil geheel ontspannen 
verlaten. Krijgt u al zin in deze behan-

deling kom dan naar de toneeluitvoe-
ringen van Amicitia.
De uitvoeringen zijn 22 maart van 
13:30 tot 16:00 uur, 25 en 28 maart van 
20:00 tot 22:30 uur. Locatie: sporthal 
De Zomp, Wehlseweg 42, Loil. Voor 
kaartjes: De Papegaai, Toon Diesvelt 
beter in vers, Fleur Boutique Le Pali of 
online op www.amicitia-loil.nl.

LIEMERS – In de Liemerse parochies 
Sint-Willibrordus in Zevenaar en H. 
Gabriël in Didam is begin deze maand 
het Vastenproject voor gehandicap-
ten in Vietnam officieel gestart. De 
twee parochies zamelen gedurende 
de Vastentijd geld in voor gehandi-
capten in Vietnam, waaronder slacht-
offers van Agent Orange uit de Viet-
namoorlog.

De parochie H. Gabriël opende het vas-
tenproject met een Vastenwandeling 
door de Montferlandse Bossen. De 
wandeltocht startte en eindigde bij de 
Oswalduskerk in Zeddam. De parochie 
Sint-Willibrordus in Zevenaar opende 
het vastenproject met een Vietnamees 
evenement in en rond de Andreaskerk 
in Zevenaar. Een Vietnamees koor van 
meer dan vijftig leden verzorgde de 
muzikale omlijsting.
De Zevenaarse burgemeester Lucien 
van Riswijk was op uitnodiging van 

pastoor Thanh Ta aanwezig bij de vie-
ring en hield na afloop een indrukwek-
kende toespraak over gevolgen van de 
Vietnamoorlog. Hij vertelde dat hij zo’n 
vijfentwintig jaar geleden op vakantie 
was in Vietnam. Met eigen ogen zag 
hij hoe het land en het Vietnamese volk 
nog steeds onder de oorlog leden.

Tijdens de koffiepauze was er gelegen-
heid tot ontmoeting en genoot ieder-
een van gratis Vietnamese versnape-
ringen. Naast een foto-expositie over 
het project, werden er ook uit Vietnam 
afkomstige spullen verkocht. Ook was 
er een prijsvraag. Men moest het ge-
wicht raden van een zakje Vietnamese 
jasmijnthee. Het goede antwoord was 
683 gram. De hoofdprijs, een Vietna-
mese porseleinen theepot, gaat naar 
mw. Hoenderboom; haar gokje 710 
gram kwam het dichtste in de buurt 
van het antwoord. De dagopbrengst 
was in totaal 2348,45 euro.

HOCH ELTEN – Het concert door het 
Bach Collegium Rhenanum op zondag 
22 maart staat in het teken van de Be-
vrijding. Twee burgemeesters, Luciën 
van Riswijk (Zevenaar) en Peter Hinze 
(Emmerich) zullen kort stilstaan bij de 
viering van de Bevrijding in de Regio 
Niederrhein, nu 75 jaar geleden.

Van Bach’s schoonvader Johann Mi-
chael Bach wordt een tweekorig Motet 

uitgevoerd: ‘Halt, was du hast’. Bij dit 
vierstemmig gezongen Motet speelt 
het orkest de andere vier stemmen 
met de melodie van het bekende koraal 
‘Jesu, meine Freude’.
Van Johann Sebastian wordt de Can-
tate ‘Wie schön leuchtet der Morgen-
stern’ BWV 1 uitgevoerd. Een Cantate 
gewijd aan de Verkondiging van de 
Engel aan Maria en daarmee een te-
ken van Hoop, Vrede, Vrijheid en Ver-

zoening. Een thema, dat ook vandaag 
nog zeer actueel is. Het orkest bestaat 
dimaal uit twee hobo’s da caccia, twee 
hoorns, twee solo-violen, strijkorkest 
en Continuo.
De uitvoerenden zijn Koor en Orkest van 
het Bach Collegium Rhenanum, met als 
Solisten Karin Schulte (sopraan), Roe-
lof Polinder (tenor) en Ton Tegelaar 
(bas), Veronika Hoffmann-Schneider en 
Monika Lensing, Solo-Viool, Eva Elgeti, 
Hobo da Caccia, Loes van Venetie en 
Truus Litjens, Corno, Minke Haverka-
te (Violoncello) en Wim Wijting, Orgel.  
Dirigent is Hans Linnartz.
Deze Abendmusik vindt plaats onder 
auspiciën van de Duits-Nederlandse 
cultuurvereniging Liemers-Niederrhein. 
De toegang is gratis, na afloop is er een 
collecte vanwege de gemaakte kosten. 
Locatie: St. Vituskerk, Hoch Elten. Het 
begint om 17.00 uur. Meer informatie 
over het Bach Collegium Rhenanum: 
www.bach-elten.nl.

ZEVENAAR – Op zaterdag 21 maart 
om 20.30 uur. staat het duo Winter 
Wilson uit de UK op het podium van 
muziekcafé De Lantaern. Het duo be-
staat uit Kip Winter en Dave Wilson. 
Zij brengen prachtige, fragiele en me-
lancholische folk juweeltjes afgewis-
seld met mooie verhalen en een flinke 
dosis humor. Entree kost tien euro.

Winter Wilson is een duo uit Sleaford, 
bestaande uit Kip Winter (zang, ac-
cordeon, gitaar, fluit) en Dave Wilson 
(zang, gitaar, banjo). Winter werd ge-
boren in Duitsland en woonde in vele 
verschillende landen. Zelfs in Neder-
land! Dave Wilson komt uit Sleaford 
en geeft als muzikale inspiratie onder 
andere de bekende singer-songwri-

ters Townes Van Zandt en Tom Waits 
op. Deze invloeden zijn duidelijk aan-
wezig in de muziek van Winter Wilson 
al horen we het duo vooral prachtige, 
fragiele en melancholische folk ju-
weeltjes ten gehore brengen die me-
nigeen kippenvel zal bezorgen.
Het zijn de live optredens waar deze 
twee echt in uitblinken. Nu in hun 
achtste jaar als fulltime muzikan-
ten, brengen Kip Winter en Dave Wil-
son een gevoel van intimiteit naar 
elke locatie, waarbij ze prachtige, 
vaak indringende originele liedjes, 
verbluffende harmonieën en muzi-
kaliteit combineren met soms hilari-
sche humor en levensverhalen. Sa-
men zijn hun stemmen subliem. “In 
30 jaar luisteren naar volksmuziek 
heb ik nog nooit twee stemmen zo 
perfect horen opgaan.” (David Aird, 
voorzitter, Glenfarg Folk Club) Er 
mag gelachen en gehuild worden. 
Als je ze eenmaal gezien en gehoord 
hebt dan kom je graag naar een  
volgend optreden.

Bach Collegium Rhenanum in de Sint-Vituskerk. (foto: Ineke Schaars)

Toneelgroep 2020. (foto: Toneelvereniging Amicitia)

Vietnamees koor verzorgde de muzikale omlijsting tijdens het Vietnamees evenement in de  
Andreaskerk Zevenaar op 1 maart. Na afloop gaan koorleden op de foto met burgemeester en pastoor. 
(foto: Parochie Sint-Willibrordus)

Ontdekdezorg-week bij Liemerije

Toneel Amicitia speelt 
‘Tante Bella’s beautysalon’

Vastenproject voor Vietnam 
in parochies gestart

Inleiding burgemeesters van Zevenaar en Emmerich

Bevrijdingsconcert door het 
Bach Collegium Rhenanum

Duo Winter Wilson in De Lantaern
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Zaterdag 14 maart Duiven
RAKUSTOKEN workshop bij Kunstkring Duiven
Workshop in twee dagdelen, door Anketien van 
Zellingen
Tijd 10:00 – 13:00 uur / Kosten € 60,00
(Dag 2: 19-4 vanaf 10:00 uur )

Maandag 16 maart Zevenaar
Kunstwerk! Liemersmuseum
Flying Officer Mervyn Wheatley in Hal 12
(Gelderland Herdenkt 75 jaar Vrijheid)
Geopend ma t/m vrij 9-17 uur / Gratis toegang
Tot 5 mei

Dinsdag 17 maart Zevenaar
Kunstwerk! De volksuniversiteit
Workshop Sushi door Hetty van Elburg-Smith
Tijd: 19:00 tot 22:00 uur / Kosten €27,50 + €15
www.liemerskunstwerk.nl/klantenser-
vice/#over-volksuniversiteit

Wo 18 en do 19 maart Duiven
Musical: Wie past het schoentje? in de OGtent
Musical gespeeld door studenten van ROC
Aanvang 12:30 uur (kinderen) / Gratis toegang
Aanvang 19:30 uur / Entree € 5,- aan  
de kassa

Donderdag 19 februari Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Theaterconcert Dutch Eagles
Aanvang 20:15 uur / Entree € 26,50
www.liemerskunstwerk.nl/het_musiater/

Donderdag 19 maart Lobith
Rob van Eck verzorgt een boeiende digitale 
presentatie over 12 Vrouwen die de wereld 
veranderden bij Partycentrum Schipperspoort
Aanvang 19:30 uur / Entree € 5,00
(leden gratis)

Donderdag 19 maart Zevenaar
Kunstwerk! Volksuniversiteit
Start cursus: De perfecte foto – vervolg
Gegeven door Ruurs van Dijk (7 lessen)
Tijd 19:30 – 22:00 uur / Kosten € 121,--

Vrijdag 20 maart Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Pieter Derks met Voor wat het waard is
Aanvang 20:15 uur / Entree € 27,00
www.liemerskunstwerk.nl/het_musiater/

Zaterdag 20 maart Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Muziekvereniging Crescendo met Crescendo 
Live
Aanvang 19:30 uur / Entree € 5,00
www.liemerskunstwerk.nl/het_musiater/

Zaterdag 21 maart Westervoort
Tribute to the Cats Band! bij zaal Wieleman
Mede dankzij Jan Schilder.
Tijd 21:00 – 00:30 uur / Entree € 22,30
www.wieleman.nl

Zaterdag 21 maart Zevenaar
VTL Tulpencursus hockey voor 5+ op Sport-
park Hengelder
Aanvang: 9:30 uur / toegang gratis

Zaterdag 21 maart Zevenaar
Karaoke avond bij Stadsbrouwerij Wittenburg
Aanvang 20:30 uur

Zaterdag 21 maart Zevenaar
Winter Wilson (folk) in De Lantaern
Aanvang 20:30 uur / Entree € 10,--

Za 21 + zo 22 maart Westervoort
Expositie kreatieve kring in Huize Vredenburg 
(het Kasteeltje)
Tijd 13:00 -17:00 uur
www.kreatievekringwestevoort.nl

Zondag 22 maart Didam
Vlooienmarkt in de Markthal
Geopend 10:00 – 16:30 uur / Entree € 2,50

Zondag 22 maart Loo
Het Brummens Mannnekoor geeft een concert
i.v.m. 45-jarig bestaan
Aanvang 15:00 uur / Entree € 7,50
p.koopmansgodschalk@upcmail.nl

Zondag 22 maart Loil
Toneel Amicitia speelt  
‘Tante Bella’s beautysalon’
Aanvang 13:30 uur (ook andere tijden en 
dagen)
Meer info www.amicitia-loil.nl

Dinsdag 24 maart Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Jon van Eerd met HERRIE IN DE KEUKEN
Aanvang 19:30 uur / Entree € 5,00
www.liemerskunstwerk.nl/het_musiater/

Donderdag 26 maart Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Marc de Hond met Voortschrijdend inzicht
Aanvang 20:15 uur / Entree € 17,50
www.liemerskunstwerk.nl/het_musiater/

Donderdag 26 maart Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Brandweerman Sam Live! met  
Het Grote Kampeeravontuur (2+)
Om 13:30 uur en om 16:00 uur / Entree € 17,50
www.liemerskunstwerk.nl/het_musiater/

Zaterdag 28 maart Westervoort
Pelgrimswandeling naar Deelerwoud met als 
thema: Ruimte voor Verwondering.
Vertrek om 10:30 vanaf Paalmanhuis  
(terugkomst ca. om 14:00 uur)
Voor meer info Henk Bonnink  
(habonnink@live.nl)

Zaterdag 28 maart Zevenaar
Open podium in Muziekcafé De Lantaern
Aanvang 20:30 uur / Gratis toegang
www.winterwilson.com

Zaterdag 28 maart Didam
Kunst- en Hobbyfair
In de Meulenvelden (Waverlo 11)
Geopend 12:00 – 17:00 uur / Entree vrije gift

Zaterdag 28 maart Zevenaar
Kunstwerk! De Volksuniversiteit  
Workshop Schilderen á La Degas, Modigliani, 
Herman Brood of Monet
Door Anita Salemink
Tijd 10:00 tot 16:00 uur
Kosten €78,25 incl. materiaal en een lunch.
www.liemerskunstwerk.nl/klantenservice/ 
#over-volksuniversiteit

Zaterdag 28 maart Westervoort
Bingo in Kulturhus de Nieuwhof
5 rondes van € 0,50 plus 3 rondes van €1,--.
Aanvang 19:30 uur

Zondag 29 maart Duiven
Concert met o.a. Het Hooge Bongertkoor in de 
OGtent
Aanvang 14:30 uur / Gratis toegang

 Wekelijks

Iedere maandag
Duiven: Storytelling om 14:00 uur De Stek
Duiven: Sportuurtje 55+ bij Thuve Eltensestr. 
06 42142717

Iedere Dinsdag
Duiven: Koffie met bezieling om 9:00 uur 
Remigiuskerk
Duiven: Mamacafé / De Stek / 9:30-11:00
Oud-Zevenaar: Samen aan Tafel voor 55+ 
(even weken) bij Thoen&Thans 12:30-14:00/
€ 7,50
Aerdt: Koersbal Dorpshuis Eensgezindheid 
Aanvang 10.00
Markt in Duiven Remigiusplein 8:30 – 12:00
Markt in Angerlo Prinses Margrietlaan 
9:00 – 13:00
Markt in Giesbeek Dorpsplein 13:30 – 18:00

Iedere Woensdag
Westervoort: Linedance Kulturhus 
De Nieuwhof 10:00-12:00
Westervoort: Meer Bewegen voor Ouderen in 
Kulturhus 15:30 – 16:30
Duiven, W’voort en Zevenaar: Voorlezen in bieb 
15:00 -16:00

Iedere Donderdag
Westervoort: om de week bordspelavond in 
Kulturhus 18+ 19:00 – 22:30 (mrt: 5e en 19e)
Ooy-Zevenaar: EMM Gebouw Bordspelavond 
16+ vanaf 19:30
Markt in Pannerden Dorpsplein 9:00 – 12:00

Iedere Vrijdag
Herwen: Bij De Cluse Korfbal-clinic (6+) 19:00
Markt in Didam Kerkhofstraat 11:00 – 18:00
Markt in Lobith Markt 9:00 – 12:00 uur
Markt in Westervoort Dorpsplein 8:30 – 12:30
Markt in Zevenaar Centrum 12:30 – 18:00

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.kunstkringhge.nl

 Filmhuizen

www.filmhuiszevenaar.nl
www.filmhuuswestervoort.nl
www.filmhuis.didam.nl
filmhuis Bij Bert – zie pagina 2

Voor meer info, zie ook:

www.indeliemers.nl  
www.liemerskunstwerk.nl 
www.deogtent.nl  
www.mikado-welzijn.nl 
www.caleidoz.nl 
www.aerdt.info/het-dorp-aerdt 
dorpshuis-eensgezindheid 
www.steakm.nl  www.denieuwhof.nl

Onze agenda op Instagram:
www.instagram.com/dlhg_courant

What’s   
  Up?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.



DUIVEN – In 2019 is voor het eerst 
door de Loopgroep FRoS een cursus 
gehouden voor beginnende hardlopers. 
Dit werd met veel enthousiasme ont-
vangen en ondertussen is deze groep 
uitgegroeid tot een regelrechte gevor-
derde groep hardlopers die twee á drie 
keer per week trainen.

Iedereen binnen deze startersgroep 
heeft inmiddels deelgenomen aan een 
hardloopwedstrijd. Dit was voor ieder-
een binnen de groep een spannend 
moment, maar met veel euforie heeft 
iedereen dit volbracht. Het is genoeg 
bewezen, dat sporten, zowel fysiek als 
mentaal, een gunstige uitwerking heeft. 
Het is een genot om in de buitenlucht 
bezig te zijn en je wordt er ook fitter en 

gezonder door. Kortom alleen positieve 
resultaten vanuit het bewegen. Dus wil 
je starten vanaf nul naar bijvoorbeeld vijf 
kilometer. Kortom: Kom in beweging!
Vanaf zaterdag 28 maart start de loop-
groep FRoS met hun tweede beginners-
cursus om het hardlopen letterlijk onder 
de knie te krijgen. Deze cursus zal elke 
zaterdag plaatsvinden van 09:30 tot 
10:30 uur in het Horsterpark in Duiven. 
De cursus wordt gegeven door Jos en 
Sjan van Beusekom, die jarenlang erva-
ring hebben met hardlopen. Aan deel-
name zijn geen kosten verbonden, om 
iedereen de kans te geven deel te ne-
men aan deze unieke beginnerscursus. 
Wil je eerst meer informatie of wil je al 
direct inschrijven, mail naar: frosinfo@
gmail.com.

De eerste stapjes. (foto: Rob Jansen)

DUIVEN – Lock me Up – Free a Girl, is 
de jaarlijkse actie van Stichting Free a 
Girl. Sinds 2011 wordt met deze actie 
door heel Nederland zoveel mogelijk 
geld ingezameld om seksuele uitbui-
ting van kinderen te bestrijden. En om 
jonge meisjes uit gedwongen prosti-
tutie te bevrijden.

De Duivense Leyla Cimen doet mee 
met de actie en gaat de strijd aan door 
zich twaalfuur op te laten sluiten in 
een hokje van 1 bij 2 meter. Het hokje 
staat symbool voor de gevangenschap 
van kinderen die dagelijks worden ge-
dwongen om hun lichaam te verkopen. 
Tijdens de opsluiting krijgt ze alleen 
water en halverwege de dag één kom-
metje witte rijst. Om de twee uur mag 
ze vijf minuten pauze nemen om de 
benen te strekken en naar het toilet te 
gaan.
Om deze uitdaging aan te gaan, zal Ley-
la Cimen eerst 2.500 euro aan spon-
sorgeld binnen moeten halen. Dat is 

het startbedrag voor ze zich kan laten 
opsluiten. Inmiddels heeft ze al 1610 
euro opgehaald. Maar er is nog meer 
geld nodig. Daarom roept ze iedereen 
op, die tegen kinderprostitutie is haar 
doel te steunen. Je kunt doneren via 

de site van lock me up.https://www.
lockmeup.nl/deelnemers/leylacimen/
Van maandag 25 tot en met zondag 31 
mei vindt de actie met de opsluitingen 
in hokjes plaats op locaties door heel 
Nederland.

DIDAM – Dit jaar is het 75 jaar ge-
leden dat Nederland werd bevrijd. In 
heel Gelderland wordt dit lustrum ge-
vierd. Omroep Gelderland, Rijnbrink 
en Erfgoed Gelderland organiseren 
WO2-cafés in Gelderse bibliotheken.
   
“Heb je een mooi oorlogs- of bevrij-
dingsverhaal dat je wilt delen? Of bij-
zondere foto’s, documenten of voor-
werpen over de Tweede Wereldoorlog? 
We nodigen je uit om daarmee langs 
te komen bij het WO2-Café in Didam. 
Onder het genot van een lunch kun je 
jouw verhaal delen met ons en elkaar. 
Op iedere locatie zijn historici en oor-
logskenners aanwezig. Zij beoordelen 
de verhalen en objecten en geven in-
formatie als je vragen hebt. De mooiste 
verhalen worden door Omroep Gelder-
land tijdens de WO2-cafés opgenomen 
en zijn terug te zien via de verschillen-
de kanalen van Omroep Gelderland.”

Tot en met 15 april wordt het WO2-ca-
fé iedere week op een andere locatie 

in Gelderland georganiseerd. Op 26 
maart is dat in Bibliotheek Montfer-
land, locatie Didam van 12.00 – 14.00 
uur in samenwerking met Bibliotheek 
Montferland en de Oudheidkundige 
Vereniging Didam.

Lezing ‘Crossing the Rhine’
Op diezelfde dag verzorgt Heemkun-
dekring Bergh de lezing ‘Crossing the 

Rhine’. Drs. Edwin Zweers geeft deze 
lezing over Operatie Plunder, de bevrij-
dingsopmars van Canadezen en Brit-
ten door het Duitse Rijnland naar de 
Achterhoek in het voorjaar van 1945. 
De lezing is in het Barghse Huus op 
26 maart, inloop vanaf 19:30, start  
20:00 uur. 
Meer informatie staat op 
www.heemkundekringbergh.nl.

DIDAM – De lentezon laat zich al 
voorzichtig zien. De periode voor 
wandel- en fietstochten, leuke uit-
stapjes én stedentrips breekt aan. In 
de maand maart besteedt SeniorWeb 
aandacht aan slimme manieren om op 
pad te gaan. In Bibliotheek Montfer-
land geven specialisten van Senior-
Web een workshop ‘Slim op pad met 
je smartphone’.

Tijdens de workshop leren deelnemers 
meer over handige apps. Voor de pau-
ze gaat een presentatie over wandel- 
en fietsapps. Wat zijn handige apps en 
hoe sluiten bijvoorbeeld de Nederland-
se en Duitse fietsroutenetwerken op 
elkaar aan? Na de pauze plan je een 
uitstap naar het Rijksmuseum. Hoe 
gebruik je de reisplanner van de NS 
en welke app maakt je bezoek aan het 
museum extra bijzonder? Daarnaast 

komen kort een aantal handige apps 
voor onderweg aan de orde.
De workshop is gratis en voor iedereen. 
Op dinsdag 24 maart is ‘Slim op pad’ 
van 14:00 – 16:00 uur in Bibliotheek 
Didam. De volgende dag, woensdag 
25 maart, is de workshop van 14:00 – 
16:00 uur in Bibliotheek ’s-Heerenberg.
Via de website van SeniorWeb kan je 
je opgeven voor de SeniorWeb Bank-
jes-challenge. Deelnemers zoeken op 
basis van GPS-coördinaten bankjes 
in hun eigen provincie. In april wordt 
er per provincie een winnaar geselec-
teerd.
SeniorWeb is een landelijke vereniging 
met 150.000 leden, 410 cursuslocaties 
en 2.900 vrijwilligers. We zijn sinds 
1996 actief met als doel de digitale 
wereld begrijpelijk te maken, zodat ie-
dereen het gemak en het plezier van 
computer en internet kan ervaren.

DIDAM – Woensdag 25 maart van 
10:00-12:00 uur is er een Walk&Talk 
in de Bibliotheek Didam, Schoolstraat 
22. Bij deze bijeenkomst is Marja Blok 
van Marja Blok Coaching te gast.

Marja zal vertellen over solliciteren 
en wat je daarbij tegen kunt komen. 
Welke partijen zijn er bij een sollicitatie 
betrokken en waar kun jij zelf invloed 
ophebben.
Wanneer je op zoek bent naar een 
andere baan, verandert er veel in je 
leven. Daar kun je wel wat hulp bij 
gebruiken of misschien help je juist 
graag anderen. Het maakt niet uit 
hoe lang of kort je op zoek bent naar 
werk, welk werk je zoekt of hoe jong of 
oud je bent. Deze koffiepauze geeft je 
nieuwe ideeën en energie voor je zoek-
tocht – ook als je nog een baan hebt! 
Bibliotheek Montferland biedt met 
Walk&Talk werkzoekenden een plek 

voor herkenning, inspiratie en prak-
tische tips. Met wisselende onder-
werpen, gastsprekers en ervaringen 
van andere deelnemers. Walk&Talk is 
geen workshop en ook geen lezing. 
Het belangrijkste deel is de koffiepau-

ze waarin je nieuwe mensen leert ken-
nen. Zij kunnen jou op weg helpen bij 
het vinden van de baan die het beste 
bij jou past. De koffie en thee staan 
dan ook voor je klaar. Meer informatie:  
www.bibliotheekmontferland.nl.

(foto: Bibliotheek Montferland)

Leyla Cimen

Bevrijdingsoptocht Didam. (foto: Archief Oudheidkundige Vereniging Didam)

Walk&Talk. (foto: Bibliotheek Montferland)

Gratis cursus 
voor beginnende hardloper

Twaalf uur in een hokje van één bij †wee meter

Duivense Leyla Cimen laat zich opsluiten  
voor de actie ‘Free a Girl’

Deel jouw verhaal tijdens het WO2-café in Didam

Slim op pad met je smartphone
Walk&Talk, dé koffiepauze voor werkzoekenden
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ZEVENAAR – 29 februari 2020, 
schrikkeldag stond voor de coa-
ches en spelers van de U12-1 
van Basketiers ‘71 met rode let-
ters in de agenda. Deze zater-
dag stond de wedstrijd gepland 
tegen de nummer 2 van de com-
petitie.

Het jongste team van de Bas-
ketiers ‘71 is de trotse koploper. 
De tegenstander, Black Stars uit 
Rhenen was met zes spelers af-
gereisd naar Zevenaar. De bei-
de teams waren aan elkaar ge-
waagd en de scores vielen over 
en weer. De wedstrijd verliep 
erg sportief en uiteindelijk werd 
met 33-30 gewonnen. Daarmee 
werd de koppositie verstevigd. 
Met nog vijf wedstrijden voor de 
boeg hebben ze alles in eigen 
hand.
Gelijktijdig speelde de U16 tegen Pluto 
uit Wageningen. In een stevige wed-
strijd werd uiteindelijk verloren van de 
nummer 3. Met 38-77 gingen de pun-
ten mee naar Wageningen.
Het meisjesteam van de U14 speelde 
ook tegen de Black Stars uit Rhenen. 
De wedstrijd tussen de nummer 6 en 7 

van de competitie ging helemaal gelijk 
op. Uiteindelijk verloren de meiden met 
54-58.
Het slotstuk van de dag was de wed-
strijd van dames 1 tegen De Batouwe 
uit Bemmel. De dames van Basketiers 
‘71 hebben een moeizaam seizoen in 
de 1e klasse. De dames bezetten sa-
men met drie andere teams de onder-
ste plek in de competitie. Een van deze 

ploegen is Batouwe, de tegenstander 
van deze dag. Vanaf het begin van de 
wedstrijd waren de dames onder lei-
ding van coach Steven Teunissen goed 
bij de les. De rust werd bereikt met een 
stand van 30-22 en uiteindelijk bleven 
door een overwinning van 61-49 de 
punten in Zevenaar. Vier wedstrijden, 
twee overwinningen en vooral een ge-
zellig zaterdag in zaal Heerenmaten.

De laatste score van de dames 1 in beeld. (foto: Basketiers ‘71)

BETUWE – Op 4 april 1980 werd Rug-
by Club Betuwe opgericht door drie 
heren, allen wonend op de Poeldrik in 
Bemmel: Wim Ebben, Willy Janssen 
en Hans Westdorp. Deze drie heren 
speelden op dat moment bij de Wasps 
in Nijmegen en in januari 1980 werd 
er begonnen met informatieavonden 
en het werven van leden voor een ei-
gen club in Bemmel.

De animo bleek groot, zodat er meteen 
gestart kon worden met een senioren-
team met heren uit de hele omgeving 
(zie foto). In die periode werd er ge-
speeld op het veld bij De Gouden Appel, 
waar inmiddels het verzorgingstehuis 
staat. Als clubhuis werd gebruik ge-
maakt van Het Karrewiel, een kroeg op 
de Ressensestraat in Bemmel.
Zaterdag 11 april zal op het huidige 
complex aan Het Drieske in Bemmel 
het jubileum gevierd worden, uiteraard 
groots met diverse wedstrijden, re-

ceptie en aansluitend een feestavond. 
“Aankomende weken nemen we u iede-
re week naar een stukje geschiedenis 
van onze club, dit door middel van fo-
to’s en verhalen uit het verleden.”

“Interesse in rugby? Kom dan nu mee-
trainen! Tot het jubileum kan je gratis 
kennismaken met de sport rugby en 
onze club. Durf jij de uitdaging aan? Mail 
ons dan: info@rugbyclubbetuwe.nl.”

WESTERVOORT – Op zondag  
15 maart kun je bij Wieleman Za-
lencentrum in Westervoort aan de 
Pokeren.nl Poker Series meedoen. 
Het toernooi begint om 17:00 en zal 
tot ongeveer 22:00 duren. Het gaat 
om een recreatief toernooi waar-
bij niet om geld wordt gespeeld. 
Iedereen van 16 jaar of ouder kan 
zich via de website van Pokeren.nl  
inschrijven.

De Poker Series is opgericht voor re-
creatieve spelers die gewoon lekker 
willen pokeren. Vanwege de huidige 
wetgeving mag er niet om geld wor-
den gespeeld. De Poker Series is een 
landelijke toernooiserie die jaarlijks 
wordt afgesloten met een grote fina-
le en ranking finale. Meer informatie 
daarover staat op de website van  
Pokeren.nl.

De toernooien van de Poker Series du-
ren ongeveer vijf uurtjes. Het toernooi 
in Westervoort van zondag 15 maart 
wordt gehouden in Wieleman Zalen-
centrum. De Poker Series is hier te gast 
sinds het vierde seizoen en komen 
sindsdien elk jaar terug.

Deelnemers kunnen zich voor 12,95 
euro inschrijven via de toernooipagina 
op de website. Op deze pagina kun je 
ook meer informatie vinden over de 
structuur. Er wordt tijdens ieder toer-
nooi van Pokeren.nl gebruik gemaakt 
van vaste delers. De Poker Series zijn 
ideaal voor spelers die normaal ge-

sproken thuis met familie of vrienden 
spelen. Zie het als de perfecte volgen-
de stap in je poker carrière.

Via de Evenementenpagina op Face-
book kun je vast aangeven of je inte-
resse hebt om te komen spelen. In-
schrijven doe je via de toernooipagina 
op Pokeren.nl.

Toernooipagina – 
https://www.pokeren.nl/
pokertoernooien/westervoort/
Evenementenpagina
https://www.facebook.com/
events/1061206090938650/

BEMMEL – Interesse in rugby? Kom 
dan nu meetrainen! Tot ons jubileum 
op 11 april kan je gratis kennismaken 
met de sport rugby en onze mooie 
club.

Jongens en meiden, dames en heren 
vanaf 6 jaar oud zijn welkom in sport-
park De Heister, Drieske 5 in Bem-

mel (achter het OBC). Dat kan Iedere 
dinsdag en vrijdag tot en met 11 april 
(maar één keer komen is ook moge-
lijk).
Tijden: 6 – 11 jaar van 18.30 – 19.30 
uur, 12 – 15 jaar van 19.00 – 20.30 
uur, vanaf 16 jaar van 20.00 – 21.30 
uur. “Durf jij de uitdaging aan? Mail ons 
dan: info@rugbyclubbetuwe.nl.”

Luuk Hegeman in actie. (foto: Dennis Peters) 

Teamfoto RC Betuwe 1980. (foto: Lid van club)

FRoS trainersgilde. (foto: Rob Jansen)

U12 Basketiers blijft op koers

Rugby Club Betuwe viert groots 40-jarig jubileum

Recreatief Toernooi Westervoort

Durf jij de uitdaging aan?
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ZEVENAAR – In verband met het coronavirus heeft Liemerije besloten om 
een aantal bijeenkomsten te annuleren. Zo probeert men de kans op be-
smetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Dit betekent dat de informatiebijeenkomsten in de Ontdekdezorgweek op 
woensdag 18 en donderdag 19 maart niet doorgaan.

Liemerije annuleert activiteiten 
Ontdekdezorgweek

LIEMERS – De loopgroep FRoS be-
staat uit louter vrijwilligers met veel 
passie voor het hardlopen. De en-
thousiaste trainers van loopgroep 
FRoS gaan dan ook het hele jaar 
door met het geven van (gratis) trai-
ningen. Kou, warmte, regen, niets 
kan ze tegenhouden.

Onlangs ontvingen de trainers nieu-
we (gratis) hardloopjacks van hun 
sponsor: sportmedische groothan-
del Framo. Een welkome aanvulling 

al dan niet vervangen van de be-
staande jacks. Dank aan Framo voor 
de donatie, ze zijn er blij mee.
Binnenkort wordt er gestart met 
een nieuwe cursus voor beginnen-
de hardlopers, uiteraard wordt dit 
ook gratis gegeven door de trainers 
van FRoS om het voor een ieder 
toegankelijk te maken. De start-
datum is 28 maart om 09:30 uur 
in het Horsterpark. Meer informa-
tie omtrent de trainingen staan op  
www.frosinfo.wordpress.com.

Sponsor bedankt

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

DUIVEN - Op 11 mei start opnieuw de 
cursus Digi-Doen in De WijKern. Een 
computercursus over het Windows 
10 Office-pakket, inclusief Libre Office, 
voor beginners. De cursus is onder lei-
ding van Clen Voorn (www.clengardon.
nl) . De kosten voor deze cursus zijn 
€ 25,- voor 5 lessen. Dankzij stichting 
Leergeld zijn er 3 laptops en 3 p.c.’s aan-
wezig. Er kunnen dus 6 mensen zonder 
eigen laptop of p.c. meedoen. Handig 
als u overweegt een laptop of p.c. aan 

te schaffen, maar eerst eens wilt on-
derzoeken of het wel iets voor u is! Als 
u een eigen laptop heeft met Windows 
10, bent u ook van harte welkom. De 
cursusdagen zijn: 11,12,18,25 en 26 mei 
telkens van 10.00 – 12.00 uur. Meld u 
snel aan want vol is vol! Aanmelden kan 
via: info@clengardon.nl.

Voor informatie: Clen Voorn: 
06 13411210. Voor meer informatie 
over De WijKern: www.dewijkern.nl

Nieuwe computercursus Office- 
pakket voor beginners in De WijKern



Loo Budget Concerten presenteert 
Het Brummens Mannenkoor
LOO – Het Brummens Mannenkoor 
bestaat bijna 45 jaar. Het 40-ja-
rig jubileum is in 2016 op grootse 
wijze gevierd met een korenfesti-
val en een mooi concert. Het koor 
heeft ooit meer dan 100 leden ge-
had, maar zingt nu al een aantal ja-
ren met een constante bezetting van  
60 leden.

Het BMK repeteert verzorgt jaarlijks 
gemiddeld 5 concerten en optredens: 
soms als koor alleen, maar veelal ge-
zamenlijk met andere koren. Om de 
drie jaar maakt het BMK een meer-
daagse concertreis, waarbij ook de 
partners van de koorleden worden uit-
genodigd. Sinds het bestaan van het 
BMK zijn in dit kader de diverse lan-
den bezocht: Polen, Wales, Duitsland, 
Oostenrijk, België en Roemenië.

Onder leiding van onze dirigent Henri-
ette Hansma en pianist Gerard Geurts 
repeteert het koor alle mogelijke gen-
res: muziek uit musicals, volksmuziek 
vanuit de gehele wereld, liederen van 
diverse klassieke en moderne compo-
nisten, religieuze muziek, koormuziek 
uit opera’s, Oost-Europese liederen, 
typische mannenkoorliederen, recente 
muziek, popsongs, enzovoort.
Vocaal ensemble Aquamarant ver-
zorgt een kort gastoptreden tijdens dit 
concert. Aquamarant bestaat uit ze-
ven zangeressen en pianiste Lindsay 
Stuyt. De muzikale leiding is in handen 
van Henriëtte Hansma.
Aanvang concert 15.00 uur op zondag 
22 maart, kerk open 14.30 uur, entree 
inclusief een kopje koffie, thee, choco-
mel zeven euro vijftig. Het concert is 
in de kerk van Loo.

Sint Martinus Oud-Zevenaar
In het weekend van zaterdag 14 maart 
en zondag 15 maart is er geen viering in 
de Sint-Martinuskerk van Oud-Zevenaar.

Zondag 22 maart 11.00 uur:
Communieviering met parochianen 
voorgangers en zang van het AMK 
koor.

Gebedsintenties:
Ouders Hülkenberg-Jansen en klein-
zoon Rik, Johan en Grada Engelen-Pol-
man en dochter Ria, Theo en Mia 
van Alst-Postma, Frits en Betty Hu-
gen-Wienhoven, Gerrit en Dineke Gud-
den-de Kinkelder, kinderen en kleinkind
Wim Joseph Willemsen, Maria Dries-
sen-van Rumund en dochter Ma-
ria, Wim Th. Willemsen, Ria Koen-

ders-Leijting, Stientje Loef-Beudel
Overleden ouders Beudel-Hendriks, 
kinderen en kleinkind

Collecte:
Bisschoppelijke Vastenactie / eigen ge-
loofsgemeenschap
Mededelingen:
Op vrijdag 3 april en zaterdag 4 april zal 
het Ritmisch koor uit Babberich weer 
de Passie opvoeren in de Sint Francis-
cuskerk te Babberich.
Kaarten à € 7,50 zijn te bestellen via de 
mail: passiebabberich@gmail.com
U bent van harte welkom!
De eerstvolgende viering is op zondag 
5 april 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Remmers 
en het Gemengd Koor Babberich.

Vol Animo speelt ‘Boeien’ in Duiven
DUIVEN – Vrijdag 3, zaterdag 
4 en zondag 5 april wordt door 
‘Vol Animo’ uit Duiven de ko-
medie ‘Boeien’ opgevoerd. De 
speciaal voor Vol Animo, door 
Rob van Vliet, geschreven ko-
medie belooft weer hilarisch te 
worden.

Het stuk speelt zich af op een 
cruiseschip, dat al betere tijden 
heeft gekend. De bemanning lijkt 
niet erg ervaren te zijn. Sommi-
ge hebben zelfs niet eens de be-
nodigde diploma’s en ze blijken 
ook niet te vertrouwen. De gas-
ten bestaan alleen uit vrouwen, 
die een reünie hebben georgani-
seerd, waarvan een aantal zeer 
vermogend is en dat spreekt sommige 
bemanningsleden wel aan.
Een van hen runt een modellenbureau 
en aan boord zal een modellenwedstrijd 
worden georganiseerd. Dan wordt er 
gelijktijdig ook nog een speelfilm opge-
nomen, waarin twee bekende actrices 
meespelen. Ze komen de bemanning 
wel bekend voor, maar waarvan?
Halverwege de reis moet er een tus-

senstop worden gemaakt om nog twee 
gasten aan boord te nemen die deze 
reis hebben gewonnen via de Postco-
deloterij, maar die passen totaal niet bij 
zo’n exclusieve cruise.
Twee oudere dames blijken minder de-
ment dan gedacht. Al met al een hoop 
actie en verwikkelingen.
“Hoe loopt dat af? Kom ons aanschou-
wen op 3 en 4 april vanaf 20.00 uur en 

op 5 april vanaf 14.30 uur in de Ogtent 
in Duiven.

Kaarten in de voorverkoop (zeven euro 
per stuk) zijn te verkrijgen bij: Sascha 
Diertotaal, Rijksweg 25; Café ‘Bij de 
Buren’, Remigiusplein 9; Theepaviljoen 
Horsterpark, Horsterparklaan 4; per 
email: info@volanimo.nl. Kaarten aan 
de zaal kosten acht euro per stuk.

VTC Tulpencursus Hockey Instuif 
bij Hockey Vereniging Zevenaar 
ZEVENAAR – Voor jongens en meisjes 
uit Zevenaar en omgeving organiseert 
Hockey Vereniging Zevenaar (HVZ) 
ook dit jaar de VTC Tulpencursus Hoc-
key Instuif. Tijdens deze jaarlijkse, 
drukbezochte en sportief gezellige 
introductiecursus kunnen kinderen, 
die dit jaar 5 jaar of ouder worden, 
vrijblijvend kennismaken met de hoc-
keysport.

De Tulpencursus bestaat uit drie trai-
ningen op de zaterdagochtenden van 
21 en 28 maart en 4 april, telkens van 
9:30 tot 10:30 uur. In verband met de 
verwachte toeloop is het verzoek aan 
een ieder die wil meedoen, om onge-
veer 15 minuten vóór aanvang aanwe-
zig te zijn bij het clubgebouw van HVZ 
op sportpark Hengelder. Mede dankzij 
sponsoren is deelname aan de Tulpen-
cursus kosteloos.
Traditiegetrouw zorgt HVZ voor gezel-
lige ochtenden, waarbij veel te doen 
zal zijn op en langs de hockeyvelden. 
Onder de enthousiaste begeleiding 

van spelers van het eerste heren- en 
dameshockeyteam worden de kinderen 
spelenderwijs een aantal beginselen 
van het hockey bijgebracht. Bovendien 
kunnen ouders en kinderen zien hoe de 
huidige HVZ-jeugd zich in teamverband 
met de hockeysport vermaakt.
Op de derde zaterdag is er voor de ou-
ders de gelegenheid de uitdaging aan 

te gaan om zelf de hockeystick ter hand 
te nemen om te ervaren wat hockey 
is. Heb je geen hockeystick? Geen pro-
bleem, want tijdens de Tulpencursus 
kun je die lenen. Word je na de Tulpen-
cursus lid, dan ontvang je een waarde-
bon voor een gratis hockeystick.
Meedoen? Meld je aan via tc-jeugd@
hvz.info of kijk op www.hvz.info.

Het pokerspel met het water
DUIVEN – Het pokerspel met het 
water is de titel van de lezing door 
de heer Ferdinand van Hemmen op 
woensdag 25 maart om 20.10 uur. 
Deze lezing is onderdeel van de jaar-
vergadering van de Historische Kring 
Duiven-Groessen-Loo.

Lezing over de onderwaterzetting van 
de Betuwe in 1944-‘45. Het sensatio-
nele verhaal over de strategische inzet 
van water in de Rijndelta, de gebeur-
tenissen aan het verdronken front en 
hoe een uniek monsterverbond het  
rivierengebied behoedde voor een gro-
te humanitaire ramp.
Zaterdag 2 december 1944 vliegt 
de Rijndijk bij Elden de lucht in. De 
Duitsers zetten de Betuwe onder wa-
ter. Het water moet voorkomen dat 

de Geallieerden via Midden-Neder-
land oprukken naar het Ruhrgebied. 
De Duitsers lijken hun zin te krijgen. 
Maar de onderwaterzetting loopt uit 
de hand……
De lezing wordt verzorgd door land-
schapshistoricus Ferdinand van Hem-
men, auteur van het boek Ooievaar 
brengt Zondvloed, de onderwater-
zetting van de Betuwe in 1944-1945. 
Getoond wordt een beeldpresentatie 
waarin de nieuwste inzichten zijn ver-
werkt over de strategische betekenis 
van het water in de Rijndelta in de 
laatste oorlogswinter. En over de her-
oïsche rol van Betuwse poldermensen 
bij de pogingen om een groot men-
selijk drama af te wenden. Duidelijk 
wordt ook dat water een ongewisse 
bondgenoot is in de strijd. Omgaan 

met die bondgenoot heeft alles weg 
van een pokerspel.
Het lezing zal worden gehouden in de 
Ogtent in Duiven, zaal ‘bij Oma’. Het 
programma is als volgt:
19.15 – 20.00 uur Jaarvergadering 
(alleen leden)
20.10 – 22.00 uur Lezing door de heer 
Ferdinand van Hemmen (leden en be-
langstellenden)
21.00 – 21.15 uur pauze met koffie 
(leden en belangstellenden)

Voor het bijwonen van de lezing be-
talen niet-leden 2 euro als bijdra-
ge in de kosten. “Wij verzoeken be-
langstellenden voor deze lezing zich 
aan te melden voor 21 maart. U 
kunt zich aanmelden per e-mail aan  
secretariaat@hkdgl.nl.”

Tijdens de Tulpencursus maken kinderen spelenderwijs kennis met hockey. (foto: Mirjam Fotografeert)

Scene uit Boeien. (foto: Iris Wikkerink)
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Lobith treft het maar, met zo’n bakker! Dat is 
steevast de opmerking van al die kritische vakjury’s 
die het brood, het banket en de dienstverlening 
van Bakkerij van Bentum beoordelen. Wij zeggen 
liever: “oordeel zelf”. Want de inwoners van Lobith 
en omgeving, daar doen we het voor! Fijn dat u 
ons uitdaagt om iedere dag het fijnste banket en 
heerlijkste brood te bakken! 

LEKKERS  
VAN LOBITH

Chrysantstraat 2
6915 VC  Lobith
T 0316 541 397
www.bakkerijvanbentum.nl

Chrysantstraat 2
6915 VC Lobith
T 0316 541 397

Spoorstraat 14,
6942 ED in Didam
Tel.0316-221911

www.bakkerijvanbentum.nl



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

• OP=OP
 tceriD  •

meenemen
• Geen garantie
• Direct afrekenen

KORTING

50%
TOT

Zevenaar, Edisonstraat 56 | www.wooncentrum.net

LAATSTE RONDE !!!



DUIVEN – Bloemsierkunstenaar Mar-
go Versteegen (bloemsierkunst-mv.
nl) organiseert een workshop Lente. 
Deelnemers maken een sfeervol len-
te bloemstuk. Deelnemers kunnen 
kiezen uit een modern takkenframe, 
een klassieke bloemenschaal of de 
traditionele groene vaas.

De workshop wordt gehouden op 
woensdag 25 maart van 19.30 tot 
21.30 uur in De WijKern, Eilandplein 
300, Duiven. “U gaat gegarandeerd 
naar huis met een mooi, zelfgemaak-

te lentestuk voor op uw tafel of voor 
uw raam. U leert technieken die u 
thuis altijd weer in de praktijk kunt 
brengen bij het bloemschikken. Het 
bakje, de schaal of de vaas kunnen 
weer gebruikt worden voor een nieuw 
bloemstuk. De prijs is inclusief alle 
materialen en een kop koffie, veertig 
euro.”
Aanmelden kan door een mail te stu-
ren naar: info@bloemsierkunst-mv.nl. 
Voor vragen: Margo Versteegen: 06 
10484851. Voor meer informatie over 
De WijKern: www.dewijkern.nl.

ZEVENAAR – Op 15 februari bestond 
Country Maatjes line dance Zevenaar 
15 jaar. Reden voor het bestuur dit 
jubileum te vieren met alle dansers 
met een fantastisch diner bij bistro ‘t 
Trefpunt.

“Onze club bestaat uit 27 dansers 
waarvan het merendeel 70-plussers 
zijn. Zes dansers zijn boven de 80 jaar 

waarvan twee van 85 jaar. Bijna alle-
maal dansen ze al 15 jaar bij ons. Dit 
bewijst maar weer dat door te bewe-
gen en te dansen je je nog echt lang 
jong kan voelen. Wilt u eens komen 
kijken? Wij dansen elke dinsdagmid-
dag vanaf 14.15 uur in cultureel cen-
trum De Maatjes aan de Kardinaal de 
Jonghstraat in Zevenaar. Iedereen is 
welkom.

ZEVENAAR – Zes leerlingen van het 
Liemers College en hun twee bege-
leiders hebben onder begeleiding van 
twee vaklieden van de Stichting Con-
struCasa een huis gebouwd voor een 
arm gezin (vader, moeder en vier kin-
deren) in San Pedro, een klein plaatsje 
bij Antigua in Guatemala.

Door Piet van Breukelen

In het kader van de LCAward hadden 
Teun Roos, Sidar Yilmaz, Indy Slagmeu-
len, Cas van Herpen, Jikke Derksen en 
Max Nabuurs het plan opgevat een huis 
te gaan bouwen voor een arm gezin in 
Guatemala. Wessel Haverkamp (VWO 
6) vond dat zo’n geweldig plan dat hij er 
4000 euro voor bij elkaar zwom.

Hard werken
Na een vermoeiende reis van bijna 24 
uur kon de groep na het verwerken van 
een jetlag beginnen met de gemakke-
lijkste klus: het slopen van het oude hut-
je. Daarna was het hard werken gebla-
zen: betonijzer vlechten, beton maken, 

cement maken, bouwen, beton storten 
met emmers, muren afwerken en na-
tuurlijk heel veel sjouwen met stenen, 
zand en grind. Daarbij kregen ze hulp 
van echte metselaars van de Stichting 
ConstruCasa. Het is overigens niet zo-
maar een cadeautje. De stichting is ei-
genaar van de grond en int niet alleen 
vier jaar huur van het gezin maar con-
troleert ook alles op hygiëne en onder-
houd. Als de stichting hierover tevreden 

is, wordt de vader eigenaar van het huis, 
dat altijd de naam Wesselwoning zal 
dragen, alsmede het logo van de LCA-
ward.
Een geweldig project waarin dit zes-
tal bewees niet bang te zijn voor een 
moeilijke uitdaging onder het bekende 
motto: The sky is the limit. Zij hebben 
een prestatie geleverd waar ze zonder 
de uitdaging van de LCAward niet toe in 
staat waren geweest.

DUIVEN – Op vrijdag 20 maart om 
19.00 uur opent Kunstkring Duiven Ex-
positie haar lente-tentoonstelling in de 
hal van het Duivense Gemeentehuis.

Aan de wand hangt werk van Ans van 
der Zweep. Het zijn kleurrijke etsen, 
een techniek waarin zij nog steeds 
nieuwe mogelijkheden ontdekt, maar 
ook steeds nog de spanning ervaart 
wanneer de eerste druk onder de pers 
vandaan komt. Zij werkt figuratief, met 
vaak dieren uit haar omgeving als on-
derwerp, schapen, katten of vogels. 
Humor, avontuur en uitdaging horen 
bij het leven en ook dat laat ze zien  
in haar werk.
Het ruimtelijk werk is van Ine van de 
laak, die net zo graag in het Openlucht-
museum mensen begeleidt met weven, 

of schilderles geeft. Met haar eigen 
werk laat ze iets zien van haarzelf. Hier 
toont ze keramiek die met raku-techniek 

geglazuurd is. Je ziet het 
beeld in de oven gloeien, 
daarna roken in het zaag-
sel en tot slot sissen in 
het water. Door de grote 
temperatuurverschillen tij-
dens het proces ontstaat 
er vaak een verrassend 
oppervlak met bijzon-
der craquelé en mooie 
kleuren. Toch is ook hier  
de hand van de schilder te 
zien.
Tijdens de opening is er 
een optreden van klassiek 
pianiste Hanke Scheffer. 
De tentoonstelling is tot 

17 april vrij te bezoeken tijdens kan-
tooruren van het gemeentehuis, Koning  
Willem Alexanderplein 1 in Duiven.

GROESSEN – Dat Gruosna 
838: ’75 jaar vrijheid vieren 
we samen’ (zondag 22 maart) 
een groot vrijheidsfeest wordt, 
staat vast. Het wordt nu nóg 
groter nu bekend is een Duits 
carnavalsgezelschap uit 
Gemünden am Main-Adelsberg 
overkomt. Carnavalsvereniging 
De Deurdreiers (Groessen) en 
De Nathalzen (Loo) hebben de 
delegatie uit de Duivense part-
nergemeente uitgenodigd, in 
nauwe samenwerking met het 
Jumelagecomité. Het Adels-
berger Karnevals Gesellschaft 
brengt zijn hoog aangeschreven 
dansgarde mee.

“Gruosna 838 is geen carnavalsfeest 
en dat gaan we er ook niet van maken, 
maar er stroomt wel veel carnavals-
bloed door de aderen van de organi-
satie. In het vele contact tussen De 
Nathalzen en De Deurdreiers ontstond 
spontaan het idee om Duitse carnava-
listen uit Gemünden am Main-Adels-
berg bij het vrijheidsfeest te betrekken. 

Onder het motto ‘vrijheid vier je samen’ 
geven we onze Duitse carnavalisten 
een warm onthaal”, zegt de commissie 
‘Gruosna 838’ en De Deurdreiers.
De commissie Gruosna 838 heeft al-
les uit de kast gehaald om een onver-
getelijk Duits-Nederlands feestje neer 
te zetten. Hiervoor staan DJ Angelo 
uit ’s-Heerenberg, Peter Borkes en 
Ronnie Ruysdael garant. Het feest is 

voor iedereen toegankelijk. De entree 
bedraagt tien euro per persoon, zowel 
aan de deur als in de voorververkoop 
via de website van De Deurdreiers 
(www.deurdreiers.nl) en bij Nijland Q8 
station Duiven, Sportkantine Loo, Van 
Ussen Tweewielers Zevenaar en Zaal 
Gieling Groessen. Het feest bij Zaal 
Gieling in Groessen begint om 15:00 
uur en duurt tot ongeveer 20:00 uur.

De Adelsberger Karnevals Gesellschaft (AKG) met haar dansgarde. Of ze ook zo uitbundig uitgedost in 
Groessen aantreden is de vraag. (foto: Achief AKG)

Ine de Laak: raku

Country Maatjes line dance Zevenaar.

LIEMERS – Bij Scouting Subanhara 
Liemersgroep hebben ze een enorm 
leuke beversgroep. Kinderen van 4, 5 
en 6 jaar oud kunnen op zaterdag leu-
ke avonturen beleven in Hotsjietonia! 

Iedere week is er door de leiding weer 
een leuk programma bedacht waar 
de kinderen (bij scouting Bevers ge-
noemd) mee op avontuur gaan. Ze 
knutselen en zingen met Keet en Fleur 
Kleur, leren over de natuur met Bas 

Bos en Rebbel, horen over andere lan-
den bij Sterre en Steven Stroom, ko-
men tot rust bij Noa en gaan koken 
met Rozemarijn. Ook met professor 
Plof en Stanley Stekker is er altijd wat 
te beleven! 
“Heb of ben jij een kind van 4, 5 of 
6 jaar oud dat houdt van buiten-
spelen en een uitdaging? Kom dan 
een keertje kijken bij de Bevers! 
Mail voor meer informatie naar  
bevers@subanharaliemersgroep.nl.”

Workshop Lente in De WijKern!

Country Maatjes line dance 

Leerlingen Liemers College weer thuis
na succesvol project in Guatemala

Kunst in gemeentehuis Duiven

‘75 jaar vrijheid vier je samen’ in Groessen
De Bevers hebben plezier! 
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Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl



Het debatingteam van Candea heeft een spannende 
week voor de boeg. Donderdag 19 maart gaan ze naar 
Lelystad voor de achtste finale van de landelijke debat-
wedstrijd ‘Op weg naar Het Lagerhuis’. Het team kwali-
ficeerde zich door in het provinciehuis in Arnhem de 
Gelderse voorronde te winnen. 
 
Dat was een extra bijzondere prestatie, omdat het voor de 
tweede keer op rij was en bovendien met een bijna volledig 
nieuw team. Lars Middelkoop (6-vwo) is één van de twee de-
baters die vorig jaar ook al van de partij waren. Hij is trots. “Je 
moet weer helemaal op elkaar ingespeeld raken, maar dat is 
gelukt. Wie weet hoever we dit jaar gaan komen.” 

CANDEA nieuws
 KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER HET CANDEA COLLEGE OP WWW.CANDEA.NL OF BEL NAAR 0316 367800

AGENDA
12 maart Afname rekenexamens 3-mavo en herkan-
sers 4-mavo. 13 maart Leerlingbesprekingen school-
breed vanaf 13.15 uur. Afname rekenexamens 3-bb/kb 
en 4-bb/kb. 15 maart Laatste dag inschrijfperiode 
ouderavond (via Somtoday). 16 maart Begin c.p.e. 
beeldend (mavo). Leerlingenbesprekingen school-
breed (vanaf 13.15 uur). 17 maart Leerlingbesprekin-
gen schoolbreed (vanaf 13.15 uur). Uitdelen formu- 
lieren definitieve pakketkeuze. 19 maart Inleveren 
keuzeformulier sks (sport, kunst & science) periode 
4. Vanaf 17.00 uur rooster ouderavond online via Som-
today. 23 maart Infoavond overgang 2-havo naar 3-
mavo (19.30 uur, Sat.). 1-mavo/havo uitdelen keu- 
zeformulier sks (sport, kunst & science) voor 2-mavo. 
24 maart Mentor-/vakdocentoudergesprek, keuze 
docent 16.30-20.00 uur of 18.00-21.30 uur (Sat.).  25 
maart Begin toetsdagen 5-havo en 6-vwo. 26 maart 
Mentor-/vakdocentoudergesprek, keuze docent 
16.30-20.00 uur of 18.00-21.30 uur (Sat.). 30 maart 
Begin toetsdagen 3-havo/vwo, 4-havo/ vwo, 5-vwo, 
4-mavo, 4-bb/kb. Begin c.s.p.e. beroepsgericht 
(bb/kb en mavo). Mentor/vakdocentoudergesprek, 
keuze docent 16.30-20.00 uur of 18.00-21.30 uur (Sat.). 
1 april Laatste toetsdag 5-havo en 6-vwo. Inleveren 
definitieve pakketkeuze bij decanen. MINI MACC 
2020 1-mavo/havo en 1-bb/kb (19.00 uur, E’straat).       
2 april Roostervrije middag 5-havo/6-vwo. 1-mavo/ 
havo inleveren keuzeformulier sks (sport, kunst & 
science) voor 2-mavo. Presentatieavond 2-havo/vwo 
(Sat.). 3 april Roostervrije dag 5-havo/6-vwo. Laatste 
toetsdag 3-havo/vwo, 4-havo/vwo, 5-vwo, 4-mavo, 
4-bb/kb. 6 april Cito VAS-toets 1-havo/vwo en            
2-havo/vwo. 7 april Cito VAS-toets 1-havo/vwo en      
2-havo/vwo. 8 april Inhaalmoment/herkansing         
5-havo/6-vwo. Cito VAS-toets 1-mavo/havo. Voorron-
des MACC 2020 (Sat.). 9 april Herkansingen 4-mavo 
en 4-bb/kb. Inhaalmoment/herkansing 5-havo en 6-
vwo. CSPE beeldend 4-mavo. Cito VAS-toets 1-
mavo/havo. MACC 2020 (Sat.). 10 april Goede Vrijdag 
(vrije dag). 13 april Tweede paasdag (vrije dag). 

column

HÉ MEES! 
 
“Is het nog wel leuk om op school te werken?”, vroeg 
een journalist mij laatst. Het beeld over onderwijs in 
de pers maakt je inderdaad niet blij. En eerlijk ge-
zegd: vaak doen we het onszelf aan.  
Ooit was ik leraar op een school in de binnenstad 
van Utrecht. Leuke maar soms ook lastige leerlingen. 
Op de eerste dag van het schooljaar plofte ik om acht 
uur ’s ochtends neer naast een oudere collega. Ik had 
er zin in! Tot die collega begon te somberen. Dat we 
weer een jaar ‘mochten’, waarom ik als ‘slimme, net 
afgestudeerde’ dit werk wilde doen… Zo ging het nog 
tien minuten door, tot de bel ging.  
Met lood in de schoenen sjokte ik naar mijn lokaal, 
waar klas 2D, ‘die met Jeffrey’, al klaar stond. Het jaar 
ervoor veel gedoe mee gehad. Lastig ventje. In de 
gang sprong één dolblije leerling me om de hals. “Hé 
mees, u heb me weer!” Jeffrey. Toen heb ik geleerd: 
de leerlingen trekken je zelfs door je ergste somber-
heid. Het werd een prachtig jaar. 
 
Drs. L.H.M. (Léon) Lucas 
(voorzitter centrale directie) 

WAT DOET CANDEA VOOR 
HOOG- EN MEERBEGAAFDEN? 

in the picture

TROTS OP DE TWEEDE PLAATS 
 

Tijdens de open dag van het Candea College trok een 
‘banner’ over hoog- en meerbegaafdheid veel aan-
dacht. Leerlingen en ouders wilden weten wat Candea 
op dit gebied doet, zowel onderwijsinhoudelijk als qua 
ondersteuning. Nienke Doorn en Judith Bulthuis beant-
woorden een aantal vragen. 
 
EERST EVEN VOORSTELLEN 
Judith Bulthuis is orthopedagoog en ondersteuningscoördi-
nator. Nienke Doorn is docent Nederlands en huiswerkcoach. 
Ook geeft ze les aan de MIK-klas (voor ‘meer intelligente kin-
deren’ van de basisscholen). Judith en Nienke zijn lid van de 
werkgroep hoog- en meerbegaafdheid. Onlangs heeft Can-
dea extra subsidie gekregen van het ministerie om meer te 
kunnen doen voor hoog- en meerbegaafden. Dat is nodig, 
want een hoog IQ betekent niet automatisch dat alles van 
een leien dakje gaat. 
 
WANNEER BEN JE HOOG- OF MEERBEGAAFD? 
Daar zijn boeken over volgeschreven, maar heel in het kort 
zijn meerbegaafde leerlingen extra slim (IQ hoger dan 120) 
en hoogbegaafde leerlingen nog slimmer (IQ hoger dan 130). 
Nienke: “Ik schat dat er bij ons in elke havo/vwo-brugklas 
twee à drie van deze leerlingen zitten. Meestal weten we dat 
via de basisschool of de ouders. Soms blijkt het pas op de 
middelbare school. Daar komen we achter als ze tegen pro-
blemen aanlopen, bijvoorbeeld omdat ze (opvallend genoeg) 
onderpresteren.” 
 
HOEZO, TEGEN PROBLEMEN AANLOPEN? 
Judith: “Vaak moeten deze leerlingen bij ons voor het eerst 
hun best doen op school. Als ze zich realiseren dat niet alles 
meer vanzelf gaat, kan dat best verwarrend zijn.” Volgens 
Nienke hebben de meeste hoog- of meerbegaafde leerlingen 
daar niet zoveel moeite mee. “Die pakken het gewoon op, 
eventueel met een zetje van de mentor of wat extra huis-
werkcoaching.”  
Voor sommige leerlingen geldt dat niet. Zij worden doorver-
wezen naar Judith. “We maken een analyse en stellen een plan 
op. Dat kan bestaan uit sociaal-emotionele begeleiding en/of 
het oefenen van ‘executieve’ vaardigheden, zoals plannen, sa-
menwerken en flexibel zijn. Vaak doen we ook een mindset-
training. Dan gaat het over bijvoorbeeld doorzettingsvermo- 
gen, fouten durven maken en uitdagingen opzoeken.” 
 
WAT BIEDT CANDEA IN DE ONDERBOUW? 
Voor hoog- en meerbegaafde leerlingen is het belangrijk dat 
ze, bovenop het normale lesprogramma, zoveel mogelijk uit-
daging krijgen. Wat dat betreft hebben ze op Candea keuze 
te over. Vwo-leerlingen kunnen kiezen voor het technasium 
of het gymnasium, maar ook voor allebei (tot en met het eind-
examen). Dat noemen we de combi.  
Daarnaast is dit schooljaar in de eerste en tweede klas ‘maat-
werk’ ingevoerd: leerlingen mogen een deel van de ver-
plichte lestijd zelf invullen. Daardoor staat er elke dag extra 
verrijking, verdieping of verbreding op het rooster. Nienke: 
“Dat is perfect voor deze groep. Er zijn modules sterrenkunde, 
gamedesign, oudheid, robotica en programmeren, maar er 
is ook een lees- en schrijfclub. Ik ken eerlijk gezegd geen 
leerlingen die te weinig uitdaging ervaren.” 

 
EN IN DE BOVENBOUW? 
In de bovenbouw zijn er nog meer mogelijkheden voor extra 
uitdaging. Leerlingen kunnen examen doen in twee profielen, 
extra examenvakken kiezen (minimaal één is voor iedereen 
verplicht) of één of meer vakken al in de vijfde klas afronden. 
Bij het kiezen van vakken hebben ze veel vrijheid. Zo zijn er al-
lerlei combinaties van vakken mogelijk. Ook is er een verbre-
dend en verdiepend aanbod met onder meer Cambridge 
Engels en Spaans en via de Quadraam Highschool filosofie en 
informatica. Quadraam heeft bovendien een Avonturenlijn 
voor leerlingen die individueel aan een project willen werken. 

Verder is Candea aangesloten bij de Hope XXL-Academy en 
hebben we samenwerkingsprogramma’s met universiteiten. 
En leerlingen kunnen natuurlijk zelf met ideeën komen! 
 
WAT GAAN WE MET DE SUBSIDIE DOEN? 
De werkgroep wil de subsidie van het ministerie gebruiken 
om een aantal speerpunten een extra impuls te geven. Zoals 
het nog eerder signaleren van hoog- of meerbegaafdheid. 
Judith: “Als deze kinderen vastlopen, dan is het meestal in de 
derde klas en is er al kostbare tijd verloren gegaan. Dus is 
het belangrijk dat mentoren en docenten het liefst meteen in 
de eerste klas signalen herkennen. Dan kunnen we zo’n leer-
ling ook meteen de goede begeleiding geven.” 
 
MEER WETEN? 
Wilt u meer weten over wat Candea doet voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen, kijk dan op www.candea.nl of mail 
naar j.bulthuis@candea.nl.  
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Het Candea-debatingteam met helemaal rechts Michiel Kuijpers.

Foto’s BNNVARA.

Lars Middelkoop.

SPANNENDE WEEK  
VOOR CANDEA DEBATINGTEAM

Nog een bijzonder weetje: Op weg naar Het Lagerhuis wordt, 
in opdracht van BNNVARA, georganiseerd door Het Debat-
bureau, waarvan Frits Bloemberg directeur is. Frits is oud-
leerling van Candea en namens Candea ook oud-deelnemer 
aan Op weg naar Het Lagerhuis. Een mooie illustratie van de 
debattraditie die Candea heeft opgebouwd. 
 
‘ONGELOOFLIJK KNAP’ 
Het huidige debatteam wordt begeleid door economiedocent 
Michiel Kuijpers. Elke vrijdagmiddag wordt er vanaf half vier 
getraind. “De trainingen duren soms wel tot half zeven, zo fa-
natiek zijn ze. Ik vind het ongelooflijk knap dat we weer de 
Gelderse voorronde hebben gewonnen. Maar het is ook een 

gezellig team. Ik heb vriendschappen zien ontstaan.” Michiel 
debatteert soms mee tijdens trainingen. “Dan moet ik me wel 
voorbereiden, anders word ik compleet afgebrand.” 
 
HAANTJE-DE-VOORSTE 
Julie Graat (5-vwo) heeft economie van Michiel Kuijpers. Hij 
nodigde haar uit voor een training. Julie vond het zo leuk dat 
ze bleef. “Ik was eerst een beetje afwachtend, maar nu voel 
ik me op m’n gemak.” Dus je hoeft geen haantje-de-voorste 
te zijn? “Nee, dat ben ik ook niet. Maar je moet je tegenstan-
der wel durven aan te vallen. Dat heb ik inmiddels geleerd.” 
Volgens Lars Middelkoop heeft een goed team verschillende 
types. “De een is grappig, de ander heeft cijfers paraat. Ik 
vind het leuk om in discussies iedereen bij de les te houden.” 
 
VAARDIGHEDEN BOVEN INHOUD 
Tijdens de trainingen wordt geoefend aan de hand van stel-
lingen die ook echt voorkomen tijdens de wedstrijden. Bij-
voorbeeld over stemrecht voor 16-jarigen, de rol van ouders 
bij seksuele voorlichting of het tegengaan van racisme en 
discriminatie. De debaters kunnen zich dus goed voorberei-
den. Julie legt uit: “Vaardigheden zijn belangrijker dan de in-
houd. Daarom moet je voor én tegen een stelling kunnen 
pleiten. Zo leer je je inleven in standpunten van anderen. 
Soms is dat lastig, bijvoorbeeld bij de stelling dat euthanasie 
voor kinderen onder 12 jaar mogelijk moet zijn. Ik ben daar 
voor, maar moest tegen zijn. Dat was best heftig.” 
 
Michiel Kuijpers is optimistisch over de kansen volgende 
week. “Als we net zo goed zijn als in Arnhem moet het kun-
nen.” De grote finale van Op weg naar Het Lagerhuis wordt op 
5 mei op televisie uitgezonden door BNNVARA. 

Met een plan voor het renoveren van een sluis bij 
Weurt hebben Ilse Strasser, Yannick Eelderink,  
Wessel ‘t Hart en Koen Vossers uit 4-vwo de tweede 
plaats behaald in de finale van de Bouwend Nederland 
Innovatieprijs 2019-2020. Volgens de jury mogen ze 
trots zijn. Ilse, Yannick, Wessel en Koen doen het  
technasium. 
 
De wedstrijd werd dit schooljaar voor de vierde keer gehou-
den. In heel Nederland deden 38 technasiumscholen mee, 
waarvan er twaalf door mochten naar de finale op 13 februari 
in Den Bosch. De opdracht was een ontwerp maken voor het 
vervangen of renoveren van een ‘infrastructureel kunstwerk’. 
Dat is een actueel onderwerp, want in heel Nederland zijn 
zo’n 40.000 bruggen, viaducten en sluizen dringend aan re-
novatie of vervanging toe. 
 
‘DUS NAMEN WIJ EEN SLUIS’ 
Ilse, Yannick, Wessel en Koen kozen voor een sluis. “We ver-
wachtten dat iedereen voor een brug of tunnel zou kiezen, 
dus namen wij een sluis. Sluizen zijn technisch ook interes-
santer vanwege het hoogteverschil in het water”, legt Yan-
nick uit. Na contact met Rijkswaterstaat viel de keuze op een 
verouderde sluis bij Weurt, die momenteel ook echt wordt 
gerenoveerd. 

De leerlingen moesten eerst vooronderzoek doen. Ilse: “We 
hebben op internet gezocht naar ideeën en voorbeelden van 
bestaande technieken om sluizen te renoveren. Van Rijks-
waterstaat kregen we de oorspronkelijke bouwtekeningen 
en we konden een beroep doen op een expertbegeleider van 
Bouwend Nederland, met wie we hebben gemaild en gebeld. 

Hij is ook op school geweest voor een presentatie en om vra-
gen te beantwoorden. Dat was wel fijn.” 
 
CIRCULAIR EN ESTHETISCH 
Met al die kennis is het groepje aan de slag gaan. Daarbij 
moest hun ontwerp zowel circulair (duurzaam) als esthetisch 
(mooi) verantwoord zijn. Een greep uit de maatregelen die 
Ilse, Yannick, Wessel en Koen bedachten: vervanging van de 
kabels en hijsapparatuur, zonnepanelen op de sluispoorten, 
ledlichtstrippen als belijning, een ‘vistrap’, infoborden over de 
vispopulatie en graffiti die de geschiedenis van de streek il-
lustreert. 
Het Candea-voorstel was net niet goed genoeg voor de eer-
ste prijs, maar daar zitten de vier technasiumleerlingen niet 
mee. Yannick: “We hebben veel geleerd, want je moet crea-
tief en technisch zijn, en de 
finaledag was leuk om mee 
te maken.” 
 
Scan de QR-code  
voor een video  
over de finaledag. 
 

Julie Graat.

Ilse Strasser en Yannick Eelderink.


