
Hartverwarmend 
initiatief van  
De Stokhorst tijdens 
coronacrisis

‘Help elkaar, 
juist in deze tijd’

5

Pigeons On Wheels 
zet Duiven in de 
rolstoel

ALGEMEEN ALGEMEEN
CULTUUR & 
RECREATIE

9 14

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

BABBERICH – Het lijdensverhaal van 
Jezus is op 16 en 17 oktober in de 
St. Franciscuskerk te zien. Vanwege 
het Corona-virus is de oorspronkelij-
ke datum, 3 en 4 april, vervallen. “We 
hebben een eigen draai aan het ver-
haal gegeven,” verklappen Ine Stam 
en Trudy Wiltink van het Ritmisch 
Koor Babberich alvast.

Kyra Sannes

Ine en Trudy zitten al heel lang bij het 
Ritmisch Koor Babberich. Ze vertel-
len over de Passie. “In 2018 werd de 
tekst bedacht vanuit de kerk, maar dit 
jaar doen we het helemaal zelf.” Het 
is dus niet kerkgebonden, maar het 
vindt daar wel plaats. Ine: “We zingen 
Nederlandse liedjes en vertalingen 
van anderstalige nummers, zodat ie-
dereen het kan volgen.” Vandaar dat 
het ook de Passie heet en niet ‘The 
Passion,’ zoals de naamgenoot op te-
levisie. Trudy: “Dit jaar is het thema: 
‘uit de schaduw.’ Iedereen heeft wel-
eens in een dip gezeten. Je moet dan 
de stap maken om naar dat licht toe te 

gaan.” Als Ine en Trudy vertellen over 
de eerste uitvoering in 2018, begin-
nen hun gezichten al te stralen. “Su-
per!” klinkt het enthousiast. Ine: “Het 
was heel indrukwekkend: 380 man 
in de kerk met een hele warme sfeer: 
het deed mensen echt iets.” Vóór het 
spektakel moet er wel een heleboel 
tijd in worden gestoken, vertelt Trudy. 
“Daarbij is onze dirigent Theo Barten 

onmisbaar: hij maakt voor elk van de 
drie stemgroepen de arrangementen, 
plus die van de musici.” Ook wordt  
het koor voor de uitvoering uitgebreid 
met een paar andere instrumenten 
naast de gebruikelijke drums, gitaar en  
toetsen.

Door tegenslag van het Corona-virus 
laat deze hechte groep zich niet te-

genhouden. Sommigen zitten al 52 
jaar bij het koor – dat is even lang als 
dat het koor zelf bestaat. “Wij waren 
twaalf en dertien toen we erbij gingen,” 
vertellen Ine en Trudy. “Het is met ons 
meegegroeid: van kinder- naar jonge-
renkoor en nu het Ritmisch Koor Bab-
berich. Bijna alle leden hebben zo’n 
sterke verbintenis met de kerk: het is 
een hele enthousiaste groep.” Helaas 

is de toekomst van het koor onzeker, 
omdat de St. Franciscuskerk aan het 
eind van het jaar gaat sluiten. “De uit-
voering heeft hier niks mee te maken, 
maar de toekomstige sluiting maakt 
het wel extra bijzonder.” Zoals het the-
ma al zegt: ‘uit de schaduw.’ “We wil-
len de kerk nog één keer in een mooi 
licht zetten. Dit jaar gaat een succes 
worden, dat moet wel!”

De kerk gaat op 16 en 17 oktober om 
19.30 uur open. “Er is dan koffie, thee 
en wat lekkers te koop. Om precies 
20.30 beginnen we.” De kaartjes zijn 
voor €7,50 nog te koop: via het email-
adres passiebabberich@gmail.com, 
bij de Coop in Babberich of bij de  
enthousiaste koorleden zelf.

‘Uit de schaduw’ naar het licht
Ritmisch Koor Babberich vertelt eigentijdse versie van het lijdensverhaal

“We willen de kerk nog één keer in een mooi licht zetten”. (foto: Kyra Sannes)  

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

ZEVENAAR – De voorbereidingen 
voor de Techniekdag de Liemers wa-
ren in volle gang. Het Coronavirus 
gooit echter roet in het eten.

Vorige week heeft het kabinet be-
sloten tot vergaande maatregelen 
om verspreiding van het corona-
virus te beperken. Gezien de ont-
wikkelingen vindt de werkgroep het 
niet verantwoord om de Techniek-
dag de Liemers, die gepland stond 
voor zaterdag 18 april, doorgang 
te laten hebben. “De gezondheid 

van onze bezoekers en deelnemers  
staat voorop.”

In overleg met gastheer Müller Euro-
pean Truck & Trailer Care is besloten 
de Techniekdag de Liemers te ver-
plaatsen naar zaterdag 19 september. 
“Wij gaan er alles aan doen om er in 
het najaar, samen met deelnemers en 
partners, een succesvolle Techniek-
dag de Liemers neer te zetten. Graag 
tot ziens op zaterdag 19 september 
bij Müller European Truck en Trailer 
Care aan de Dijkgraaf 24 in Duiven.”

Techniekdag de Liemers  
verplaatst
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HENGELDER 11, ZEVENAAR, 
T 0316 - 526 592, E ZEVENAAR@CARPROF.NL
WWW.CARPROF.NL/ZEVENAAR
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CARPROF
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VOOR ALLE 
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ford-automartens.nl

Auto Martens
Zevenaar

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

LIEMERS – Even als voorgaand 
jaar, wordt er dit jaar een Ontmoe-
tingsdag gehouden voor zieken en 
thuiszittende in de gemeente Dui-
ven. Een dag, waarop, gezellig-
heid en samenzijn voorop staan.

De dag zou worden gehouden op 
dinsdag 31 maart in zalencentrum 
Gieling in Groessen, maar is van-
wege het coronavirus verplaatst 
naar dinsdag 03 november.
De kosten bedragen 17,50 euro 
per persoon voor deze dag. Mocht 
je een chauffeur en vervoer nodig 
hebben kost dit 2,50 euro extra. 
Deze dag wordt mede mogelijk 
gemaakt door de plaatselijke cari-
tassen.
“We vieren dit jaar ons 45-jarig be-
staan, daarom heeft deze dag een 
bijzonder tintje. Zij die deze dag 
willen bijwonen kunnen zich opge-
ven bij de volgende personen voor 
20 oktober: Loo: mevrouw M. Be-
rentsen 0316 263353; Groessen: 
mevrouw J. Otten 06 13899764; 
Duiven: mevrouw E. van de Boom 
0316 263605.”

Nieuwe datum ont-
moetingsdag Duiven, 
Groessen en Loo
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LOBITH – Hélène den Breejen open-
de op 29 februari haar eigen Stem-
pel Studio aan de Komstraat. Samen 
met haar dochter Kaylee geeft ze hier 
workshops met Stampin’ Up! produc-
ten. “Het is een droom die uitkomt”, 
aldus Kaylee.

Hélène is altijd al creatief bezig ge-
weest; kaarten maken is haar grote hob-
by. “Ik deed het altijd al met veel plezier, 
maar als vrijetijdsbesteding. Nu ben ik 
inmiddels zeven jaar Stampin’ Up! de-
monstratrice.” Stampin’ Up! bestaat on-
geveer dertig jaar in Amerika en circa 
acht jaar in Nederland. Stampin’Up! ont-
werpt en produceert decoratieve rubbe-
ren stempels en biedt accessoires voor 
wenskaarten, knutselprojecten, scrap-
booking en woondecoratie aan.

“Het zijn hobbymaterialen die men-
sen bij jou als demonstratrice kunnen 
bestellen, de producten zijn niet in de 
winkel te koop. In 2015 heb ik de stap 
genomen om van mijn hobby mijn werk 
te maken.”

Bedrijfspand
Sinds 3,5 jaar woont Hélène met haar 
familie in Lobith. In het begin gaf ze 
haar workshops nog in de eetkamer 
aan de keukentafel. “De workshops 
werden steeds groter en groter, waar-
door de keukentafel te klein werd. Toen 
heeft mijn partner voorgesteld om een 

bedrijfspand te gaan huren, maar dat 
was toch een sprong in het diepe. Toen 
het bedrijfspand naast ons huis te huur 
kwam, hebben wij toch de stap geno-
men om het te gaan huren.” Sindsdien 
gaat het hard en wordt de Stempel 
Studio steeds bekender. Sociale me-
dia helpt daarbij, Hélène plaatst onder 
meer twee keer per week een video op 
YouTube.

Wat Hélène zelf heel leuk vindt aan het 
maken van kaarten is het werken met 
kleuren. “Dat maakt me echt blij.” Ook 
het sociale aspect spreekt haar enorm 
aan. “Dat wordt door veel mensen ook 
als fijn aangegeven. Het leren en men-
sen geïnteresseerd maken is zo’n boei-
end proces. De reactie van de deelne-
mers is heel mooi om te zien, vooral als 
je ziet hoe blij ze zijn met wat ze maken. 
En wat heel bijzonder is, is dat we als 
moeder en dochter zo kunnen samen-

werken.” De workshops zelf zijn vooral 
voor gevorderden, maar ook beginners 
kunnen er terecht. “Er is nu ruimte voor 
zo’n 36 mensen. Op de site kunnen 
mensen zich inschrijven voor de work-
shops en in de webshop zijn de produc-
ten te bestellen (helenedenbreejen.nl). 
De studio is alleen open op afspraak.”

Veel mensen geven positieve feedback 
over de fijne ruimte en het warme wel-
kom. Ook over de kaarten zelf, die er 
zeer professioneel uitzien. “Het fijne is 
dat je niet veel nodig hebt voor het ma-
ken van de kaarten. Het is creatief zijn 
met stempels, papier en inkt. Je kan het 
zelf zo uitgebreid maken als je wilt. Je 
kan ook veel meer maken dan kaarten.” 
Op 29 maart is Stempel Studio Lobith 
vanaf 16.00 uur op televisie te zien in 
de uitzending van ‘Passie en Plezier’ op 
RTL4. De herhalingen zijn op 4 april en 
9 mei om 14.00 uur.

ZEVENAAR/DUIVEN – Drie Liemer-
se streekproducten van Zuivelboer-
derij Hof zum Walde uit Spijk, de 
Kaastobbe uit Duiven en Kaasmake-
rij Köning uit Zevenaar zijn in de prij-
zen gevallen tijdens de Cum Laude 
Awards Zuivel en Zachte Kaas.

De wedstrijd wordt jaarlijks georgani-
seerd door De bond van Boerderij en 
Zuivelbereiders. Dit jaar werden 460 
kazen en zuivelproducten beoordeeld. 
Met drievoudig Liemers Succes.
Op Zuivelboerderij Zum Walde ver-
werken Emiel en Esther Stam de melk 
van eigen koeien tot smaakvolle zui-
velproducten. In hun boerderijwinkel 
vinden deze gretig aftrek. De kwaliteit 
en smaak van de producten werd tij-
dens de Cum Laude Awards als ‘zeer 
goed’ beoordeeld. Het leverde een 
bronzen award op voor de hangop, 
brons voor de kwark én goud voor de 
karnemelk.

De Kaastobbe in Duiven nam voor 
de tweede keer deel. Daniëlle en 
Henk Vuuling produceren naast de 
‘Duuvense Kaes’ steeds weer nieuwe 
kaasproducten. Dit jaar zonden zij ter 
beoordeling drie nieuwe kazen in: de 
honing klaver, de belegen en de len-
te-ui kaas. Alle drie kazen werden met 
een bronzen award beoordeeld.
In Kaasmakerij Köning produceert 
Christine Köning al geruime tijd een 
aantal mooie rauwe melkse kazen, 
die in veel restaurants worden geser-
veerd. Twee kaasjes werden tijdens 
de Cum Laude Awards beoordeeld. 
De Bolle ontving een bronzen en het 
Poalke zelfs een gouden Award.
De drie streekproducenten zijn aange-
sloten bij Liemers Trots. Een stichting 
die bijdraagt aan de ontwikkeling van 
een divers voedsellandschap in de 
Liemers. Zij faciliteert haar leden met 
pr, regionale activiteiten, een eigen 
keurmerk en ondersteuning.

De Liemers Lacht

Het zijn vreemde tijden. Twee weken 
geleden zat ik nog op school, druk be-
zig met leren voor de toetsweek. Die 
donderdag ervoor hoorde ik dat alle 
verenigingsactiviteiten waren afgelast. 
De zaterdagochtend heb ik toen ge-
bruikt om wat wiskundesommen te 
maken en wat woordjes voor 
Frans te leren, in plaats van 
mijn zwemtraining. Ik vond 
het erg jammer dat ik niet 
kon zwemmen, maar de 
school was in ieder geval 
nog open. De slotweek zou dus 
nog doorgaan. Tot zondag 15 maart. 
‘Alle basis en middelbare scholen zijn 
tot en met 6 april gesloten’, was op 
het nieuws te horen. Nu zit ik dus, net 
als alle andere kinderen en jongeren in 
Nederland, al weer twee weken thuis. 
Fysieke lessen in de klas veranderden 
in online materiaal, leuke activiteiten 
in thuiszitten. Ook voor de krant gin-
gen of gaan enkele interviews niet 
door. Ik zou begin april naar ‘Kom in de 
Kas’ gaan. Ik belde om een concrete 
afspraak te maken, maar een aantal 
uur daarvoor had de organisatie juist 
besloten om het dit jaar niet door te 
laten gaan. Een andere activiteit die 
ik zou bezoeken, het openingsfestival 

van Turmac Cultuurfabriek, is door 
de coronaepidemie ook uitgesteld. 
Niet alleen bij mij, maar ook bij andere 
schrijvers zijn er verhalen opgeschort. 
Ondanks dat de coronacrisis ons alle-
maal hard raakt, bloeien er ook mooie 
initiatieven op. Twee hiervan belich-

ten we in deze editie. Zo gaan 
Jongeren van Hope XXL en 

Mikado de kwetsbare groe-
pen in de gemeente Duiven 
en Westervoort extra hel-

pen door vraag en aanbod 
van hulpvragen op elkaar af te 

stemmen in het platform ‘WeHelpen’. 
Denk aan: boodschappen voor oude-
ren doen, ouders helpen met de op-
vang van de kinderen of de hond uit-
laten. Ook bracht ik een bezoek aan 
fruitkwekerij De Stokhorst in Groessen, 
die zorgverleners extra in het zonne-
tje zet door gratis fruit aan hen uit te 
delen. Ze moeten in deze tijd immers 
extra hard werken en dat is, naast een 
applaus, ook een mooie en gezonde 
beloning waard. Het is in dit soort tij-
den extra belangrijk dat we elkaar 
helpen en (telefonisch) contact met 
elkaar houden.

Linda Ruijs

Redacteur van dienst

De Liemers Helemaal Goed Courant is 
een initiatief van Hope XXL en De Liemers 
Helemaal Goed, Hét GemeenteNieuws en 
wordt o.a. gemaakt door leerlingen van het 
Candea College in Duiven en het Liemers 
College in Zevenaar.
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Hélène den Breejen en dochter Kaylee 
geven workshops in Stempel Studio

Cum Laude Awards Zuivel en Zachte 
Kaas voor Liemerse streekproducten

Kim Kleijkers

“Wat heel bijzonder is, is dat we als moeder en dochter zo kunnen samenwerken.” (foto: Kim Kleijkers)

de Liemers Helemaal Goed! Courant Vrijdag 27 maart 2020 3

Dit keer geen lachende gezichten, maar een beeld dat op vrijdagavond 20 maart een glimlach op het gezicht toverde van menig inwoner van de Lie-
mers. In deze tijden van crisis, angst en onzekerheid stak koning Willem-Alexander op deze dag de Nederlandse bevolking een hart onder de riem met 
zijn speech en kleurde de Westervoortse IJsselbrug oranje. Foto: Karlo Bolder.

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

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT EN 
SLEUTEL KWIJT?
Alle merken autosleutels 
ongeacht welk bouwjaar 
worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT EN 

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT EN 

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



Beekseweg 23 Babberich

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

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

C���� S�h���m���r�

Ringbaan Zuid 8, 6905 DB  Zevenaar

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

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel 

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant Carin Schoenmakers

Nieuwgraaf 46  |  DUIVEN
tel. 026 379 13 09

www.sanidirect.nl

2.995,-
INCL. TEGELS

BADKAMER LATIA

PAKKET
DEAL

Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78 

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

Specialist in
 Hobbykassen  Carports
 Deurluifels  Veranda’s
 Tuinhuizen  Tuinhout
  Aluminium deuren, ramen, kozijnen

35 jaar Bouwen met glas

Specialist in

■ Veranda’s ■ Hobbykassen 
■ Carports ■ Tuinhuizen 
■ Aluminium deuren, ramen, kozijnen

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven

Voor meer info: 
Tel. 026 - 844 50 54
Mobiel: 06 - 18 55 86 20

• Geen voorrijkosten
• Garantie
• Gratis vrijblijvende

offerte

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Dit voorjaar
van uw

nieuwe tuin
genieten?
Bel ons!

kijk op www.peterwildenbeest.nl

- geen voorrijkosten
- garantie
- vrijblijvende offerte gratis! 

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

Laat nu uw tuin aanleggen!

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Wij staan voor u klaar!

www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW



ZEVENAAR – Recentelijk is Frits van 
Ditshuizen benoemd tot erelid van 
Kegelclub Nooit Een Poedel.

Deze titel is hem toegekend voor al 
zijn verdiensten voor de kegelsport in 
het algemeen en in het bijzonder voor 
Nooit Een Poedel. Over een periode 
van 17 jaar is hij voorzitter geweest 
van Nooit Een Poedel. “Meer dan 50 
jaar”, vertelt Frits kegelt hij nu. In al 
deze jaren heeft hij veel mensen de 
beginselen van de kegelsport bijge-

bracht. Ook veel verenigingen heeft hij 
met raad en daad bijgestaan. Trots is 
hij ook dat hij mee heeft geholpen het 
huidige Kegelhuis van de Lijmers, aan 
de Vondellaan, te bouwen.
En natuurlijk zelf op een hoog niveau 
gekegeld door het hele land. De lief-
de voor het kegelen straalt van Frits 
af. De leden van zijn Kegelclub Nooit 
Een Poedel hopen dat hij nog jaren 
zijn balletje blijft gooien en nog veel 
van hem kunnen leren en zijn trots op 
hun erelid.

PANNERDEN – Om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan 
heeft het Kabinet besloten om alle 
sportparken en horeca tot 6 april te 
sluiten. Dt betekent dat het Sportcafé 
op vrijdag 3 april met als gast Willem 
van Hanegem, niet zal doorgaan.

“Wij, als organisatie zijn druk op zoek 
naar een nieuwe geschikte datum 
waarop we dit in dezelfde samenstel-
ling wel door kunnen laten gaan. Zo-
dra hierover meer nieuws is zullen wij 
dit bekend maken”, zo meldt stichting 
Club van Honderd RKPSC.

ZEVENAAR – Caleidoz Vrijwilligers-
centrale zoekt vrijwilligers voor de 
volgende organisaties:

-  VluchtelingenWerk zoekt een taal-
maatje voor mensen die de Neder-
landse taal willen leren. Je spreekt af 
bij de client thuis.

-  De Buurtbusvereniging Rijnwaarden 
is op zoek naar nieuwe chauffeurs 
die graag 2 of 3 keer per week met 
de buurtbus willen rijden. Hij/Zij rijdt 
twee of drie keer per week op een 
vaste lijn.

-  Fort Pannerden zoekt een gids die 
bezoekers rondleidt en vertelt over 

de boeiende geschiedenis van het 
fort en de waterlinie.

- De Zonnebloem afdeling Zeven-
aar-Oost zoekt iemand die één of 
meer mensen bezoekt met een fy-
sieke beperking om samen leuke din-
gen te doen.

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

DUIVEN – Maandag 9 maart werd 
het BOSS-Akkoord ondertekend in 
sporthal Triominos. Deze variant van 
het lokaal sportakkoord zorgt ervoor 
dat Duiven, Groessen en Loo de wen-
sen en kansen op het gebied van bewe-
gen, ontmoeten, sporten en spelen nog 
beter en sneller kunnen benutten.

Namens basketbalvereniging Pigeons 
tekende Michiel Scholten het convenant. 
Om het gebeuren op te vrolijken verzorg-
de Pigeons On Wheels (POW) voor een 
rolstoelbasketbal-clinic. De aanwezige 
(gemeente, organisaties, sportverenigin-
gen) konden ervaren hoe het is om in 
een sportrolstoel te bewegen door wat 
simpele oefeningen te doen.
Het POW team bestond uit: Lucia, Maar-
ten, Edwin, Fons en Martijn. Laatstge-
noemde zat ook in het sportpanel om 
te vertellen over POW. Basketballver-
eniging Pigeons is binnen de gemeente 
Duiven één van de weinige verenigingen, 
die sportmogelijkheid aanbiedt voor 

mensen met een lichamelijke beperking.
Maarten zag zijn kans schoon en zet-
te de Duivense wethouder Johannnes 
Goossen in de rolstoel. De wethouder 
kreeg een rondleiding langs de pijnpunt-
jes in sporthal Triominos: geblokkeerde 
nooduitgang, te smalle doorgangen 
voor sportrolstoelen, waardoor de kleed-

kamers en gehandicaptentoilet niet te 
bereiken zijn.
De gemeente is al langer op de hoogte 
van deze pijnpuntjes, hopelijk kan het 
BOSS-akkoord er voor zorgen dat ze nu 
wel worden opgelost. 
Meer informatie over Pigeons staat op 
www.depigeons.nl.

Mededeling: Geachte Parochianen. Zo-
als overal in de media vermeld wordt 
ons gevraagd om bijeenkomsten te 
vermijden. Ook wij als geloofsgemeen-
schap H. Remigius, onderdeel van de 
Sint Willibrordus Parochie , zullen hier-
aan gehoor geven. De Nederlandse 
bisschoppen hebben besloten dat alle 
vieringen in de weekenden tot en met 
13 april geen doorgang vinden. Ook de 
vieringen van de Goede Week en Pasen 
zijn afgelast. 

De opgegeven misintenties worden 
meegenomen in de zondagse pri-
vé-missen, welke u kunt meevieren via 
ons eigen You Tube kanaal op zondag-
ochtend om 9.30 uur. Voor aanvullende 
info betreffende het You Tube kanaal 
en andere info kunt u de website www.
rkliemers.nl raadplegen.
De Mariakapel en gedachteniskapel zijn 
van ma. t/m vrijdag geopend van 9.00 – 
17.00 uur. Het secretariaat is bereikbaar 
op de gewone openingstijden.

Gebedsintenties 28-03-2020: Els en 
Eeke Schampers, Nan Bossmann-Tour-
neij, Arnold Jordens.   
Jaargetijde: Annet Gertsen-Roelofs.
Gebedsintenties 04-04-2020: Joke Mai-
baum-Driessen, Gijs Janssen.
Overleden: Gijs Janssen in de leeftijd 
van 92 jaar.
Overige mededelingen:
Sam’s kledingactie op zaterdag 4 april 
gaat niet door.

GROESSEN – In verband met het 
landelijke verbod om evenementen 
waar meer dan 100 mensen komen 
te annuleren én de sluiting van ho-
recagelegenheden (lees Dorpshuis 

Groessen) laat de Activiteiten 
Commissie van Dorpsraad Groes-
sen weten dat de Zomertijd-Klom-
penpadwandeling op 29 maart niet  
doorgaat.

Gerprobeerd wordt een nieuwe da-
tum te plannen in de zomer of herfst. 
Ook de stichting Klussen en Kringloop 
in Groessen, die open zou zijn is op  
29 maart gesloten.

Herman Emmink zong ‘Als de lente 
komt’
Stuur ik tulpen uit Amsterdam: 1000 
gele, 1000 rode
Wat me mond niet zeggen kan, zeggen 
tulpen uit Amsterdam

Overbekend Lied, in Mokum sporten ze 
ook niet,
Voetbalt niet de plaatselijke favoriet,
Sportgebied alles ligt plat,
Sportliefhebber heeft pijn aan het hart,
Begrijp ons goed hoor, gezondheid gaat 
altijd voor!,
U roept vast in koor, begrijp het nog niet 
hoor,
Ajax & Basketiers’71 overeenkomsten?, 
leest u rustig door,

Meezingen onderstaande lied, weinig 
moeite kost,
Zingen het mee uit volle borst,
Dit is mijn club, mijn ideaal, dit is de 
mooiste club van allemaal.
Hier ligt mijn hart, mijn vreugde, mijn 
verdriet,
Het kan dooien, het kan vriezen, we kun-
nen winnen of verliezen,
Maar een beet’re club dan deze is er niet.
Beide clubs hebben vele eretitels be-
haald, word je goed betaald,
Jaren zijn wij aan Basketiers’71 gebon-
den, dit laatste ondervonden,
Beloningen, salarissen, betaald, symbo-
lisch in viervoud,
Niet om te verdienen, niet om rijk te wor-
den, omdat je van de club houdt,

Basketiers’71, liefde, werk en oud papier,
Bonus, het wekelijkse spelplezier, volop 
vertier,
Sport beleven op vele manieren, kan blij-
ven plezieren
Gezamenlijk een goed gevulde prijzen-
kast, ontmoeten elkaar vast,
Nieuwe lente, Nieuw geluid,
Straks, klinkt het signaal, welbekende 
scheidsrechter fluit,
Nodigen bij deze, de hele A-selectie van 
Ajax uit,
Verandering van sport spijs, zal vast op-
brengen een prijs
Voor nu moeten we helaas, voor beide 
verenigingen melden
Het blijft oorverdovend stil, op de sport-
velden.

(foto: Jos Wanders)

Frits van Ditshuizen erelid

Geen Sportcafé Pannerden

Enthousiaste vrijwilligers gezocht

Pigeons On Wheels zet Duiven in de rolstoel

Geannuleerd Zomertijd-Klompenpadwandeling

Nieuw Geluid

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Partijen Boss-Akkoord. (foto: Pigeons Basketball)
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Openingstijden: 
Di t/m do 9.00 - 17.30 uur 

Vrij 9.00 - 20.00 uur 
Za 09.00 - 16.00 uur

Haarden Natuursteen Badkamers TegelvloerenHOME GARDEN SHOP.NL
Biezenkamp 2   GENDT    
T 0481 - 42 43 41 

Openingstijden: 

    
COMPLETE 

INSTALLATIE!

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



Gediplomeerd lid 
van ProVoet

Cecilia Janssen
Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven 

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

Gecertifi ceerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Gediplomeerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

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

Pedicure Duiven West

Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening

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

KOM 
KIJKEN 

EN LAAT U 
VERASSEN

GROTE 
OPRUIMING 

NATUURSTEEN 
EN 

BETONSTEEN

IJsseldijk 26 6831 AB Westervoort • Tel. (026) 311 69 08 / 06-2122 1368  • www.reijmer-sierbestrating.nl

Ook voor de PARTICULIER 

AANBIEDING: 
Grijs Graniet Muurblok
Gebouchardeerd
100x25x10 ......................Nu voor € 12,00/stuk 

AANBIEDING: 
Donker Grijs Graniet Muurblok
Gevlamd (foto 2)
100x15x10 ......................Nu voor € 9,95/stuk 

AANBIEDING: 
Grijs Graniet Traptrede
Gevlamd
50x35x15 ........................Nu voor € 10,00/stuk 
75x35x15 ........................Nu voor € 12,95 /stuk

AANBIEDING: 
Grijs Graniet Strokenverband
Geschikt voor de oprit
100x20x6 ........................Nu voor € 22,50 /m2

100x20x8 ........................Nu voor € 26,00/m2

AANBIEDING: 
Grijs Graniet Opsluitband
Gebouchardeerd
100x20x6 ........................Nu voor € 5,00/stuk
100x20x8 ........................Nu voor € 6,95 /stuk

AANBIEDING: 
Donker Grijs Graniet Strokenverband
Gevlamd, geschikt voor de oprit
100x15x6 ........................Nu voor € 27,50 /m2

100x20x8 ........................Nu voor € 36,00/m2

AANBIEDING: 
Donker Grijs Graniet Opsluitband
Gevlamd
100x15x6 ........................Nu voor € 6,50 /stuk
100x20x8 ........................Nu voor € 11,95/stuk

AANBIEDING: 

Welkom bij

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 21.00 uur. • Zaterdag van 7.00 tot 16.30 uur. • Zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Voor al onzeaanbiedingen geldt 
OP = OP

Wij bieden u een 
compleet assortiment 

bestrating voor uw
tuin en oprit.

Ook verkopen wij 
Tuinhout, 

betonschuttingen, 
composiet, 

kunstgras en
tuinverlichting.

U bent van harte wel-
kom in onze showroom, 

tijdens onze ruime
openingstijden.

✔ Deskundig advies
✔ Uiterst scherpe prijzen
✔ Overdekte showroom
✔ Voorbeeldtuinen
✔ Bezorging mogelijk

Onze nieuwe collectie keramische buitentegels is binnen.
3 cm dik, kan zo op zand gelegd worden, 

200 soorten vanaf € 39,- (m2)            

Keramisch op beton vanaf € 49,- (m2)            

Keramisch 60/60 2 cm vanaf € 25,- (m2)

Gecoate kleurechte tegels voor oprit en terras vanaf € 22,95 (m2) 

Gecoate tegels 60/60 4,7 cm vanaf  € 15,95 (m2)

Betonstenen brons-oud bont 20/30 6 cm vanaf € 11,95 (m2)

 GEVRAAGD: HANDIGE MAGAZIJNHULP

IJsseldijk 26
6831 AB Westervoort

026 311 69 08 / 06-2122 1368
www.reijmer-sierbestrating.nl

OPENINGSTIJDEN: 
Ma t/m vrij 7.00 tot 20.00 (afhalen tot 18.00)

Zaterdag 7.00 tot 17.00
Zo 12.00 tot 16.00 (geen afhaal)

▲
▲

▲
▲

Tweedehands kleding 
& Accessoires

Komstraat 15, 6915 AG Lobith 
Pand 15 tweedehandskleding en accessoires

Openeningstijden:
Woensdag  10.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 16.00 uur

Vrijdag  10.00 - 16.00 uur
Zaterdag  10.00 - 16.00 uur

Digi-Doen!  

Beginnerscursus Windows 10 Officepakket 
incl. Libre Office (Laptops/p.c.’s aanwezig) 

Trainer: Clen Voorn  
Kosten: 25 euro voor 5 lessen, consumpties eigen rekening 
Locatie: De WijKern, Eilandplein 300, Duiven 
Data: 11, 12, 18, 25 en 26 mei van 10.00 - 12.00 uur 
 

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

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

WWW.DERKSMONTAGE.NL

MONTAGE VAN GLAS, ALUMINIUM- 
EN KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN

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

Showroom geopend: Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur • Zaterdag 09.30 tot 14.00 uur of telefonische afspraak

Vakwerk 
op maat

10
jaar
volledigegarantie!



ZEVENAAR – De jeugdavond sterrenwacht Zevenaar op 3 april gaat niet door.

Nandri modeshow afgelast
DUIVEN – Nandri heeft de geplande modeshow voor 4 april afgelast vanwege 
het coronavirus.

Doordat wij met allemaal vrijwilligers werken, die tot de kwetsbare groep behoren 
zijn wij ook genoodzaakt om de winkel tot nader order te sluiten.

De sterrenwacht. (foto: Jan Adelaar)

HERWEN – Op zondag 5 april houdt 
het Toeristisch Informatie Centrum ’t 
Gelders Eiland in Tolkamer opnieuw 
een voorjaarswandeling. In samen-
werking met het IVN is een fraaie rou-
te uitgezet, die zal voeren door het 
rietmoeras Aerdt en het stiltegebied 
van de Kleine Gelderse Waard.

De wandeling start om 9.30 uur en 
zal tot ongeveer 12.30 uur duren. De 
startlocatie is restaurant Heerlijckheid 
in Herwen, Molenstraat 9, 6914 AC 
Herwen. Het rietmoeras Aerdt is een 
struinpad dat loopt van de Aerdtseweg 
(bij de Aerdtsebrug) over de zomerkade 
van de Oude Rijn door het natte natuur-

gebied van Twickel naar het trekpontje 
over de Oude Rijn in Aerdt en is in 2014 
geopend. De aansluitende Kleine Gel-
derse Waard, is in de afgelopen jaren 
door eigenaar Twickel tot op de oude 
rivierbodem van zijn kleidek ontdaan 

waardoor een glooiend natuurgebied 
is ontstaan. Deze natuurontwikkeling 
komt ten goede aan bewoners zoals 
reeën, bevers en dassen en aan over-
winteraars, waaronder lepelaars, gan-
zen en eenden.
Opgeven kan via de website www.gel-
derseiland.nl. of telefonisch via 0316 
769024. De kosten bedragen inclusief 
begeleiding door gidsen, koffie/thee 
en cake zes euro per persoon. Melden 
kan vanaf 9:00 uur. Na afloop van de 
wandeling bestaat de mogelijkheid te 
genieten van een drankje/hapje of een 
lunch. “Als u gebruik wilt maken van 
de lunch kunt u dit doorgeven voor de 
start van de wandeling.”
Gezien de aard van de wandeling 
(struintocht) wordt passend schoei-
sel (stevige wandelschoenen/laarzen) 
dringend aangeraden. Het meenemen 
van honden is in dit kwetsbare gebied 
niet toegestaan!

ZEVENAAR – De verhaaldienst op zondag 29 maart, waarin de bekende  
ds. Hans Bouma het verhaal ‘De mond van een vriend’ zou vertellen, kan wegens het  
coronavirus helaas geen doorgang vinden.

Dit geldt helaas ook voor de viering op Palmzondag 5 april, waarin ds. Leen den 
Besten zou voorgaan.

Overleden: 11-3-20 overleed in de leef-
tijd van 90 jaar Wilhelmus Aaldering. 
12-3-20 overleed Leida Bruns-Derksen 
in de leeftijd van 99 jaar. 12-3-20 over-
leed Dora Derksen-Scholten in de leef-
tijd van 98 jaar. Dat zij allen mogen rus-
ten in vrede en wij wensen allen die zich 
met hen verbonden voelen veel sterkte 
toe in het verlies van hun dierbaren.
Vieringen: Het locatie secretariaat is 
voorlopig gesloten en ook de week-
endviering gaan zeker tot 13 april a.s. 
niet door. Via het Youtube kanaal van 
de parochie Sint Willibrordus kunt u op 
zondagmorgen om 09.30uur de eucha-
ristieviering door pastoor Thanh Ta in 
de Andreaskerk te Zevenaar volgen. De 
opgegeven intenties van de diverse ge-
loofsgemeenschappen zullen dan ook 

worden meegenomen en worden voor-
gelezen.
Intenties: 29-3-19: Theodorus en Riek 
van Ditshuizen-Peters,Bernard en 
Mientje Bouwman-Driessen,Cato Bolk, 
Wim en Lies Melchers-Derksen,Ko 
Koning,ouders Vermeulen-Kiewiet en 
Theo,Gerrit Derksen, Antoon Willem-
sen, jrg.Frans Uffing, Maria Nass-Uf-
fing, ouders Bolder-Raasing,ouders 
ouders Bloemberg-Witjes,Piet en An-
nie de Kinkelder-Nass,ouders Kamp-
schreur-Mulder en Gerard,Hans en 
AnneMiek Buhler-Sommers,Bennie 

Derkzen,Marie van Onna-Aleven,Wil-
ly Roordink-Meister,Theo Roordink 
en Ralf,Nol en Leida de Haan-Witjes-
,ouders Thuis-van Aalten,Joep en 
Mientje Derksen-Koning,Theet van 
Keulen,Jan Elfrink,Bertus en Ma-
rie Jansen-Hammink en Jos,Hennie 
Roordink en Norbert, Hennie Diny van 
Kempen en Willy,Wim en Stien Bisse-
ling-Roordink,Rieky Roelofs, Wilhel-
mien Roordink-van der Velden, Frida 
Lucassen-Roordink,Leida Bruns-Der-
ksen, Dora Derksen-Scholten, Willy  
Aaldering.

DUIVEN – De onlangs gehouden 
collecte voor Jantje Beton heeft het 
mooie bedrag van 3798 euro opge-
bracht.

Scouting Duiven, H.V. Duiven, de Speel-
o-theek, korfbalvereniging Duko, buurt-
vereniging Van Houtstraat en het Nati-
onaal Jeugdfonds danken iedereen die 

hieraan heeft bijgedragen. Een speciaal 
woord van dank is er aan alle collectan-
ten die er samen voor gezorgd hebben 
dat dit mooie resultaat behaald is.

Kleine Gelderse Waard. (foto: Jannet Tigchelaar)

DIDAM – Op 8 maart is Dedein met haar jeugdteams naar de wedstrijd Lands-
tede tegen Leiden geweest.

Het was een spannende wedstrijd, waarbij Landstede uiteindelijk won met 92-82. 
“Onze jeugdteams bij Dedein groeien hard. Vind je het zelf ook leuk om een keer te 
basketballen. Vraag dan een gratis proeftraining aan op dedein.nl.”

Geen jeugdavond sterrenwacht

Voorjaarswandeling Kleine Gelderse Waard

Diensten Ontmoetingskerk  
Zevenaar 

Opbrengst Jantje Beton

H. Andreaskerk Groessen

Basketbalvereniging Dedein met 
jeugd naar eredivisiewedstrijd
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REGIO – De Dialectkring Achterhook en Liemers (www.dialectkring.nl) heeft 
in verband met de risico’s van verspreiding van het coronavirus het pro-
gramma ‘Met Dialect op de Koffie’ afgelast.

Op zondag 5 april zou Anne Doornbos uit Een (Drenthe) deze morgen verzor-
gen bij Erve Kots in Lievelde. Dit gaat niet door.

Geen ‘Met Dialect op de Koffie’

35e Avondvierdagse Duiven Groessen en Loo gaat 
niet door!
DUIVEN – Ons land zit momenteel in 
een ongekende gezondheidscrisis. De 
overheid neemt maatregelen die grote 
gevolgen hebben voor ons dagelijks 
leven en veel vragen van ons aanpas-
singsvermogen. Het dagelijkse leven 
is drastisch veranderd. 

Nagenoeg alle activiteiten en evene-
menten worden afgelast. Inmiddels 
zijn er ook al vele evenementen afge-
last waar onze (vrijwilligers) verkeers-
regelaars voor waren ingepland en er 
zullen er nog vele volgen. 

U heeft allen ongetwijfeld de perscon-
ferentie van 23 maart op tv gezien of 
anders vernomen via de journaalbe-
richten dat onze overheid tot 1 juni alle 
evenementen heeft verboden. 
“Wij hebben als bestuur van de Avond-
vierdaagse Duiven Groessen en Loo 
daarom unaniem besloten om de 35 
editie (2020) van de Avond4daagse dit 
jaar niet door te laten gaan. Alhoewel 
ons evenement na 1 juni wordt gehou-
den willen wij geen onnodig risico ne-
men om de gezondheid en veiligheid 
van onze vrijwilligers en alle deelne-

mers in gevaar te brengen. We gaan 
allemaal onzekere tijden tegemoet en 
weten niet wat er de komende twee 
maanden aan verdere ontwikkelingen 
gaan plaatsvinden, positief of negatief.
Als we in de wereld om ons heen kij-
ken hebben wij het vermoeden dat we 
er zeker nog niet zijn, ook niet na de 
komende twee maanden. Vandaar ons 
besluit om de avondvierdaagse dit jaar 
geen doorgang te laten hebben”, aldus 
meldt het bestuur van de stichting 
Avondvierdaagse Duiven Groessen en 
Loo.

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

Ter uitbreiding van ons team zijn wij direct op zoek naar:
 

Technicus met APK 

BEDRIJFSBUS.com, recent uitgeroepen tot universeel autobedrijf 
van het jaar, zoekt een nieuwe collega voor onze moderne werkplaats.
 
BEDRIJFSBUS.com is een bedrijf met een specialisme in lichte  
bedrijfswagens en campers. Klanttevredenheid is waar het allemaal 
om draait. Heb jij zin in deze nieuwe uitdaging, en wil jij je bij ons  
verder ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Wie zoeken wij:
• Je hebt ervaring in de branch.
• Je bent netjes in je werk en omgang met klanten.
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent zelfstandig.
• Je kunt storingen analyseren en oplossen.
 
Wat bieden wij:
• Een fulltime baan van minimaal 38 uur. 
• Een afwisselende en uitdagende baan.
• Een (MKB) hecht teamverband.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Spreekt dit je aan? 
Twijfel dan niet en mail je CV 
naar info@bedrijfsbus.com
 

BEDRIJFSBUS.com 
Gochsestraat 30
6851 JE Huissen

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

Volkswagen Eos
1.6-16v FSI Airco-Stoelverw-

Parkeersensor slechts 76000km

€ 8.950,-

Renault Twingo
1.2 16V Collection 
Airco/Cruise/LMV

€ 5.750,-

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

Bespaar tot 300,- per jaar 
op uw autokosten!

Bespaar tot 300,- per jaar 

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
+ PECHHULP €17,50

p/m
v.a.Bespaar tot 300,- per jaar 

op uw autokosten!
Bespaar tot 300,- per jaar 

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
+ PECHHULP €17,50

p/m
v.a.

Ampèrestraat 6a  Zevenaar • Tel. (0316) 525495AUTOBEDRIJF HUBERS / STEENTJES

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

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

OCCASION VAN DE WEEK 

Toyota Aygo 
1.0 VVT- i x- play
Bouwjaar 2015

€ 7.950,-

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

Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK

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

Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK

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

Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK

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

Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
Citroen DS4
THP 156pk
So Chic | Automaat 
Trekhaak

Km-stand: 72.125 km
Bouwjaar: 06-2011

Prijs € 10.950,-



HERWEN – In de Revensweert in Herwen wordt 
dankzij de provincie Gelderland, gemeente Ze-
venaar, Staatsbosbeheer en kleiwinnaar Delgro-
mij een nieuwe redoute gebouwd, die naar ver-
wachting in mei gereed zal zijn. Het is de vierde 
redoute die in de Liemers herrijst.

“De redoute staat voor het verbeelden van de ge-
schiedenis in het licht van de ruimtelijke vernieu-
wing,” vertelt landschapshistoricus Ferdinand 
van Hemmen. “Het gaat niet alleen om een uit-
kijktoren die het verhaal vertelt van soldaten, die 
in de Tachtigjarige Oorlog de Spaanse vijand in 
de gaten moesten houden. Belangrijk is ook dat 
we ontdekken hoe dit verhaal ons kan inspireren 
in de strijd tegen de hedendaagse vijand, de kli-
maatverandering. Het omgaan met het water is 
de verbindende factor.”

De nieuwe redoute krijgt een eigentijdse invul-
ling. “We bouwen niet de stenen toren na die er 
oorspronkelijk heeft gestaan. We gebruiken de 
grond die vrijkomt bij het ontwikkelen van het 
natuurgebied de Revensweert en maken daar een 
heuvel van. Deze voorzien we van kunstzinnig 
gevormde betonelementen, met trappen om de 
heuvel te kunnen beklimmen. De nieuwe redoutes 
zijn daarmee echte ‘kiek-overs’. Waar de soldaten 
vroeger met veel adrenaline in hun lijf de om-
geving afspeurden naar de Spanjaarden die in 
de grienden verscholen zaten, kunnen bezoekers 
van de redoute nu de omgeving in zich opnemen 
en genieten van het uitzicht.”

De vier redoutes in de Liemers vormen samen 
een route in een bezinningslandschap, een land-
schap waarin je stil staat bij het verleden, en 
vooruitkijkt naar een duurzame toekomst. “Vroe-
ger benutten de soldaten het water om de vijand 
tegen te houden. Ze verschansten zich achter 
de rivieren en staken dijken door om de vijand 
natte voeten te bezorgen. In deze tijd moeten 
we het water net zo creatief inzetten om de kli-
maatverandering aan te pakken. Die klimaatver-
andering is de nieuwe vijand. De soldaten die 
vroeger de wachttorens bemanden, laten ons 

zien hoe we onze nieuwe vijand kunnen bestrij-
den.” De redoute in de Revensweert kijkt uit op 
een rietmoerasgebied in ontwikkeling. Zo’n na-
tuurontwikkeling maakt dat het landschap de 
grillige weersomstandigheden, met hoge en lage 
waterstanden, kan opvangen. Moerasnatuur kan 
ook een belangrijke rol spelen bij de opname 
en opslag van CO2. Daardoor krijg je ook meer 
biodiversiteit. De redoutes in de Liemers zijn toe-
ristisch gezien aantrekkelijk voor mensen uit het 
hele land en daarbuiten. “Ze waren vroeger te 
vinden langs de Rijn, de Waal en de IJssel, van 

Gorinchem tot Hattem. Via die rivieren kwamen 
ze toch weer bijeen bij Lobith.”
Geïnspireerd door dit verhaal? Doe dan mee aan de 
gedichtenwedstrijd die is verbonden aan de bouw 
van de redoute. Schrijf een gedicht of een rap van 
maximaal 125 woorden en stuur deze op naar 
het e-mailadres maw-tekst@outlook.com, onder 
vermelding van ‘Gedichtenwedstrijd Redoute’. Ver-
meld daarbij naam, adres, leeftijd en telefoonnum-
mer. De inzendtermijn is verlengd tot 1 mei 2020. 
Het winnende gedicht zal op een van de informa-
tiepanelen bij de redoute geplaatst worden.

WESTERVOORT/DUIVEN – Hope XXL en Mi-
kado hebben de handen ineen geslagen om 
vraag en aanbod van hulpvragen van mensen 
in Westervoort en Duiven op elkaar af te stem-
men tijdens de Corona-crisis. De oplossing: 
het platform ‘WeHelpen’.

Hoe het werkt? Yasemin Elmas (Hope XXL) en 
Bart Hoesté (Mikado) vertellen:
“Ga naar www.mikado-vc.nl en klik op ‘WeHel-
pen’. Via die link kom je op de website waar je 
een profiel kuntaanmaken. Laat daarin weten 
wat je zou willen betekenen voor een ander of 
welke hulp je nodig hebt. Denk aan:

Boodschappen doen, urgente klusjes zoals het 
ophalen van medicijnen, ondersteuning van ou-
ders bij de opvang van kinderen, bellen om ge-
woon even een praatje te maken, het uitlaten van 
de hond, een maaltijd afleveren en alles wat je 
nog meer kunt verzinnen. Ons dringende verzoek: 
help mee! Zodat alle hulpvragen en aangeboden 
hulp op één plek voor iedereen in Duiven en Wes-
tervoort beschikbaar is.”

Isolement
Hope XXL en Mikado hebben als doelstelling dat 
iedere burger zijn leven kan waarderen met een 
8. “Zeker in deze tijd komt dit streven in gevaar. 
Mensen zitten in een isolement en komen zelfs 
in de problemen met belangrijke of alledaagse 
behoeften, vandaar dit initiatief.” Waarom alles 
op één plek?

“Momenteel wordt het aanbieden van onder-
steuning via Facebook groepen, Whatsapp 
groepen en diverse websites verspreid. We 
zien ook dat er hartverwarmende, persoonlij-
ke initiatieven ontstaan. Je denkt misschien: 
‘dat is prachtig’. Maar voor zorgprofessionals 
is dit een groot probleem. Ze moeten op aller-
lei websites zoeken naar hulp en zien soms 
de bomen door het bos niet meer. Wij vragen 
daarom iedereen die hulp nodig heeft of deze 
wil aanbieden om een profiel aan te maken op 
WeHelpen via www.mikado-vc.nl. Zo kunnen 
zorgverleners sneller schakelen en hoeven zij 
geen tijd te verspillen aan een zoektocht naar  

hulpaanbieders via de talloze kanalen.”
Wie niet thuis is in het werken met een compu-
ter of internet of geen computer heeft, wordt 
geholpen. De jongeren van Hope XXL vormen 
samen met de vrijwilligerscentrale een team. 
Zij staan klaar om de mensen die niet zelf een 
vraag of aanbod kunnen plaatsen, via de te-
lefoon een handje te helpen. Contactpersoon 
is Bart Hoesté, via 06-107 22 666 of b.hoes-
te@mikado-welzijn.nl. In deze tijd is hij 7 dagen 
per week in de ochtend en middag bereikbaar. 
Matchen met hulpvragers wordt nog makke-
lijker met de WeHelpen app (ook wel Whapp 
genoemd). Deze app kijkt naar de hulpvragen en 

het hulpaanbod in de directe omgeving. “Jouw 
buren, jouw overburen of wijkgenoten komen 
dus als eerste in beeld!”, aldus Yasemin Elmas.

Het succes van hetplatform en daarmee de 
hulp richting mensen die het nodig hebben, is 
effectiever als het door veel partijen gedragen 
wordt. 1Stroom, de WijKern en Westervoort Pla-
za hebben zich al aangemeld om via het plat-
form de hulpstroom te monitoren. “Meer part-
ners zijn altijd welkom? Laat van je horen en 
samen kunnen we kijken wat jij als partner, of 
wij met elkaar, kunnen doen”, besluiten Yasemin  
en Bart.

Alie Engelsman

Van de redactie

Rappen of dichten over redoute
Vierde redoute in Herwen: herinnering en bezinning ineen

‘Help elkaar, juist in deze tijd’
Hope XXL en Mikado bundelen vraag en aanbod hulpvragen in ‘WeHelpen’

Hope XXL en Mikado hebben als doelstelling dat iedere burger zijn leven kan waarderen met een 8    
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De redoute in de Ossenwaard. Vanaf de uitkijkheuvel is de nieuwe redoute in de Revensweert straks goed te zien.
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* Volgen wij de richtlijnen van het RIVM

 Bettomica bedbodem * Zijn wij zolang dit verantwoord is 
  "uw partner een leven lang"     geopend.
* Standaard bodem NIEUW * Hebben wij aangepaste openingstijden
* Maatwerk bodem (aangepast aan de persoon)    zie hiervoor onze site of bel vooraf
* In en nastelbaar * Werken wij wanneer gewenst op 

* Te plaatsen in ledikant of op voetstel    afspraak
* Bent u verkouden, of ziek vragen wij u
   uw bezoek aan ons uit te stellen of
   telefonisch of per mail uw vragen 
    te stellen.

 Bettomica Matrassen * Houden wij de hygiëne in acht!
* NIET Gewichtgebonden
* Optimale Ventilatie
* Perfecte Ondersteuning 
* Hoge Levensduur

             Al onze producten worden geproduceerd met 
    respect voor mens en natuur

    Hartelijk dank voor uw begrip
 

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

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

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

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

Nobelstraat 8a  6902 PH Zevenaar

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

www.so-vaneck.nl
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Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

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



ZEVENAAR – In de gemeenten Ze-
venaar en Doesburg zien we steeds 
meer vragen rond eenzaamheid, 
angst, geen kinderopvang of niet zelf 
boodschappen kunnen doen. Geluk-
kig wordt er overal hulp aangeboden. 
Studenten willen oppassen, buren 
doen graag boodschappen en men-
sen bieden telefonisch een luisterend 
oor aan. Welzijnsorganisatie Caleidoz 
bundelt krachten met het professio-
nele platform WeHelpen om vraag en 
aanbod in de gemeenten aan elkaar te 
verbinden. 

WeHelpen heeft ruime ervaring in het 
matchen van hulpvragen. Er is een 
team van vrijwilligers dat aanbod en 
vraag toetst. En er worden adviezen 
gegeven over het veilig gebruiken van 
hun dienst. Dit maakt WeHelpen tot dé 
plek om snel en veilig vrijwillige hulp 
aan te bieden en hulp te vragen. Ook 
zorgorganisaties kunnen WeHelpen 

gebruiken om hulpvragen voor hun cli-
enten te plaatsen. 
 
Hoe werkt het? WeHelpen heeft een 
website: wehelpen.nl en een app: 
‘Whapp’. De app Whapp kun je zien als 
een snelle matchmaker, te installeren 
op je mobiele telefoon. De website We-
Helpen.nl is te vergelijken met een on-
line marktplaats. Maak snel en makke-
lijk een account aan, en ga aan de slag. 
Hulp nodig bij het platform? 
“Heeft u nodig bij het aanmaken van 
een profiel? Uw hulp of hulpvraag goed 
formuleren? Of heeft u andere vragen 
over het platform? Neem dan contact 
op met Caleidoz Welzijn, 0316 243204 
(maandag – vrijdag 09.00 tot 14.00 
uur) of mail servicedesk@caleidoz.nl.”
“Zegt het voort! Hoe meer mensen 
Whapp gebruiken, hoe sneller buurtge-
noten elkaar vinden. Kijk op www.we-
helpen.nl en www.whapp.nl voor meer 
informatie en uitleg.”

ZEVENAAR – Met pijn in het hart 
maar met veel vertrouwen in een 
herstel van onze volksgezondheid 
heeft het bestuur van het Buitenblik 
festival besloten om de twaalfde 
editie één jaar te verplaatsen naar 
het hemelvaart- weekend van vrijdag 
14 tot en met zondag 16 mei 2021. 
 
Een besluit om de twaalfde editie een 
jaar op te schuiven is tegen de achter-
grond van zich in snel tempo opeen-
volgende aangescherpte maatregelen 
ter bestrijding van het virus onvermij-
delijk. De afgekondigde maatregelen 
gelden weliswaar tot 6 april, maar het 
is voor iedereen nog de vraag of op 
of direct na deze datum de aange-
scherpte maatregelen kunnen wor-
den opgeheven of versoepeld. 

Het bestuur van Buitenblik vindt het 
risico te groot om een beslissing over 
de uitvoering van de twaalfde editie in 
het hemelvaartsweekend van 22 tot 
en met 24 mei nog langer uit te stel-
len. Naast het belang van de volks-
gezondheid is een langer uitstel van 
de beslissing ook in financieel opzicht 
onverantwoord.
Met trots constateert het bestuur dat 
door de inzet van veel vrijwilligers er 
al een heel mooi innovatief en crea-
tief programma in vergevorderd sta-
dium is ontwikkeld. Dit mooie voor-
bereidende werk nemen we mee naar 
2021. Voor nu bedanken wij al onze 
vrijwilligers, sponsoren, de gemeente 
Zevenaar, het Cultuur en erfgoedpact 
en onze vaste leveranciers voor hun 
bijdrage aan de 12e editie tot nu toe. 

“Het thema van de twaalfde editie ‘Blik 
op Verwonderland’ zal een ieder in mei 

2021 gaan verwonderen”, laat het be-
stuur van Buitenblik festival weten.

Fotograaf: Rob Jansen

REGIO – Door natuurlijk verloop heeft 
de Politie BigBand Oost-Nederland een 
vacature die wij op zo kort mogelijke 
termijn ingevuld willen hebben. Wij 
hebben op dit moment in de vaste be-
zetting ruimte voor een pianist.

We zoeken enthousiaste politiemensen 
of medewerkers die binnen de politieor-
ganisatie in de administratieve e/o tech-
nische ondersteuning werkzaam zijn en 

deel uit willen gaan maken van onze Big-
Band.Meespelen met de Politie BigBand 
Oost-Nederland?
Bent u als opsporingsambtenaar in 
dienst bij een andere opsporingsorga-
nisatie en houdt u ervan muziek te ma-
ken? Dan bent u ook van harte welkom 
binnen onze BigBand.
De Politie BigBand Oost-Nederland heeft 
als doel om een bijdrage te leveren aan 
een goede relatie tussen de politie en de 

bevolking. Als representant van de Ne-
derlandse Politie houdt de BigBand zich 
bezig met het muzikaal omlijsten van 
(inter)nationale evenementen, alsmede 
het muzikaal ondersteunen van ceremo-
niële en officiële gebeurtenissen.
Bent u geïnteresseerd en heeft u erva-
ring in een HaFaBra orkest en wilt u ken-
nis maken met het BigBand repertoire? 
Neem dan contact met ons op via info@
politiebigband.nl. Of kom tijdens onze 

repetitieavond binnenlopen. We repete-
ren op woensdag van 20.00 tot 22.00 
uur in het Muziekhuus van de Liemers 
Harmonie Duiven aan de Visserlaan 39, 
6921 WZ Duiven.
Indien u géén politieambtenaar bent, 
maar wel geïnteresseerd om in onze 
BigBand mee te spelen, schroom dan 
niet en meld u aan. Onder bepaalde 
voorwaarden bestaat de mogelijkheid 
om lid te worden.

LIEMERS – In 2020 organiseert Zorg-
buro De Liemers vijf interactieve the-
ma-avonden rondom het onderwerp 
autisme. De eerste avond zal plaats 
vinden in de Autismeweek van dit jaar, 
op dinsdag 31 maart. Deze avond zal 
net als de Autismeweek als onder-
werp hebben ‘Autisme & prikkels’.

Verder staan dit jaar op het programma: 
Autisme & Brainblocks (12 mei), Autis-
me & rouw (30 juni) Autisme & seksuali-
teit (29 september) en als laatste Autis-
me en sociaal netwerk (13 oktober). De 
avonden vinden plaats op het Juvenaat 
(Babberichseweg 23 in Zevenaar). Aan-
vang om 19.30 uur tot 21.00 uur, inloop 
vanaf 19.15 uur. Alle belangstellenden 
zijn welkom. De avond is gratis te be-
zoeken, wel graag aanmelden via lezin-
gen@zorgburodeliemers.nl.

Zorgburo De Liemers
Zorgburo De Liemers is een organi-
satie die levensloopbegeleiding biedt 
aan mensen met een vorm van autis-
me. Zij bieden hierbij begeleiding in 
alle levensfasen op allerlei gebied. De 
thema-avonden worden gegeven door 
gespecialiseerde hulpverleners met ja-
renlange ervaring in het werken met 
mensen met een vorm van autisme.

Autisme & prikkels
Ieder mens verwerkt zijn prikkels an-
ders. De een is juist gevoelig voor be-
paalde prikkels, de ander heeft eerder 
hele harde prikkels nodig voordat ze 
worden ervaren. Hoe werkt de prikkel-
verwerking eigenlijk ? Hoe is het voor 
iemand om heel erg gevoelig te zijn 
voor prikkels, of juist ongevoelig? Kijk, 
luister en ervaar het zelf.

Wehelpen.nl is dé plek voor  
hulpvraag en -aanbod!

Buitenblik wordt verplaatst naar volgend jaar

Meespelen met de Politie BigBand Oost-Nederland?

Autisme thema-avonden
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Goede dingen 
doen
Van de week kwam een meneer langs 
op kantoor om zijn testament te bespre-
ken. Hij was weduwnaar en had geen 
kinderen. Zijn zussen hadden een goed 
leven, zei hij, en hun kinderen ook. Er was 
geen geld van hem nodig “op die grote 
hoop”. Hij hoefde geen nichtjes of neef-
jes te helpen, dus wilde hij iets anders 
goeds doen. Maar wat dan?
Zijn vrouw was overleden aan kanker. 
Het KWF dan? Maar dat is zo’n grote 
organisatie, hij had het gevoel dat zijn 
geld dan alleen nog maar gebruikt zou 
worden om de rente te betalen aan de 
bank voor al dat geld dat het KWF al 
op de bank had staan. Tja, een nieuw 
dilemma...
Een kleinere organisatie dan in de buurt? 
Zijn die wel betrouwbaar? Hij hoorde 
wel eens van stichtingen waarvan de 
voorzitter zei dat het geld aan een goed 
doel besteed werd, maar die ondertus-
sen zelf haar huis fl ink verbouwde en 
als je dan vroeg “laat eens zien wat u 
gedaan heeft?”, met allerlei onzinnige 
zwetsverhalen aankwam.
Nee, dat vond meneer niets. Maar wat 
dan? Ik vertelde hem dat iedereen een 
stichting kan oprichten en zelfs bij tes-
tament. “Leg eens uit”, zei hij direct geïn-
teresseerd.
Een stichting oprichten is niet zo in-
gewikkeld, dat kan ik, maar wat moet 
er dan in die stichting staan? Wat is de 
naam, wat is precies het doel, wie moet 
de bestuurder worden? En in geval van 
bijvoorbeeld overlijden van de bestuur-
der: wie is de opvolger, of wie benoemt 
hem of haar? Dat bedenk ik niet; dat is 
geheel aan de oprichter.
Meneer wilde graag nadenken over het 
oprichten van een stichting met een 
door hemzelf te bepalen goed doel en 
met bestuurders die hij volledig ver-
trouwt. Het fi jne vond hij ook dat het pas 
in werking treedt bij zijn overlijden, en 
dat met zijn vermogen dan nog goede 
dingen gedaan kunnen worden lang 
nadat hij er zelf niet meer is om goede 
dingen te doen.
Als je nog leeft, kan je zelf goede dingen 
doen, maar wil je ook dat na jouw over-
lijden die goede dingen doorgaan? Kom 
dan langs om een testament te maken, 
dan kijken we samen wat jouw goede 
doelen zijn.

Aletta Laarberg-Trynes
De notaris die nog tijd voor je neemt.

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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LIEMERSNOVUM
Voltastraat 21
6902 PT Zevenaar
info@liemersnovum.nl
0316 - 226514

Armanda Waters-Peters is directeur van De 
Trompetter in Angerlo, één van de scholen bin-
nen LiemersNovum. “Ik ben onder de indruk 
hoe flexibel alle leerkrachten, ouders en leer-
lingen in de nieuwe werkelijkheid een plek vin-
den. Zo zie je maar: als de pijn hoog genoeg is, 
kun je allemaal veranderen. Ik word blij van de 
wijze waarop wij onze leerlingen op dit moment 
grotendeels online les geven.”
Terug naar de bewuste zondagavond waarop 
het besluit om de scholen te sluiten wereld-
kundig werd gemaakt. Armanda Waters-Peters: 
“We hadden daarvoor al overleg gehad op het 
bestuursbureau van LiemersNovum met alle 
directeuren. We waren voorbereid. Vervolgens 
is er een tweede overleg geweest waarin we 
hebben besloten dat iedere school op zijn eigen 
manier de leerlingen les gaan geven. Bijvoor-
beeld online.”
Bij De Trompetter werden de ouders al langer 
geïnformeerd over schoolzaken via de app 
Social Schools. “Dat kanaal werkt ook nu snel 
en effectief. Verder werken we met Snappet, 
een digitale tool waarmee de leerlingen de 
basisvaardigheden van rekenen en taal oefe-
nen op een chromebook. Snappet kan prima 
vanuit huis. Samenwerken doen we in Micro-
soft Teams. Dat was nieuw, maar heel handig 

om op afstand met groepen samen te werken. 
Wij plannen roosters en taken in, die op het 
gewenste tijdstip zichtbaar worden voor de 
leerlingen. We zetten daar ook leerstof online 
die de leerlingen moeten volgen. Met Snappet 
kunnen we zelfs realtime mee kijken. Dus als 
een leerling veel fouten maakt tijdens een oe-
fening, kan de docent meteen telefonisch, via 
chat of videobellen de leerling van tips voor-
zien.”
Armanda is enthousiast hoe de nieuwe realiteit 

wordt opgepakt en hoort van haar collega’s op 
ander scholen soortgelijke verhalen. En natuur-
lijk vraagt een enkele leeftijdscategorie iets 
anders. “Groep 3 heeft bijvoorbeeld een fysiek 
pakket mogen ophalen, waarmee ze weken 
vooruit kunnen. Daarnaast heeft groep 8 het 
musicalboekje gekregen. Zij gaan waarschijn-
lijk auditie doen via een filmpje voor de eind-
musical. Voor iedereen is er zoveel mogelijk 
maatwerk. Het is hartverwarmend hoe het 
door iedereen wordt opgepakt…”

Het zat er al een paar dagen aan te komen. Maar op het moment dat het besluit viel om alle scholen in Nederland te 
sluiten vanwege het Corona-virus, werd er ook bij LiemersNovum even geslikt. De scholen binnen de koepel hebben 
de draad inmiddels online opgepakt.

Videobellen met
leerlingen thuisKelly Bockting (28)

‘ Ik krijg
veel knuffels’
Werken met kinderen?
“Ik ben als pedagogisch medewerker 
verbonden aan IKC De Wissel. Wij verzor-
gen voor het IKC de opvang: voorschools, 
kinderdagverblijf (KDV), peutergroep 
en buitenschools. Ik ben met name 
werkzaam op het kinderdagverblijf en de 
peutergroep.”

Wat maakt dit werk zo leuk?
“We zorgen voor een veilige setting zodat 
kinderen tot ontwikkeling kunnen komen. 
Wij bieden ze structuur, speel- en leer-
aanbod. We bereiden de kinderen op deze 
wijze voor op de basisschool en leren 
ze met leeftijdsgenootjes te spelen. We 
doen verder leuke spelletjes, knutselen 
en maken uitstapjes naar de kinderboer-
derij of het bos waardoor ze zich verder 
ontwikkelen.”

Leuk en leerzaam?
“Het is dankbaar werk. Iedereen is er blij 
mee. Ik krijg veel knuffels van de kinde-
ren en aan het eind van de dag willen ze 
vaak niet eens naar huis, haha.”

Column

 ’School dicht’
Zondag 15 maart 2020 gaat de geschiede-
nisboeken in als de dag dat onze overheid 
het besluit nam om de scholen in ieder 
geval drie weken te sluiten, misschien 
nog wel langer. Dat was zeker geen 
gemakkelijk besluit. Allerlei deskundigen 
ventileerden hun mening en bespraken de 
vele consequenties.  
Wat er dan gebeurt, is dat achter de 
schermen op alle scholen teamleden 
en directies aan de slag gaan om te 
bespreken wat ze dan nog wel kunnen. 
Ja, we vangen leerlingen op van ouders 
met vitale beroepen, maar we willen hun 
kinderen, onze leerlingen, ook zo goed 
mogelijk voorzien van onderwijsmate-
riaal. 
Ineens komen er prachtige ideeën los 
van creatieve collega’s die filmpjes gaan 
maken, anderen bedenken uitdagende 
opdrachten voor thuis en samen zoeken 
we podia om dat allemaal met elkaar te 
delen. En zo gebeurt het dat ‘bovenmees-
ter Cruijff’ gelijk krijgt als hij zegt dat elk 
nadeel z’n voordeel heeft… 

Pieter-Jan Buhler
Bestuurder LiemersNovum

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Vanaf links: Rens, Jasmijn en Milan Spaan leren thuis gewoon door. 
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DUIVEN – Huub Hieltjes (54) is sinds 20 februari 
2020 de nieuwe burgemeester van de gemeente 
Duiven. Hij moest meteen volop aan de slag, 
want naast de gebruikelijke werkzaamheden 
raasde er ook nog een storm, waardoor de car-
navalsoptocht in Groessen werd afgelast. Daar-
na volgde het COVID-19 virus dat de hele wereld 
in zijn greep houdt. Geen gemakkelijke tijd voor 
een kersverse burgemeester.

Beste burgemeester, wie bent u eigenlijk?
“Ik ben Huub Hieltjes en mag mij sinds 21 februari 
burgemeester van de gemeente Duiven noemen. 
Toen mijn partner Esther en ik dat nieuws ver-
namen, zijn we meteen op huizenjacht gegaan. 
Wij waren al bekend in Duiven en de omgeving, 
omdat mijn ouders zijn geboren in Didam en Loil. 
Van mijn 12e tot 22e levensjaar heb ik in Zeddam 
gewoond. Mijn hobby’s zijn: leuke dingen doen 
met familie, naar het theater gaan en sporten, 
vooral hardlopen. De afgelopen jaren heb ik ieder 
jaar meegedaan aan een marathon. Ik weet niet 
of ik daar in 2020 tijd voor heb, maar we zullen 
zien!”

Over uw loopbaan: hoe zag uw carrière eruit?
“Ik begon in Doetinchem met een MBO-opleiding. 
Het plan was om daarna HBO te gaan doen in 
Arnhem, maar ik heb ervoor gekozen om een 
opleiding bij de Belastingdienst te volgen. Later 
ging ik in de avonduren fiscaal recht in Leiden 
studeren. Op een gegeven moment ben ik in Den 
Haag bij het Ministerie van Financiën gaan wer-
ken en tegelijkertijd was ik in de politiek actief, 
onder meer bij de VVD in Gelderland. Later ben 
ik Statenlid geworden van de provincie Zuid-Hol-
land. Toen merkte ik dat ik iets voor mensen kon 
betekenen en dat vond ik mooi. De politiek neemt 
allerlei besluiten die invloed hebben op de mens 
en daar wilde ik mee doorgaan.”

Waar komt uw interesse voor politiek vandaan?
“Thuis aan de eettafel. Mijn ouders waren mid-
denstanders en volgden de politiek. Daarnaast 
hadden mijn drie oudere broers ook een eigen 
mening. Dus toen ik jong was, werden er al hele 
discussies over de politiek aan de eettafel ge-
voerd. Zo werd mijn interesse voor politiek in mijn 
jeugd al aangewakkerd.”

Waarom en wanneer koos u ervoor om VVD’er 
te worden?
“Die keuze kwam tijdens mijn middelbare school-
tijd. Het eerste wat mij aansprak was het onder-
werp veiligheid; ik vond dat de VVD in de tijd van 
Hans Wiegel daar goede dingen over zei. Ook 
het aanspreken van mensen op hun eigen ver-
antwoordelijkheid, vind ik een belangrijk thema.”

U heeft verschillende functies vervuld, waar-
om is het burgemeesterschap een droom-
baan?
“Als burgemeester kun je bij uitstek juist iets 
voor mensen betekenen. Dat kan zijn als men-
sen problemen hebben, maar ook bij leuke mo-
menten, zoals een zestigjarig huwelijk.”

Waarom dan burgemeester van de gemeente 
Duiven?
“Het is het gebied waar mijn familie woont. Ik 
kwam er dus al vaak en ik vind het een pretti-
ge omgeving. De gemeente Duiven is ook een 

heel ondernemende gemeente met 250 hectare 
bedrijventerrein en heel veel bedrijven: van een 
grote detailhandel tot meubelzaken en bouw-
markten. Het is een gemeente die ruimte wil bie-
den aan ondernemende mensen en dat spreekt 
mij als zoon van twee ondernemers erg aan. 
Ook is het een fijne plek om samen met Esther 
te wonen. Mensen kijken hier naar elkaar om en 
ontmoeten elkaar.”

Woont u inmiddels ook al in de gemeente 
Duiven?
“We hebben een huis gekocht en we hebben 
ondertussen ook de sleutel in ontvangst mogen 
nemen. Nu is er een aannemer bezig om het 
huis mooi af te maken. We verwachten midden 
april alles te kunnen verhuizen van Breda naar 
Duiven.”

Welk(e) doel(en) staat of staan bovenaan uw 
lijst om te behalen?
“Het allerbelangrijkste voor mij is dat de ge-
meente Duiven voor iedereen een veilige en 
prettige gemeente moet zijn om te wonen, wer-
ken en recreëren. De belangrijkste doelen die 
ik tijdens mijn burgemeesterschap wil behalen, 
zijn veiligheid, en dat iedereen tot zijn recht 
komt. Verder vind ik het als burgemeester die 
boven de partijen staat, ook heel belangrijk dat 
de gemeenteraad met de inwoners de keuzes 
maakt die echt passen bij de dorpen. Ik kom hier 
net nieuw binnen, dus het is niet zo dat ik zeg: 
dit is mijn tienpuntenplan dat gerealiseerd moet 
worden. Het zijn de gemeenteraadsleden die 
door de inwoners gekozen zijn, dus ik wil samen 
met de gemeenteraad zorgen dat we de ideeën 
van de inwoners kunnen helpen realiseren.”

Wat kunt u als persoon met uw ervaring toe-
voegen aan de gemeente Duiven?
“Ik denk dat de ervaringen die ik heb opgedaan 
tijdens het werken bij de provincie, het water-
schap en de rijksoverheid (het ministerie) erg 
helpen bij het realistisch kijken naar vraagstuk-
ken, het samenwerken met buurgemeentes en 
het beslissen wanneer we naar politiek Den 
Haag moeten gaan om dingen voor elkaar te krij-
gen. Ook kunnen mijn enthousiasme, netwerk en 
houding om open te staan voor inwoners en on-
dernemers eraan bijdragen om samen te doen 
wat het beste is voor Duiven, Groessen en Loo.”

U heeft een erg uitgebreide portefeuille;  
op welke terreinen denk u de grootste uitdagin-
gen tegen te komen voor de gemeente Duiven?
“Ik zit nu nog in mijn eerste honderd dagen, dus 
ik wil over alles met iedereen spreken om te kij-
ken wat nodig is. Alle dingen in mijn portefeuille 
zijn natuurlijk van belang, maar veiligheid is wel 
echt een belangrijk onderwerp, ook gezien onze 
gezondheidssituatie op dit moment. Ook zijn er 
te veel woninginbraken en dat moet worden voor-
komen. En dan is er nog de woningbouw. Er zijn 
lange wachtlijsten voor woningen. Dat is een be-
langrijk aandachtspunt.”

Hoe zijn de eerste weken in de nieuwe functie 
bevallen zowel privé als qua werk?
“Privé gaat het heel goed, we hebben een mooi 
nieuw huis, en als we met mensen praten is 
iedereen erg vriendelijk en open. We voelen ons 
hier thuis. Qua werk gaat het ook goed, ik voer 
nu vooral veel gesprekken om met iedereen ken-
nis te maken. Ik ervaar een prettige werksfeer 
en ik heb echt het gevoel welkom te zijn. In mijn 
eerste werkdagen werd er meteen een beroep 
op mij gedaan, want er moest beslist worden 
of de carnavalsoptocht in Groessen door kon 
gaan vanwege de harde storm. Ook nu met het 
COVID-19 virus moeten er beslissingen worden 
genomen, want wat moet je wel en niet door 
laten gaan en waarin kunnen we wat voor elkaar 
betekenen?”

De gemeente Duiven kent een bestuurlijke 
samenwerking met Westervoort. Hoe ziet u de 
toekomst van Duiven als gemeente?  
Wordt deze samenwerking geïntensiveerd of 
ligt een totale fusie voor de hand?
“Het gaat mij om de inwoners en ondernemers, 
om wat goed voor hen is. Een goede samenwer-
king tussen Westervoort en de gemeente Dui-
ven helpt de dienstverlening en ondernemers en 
dat staat voorop. Ik ben hier niet burgemeester 
geworden om de laatste burgemeester van de 
gemeente Duiven te zijn, maar wel om die dingen 
te doen die goed zijn voor de inwoners. Dit bete-
kent dat de zelfstandige gemeente Duiven, als 
dat nuttig is, dingen samen zal doen met Wes-
tervoort, maar zeker ook met andere gemeenten 
in de regio. Ik ga me elke dag inzetten om de 
goede dingen te doen voor onze inwoners en  
ondernemers.”

De ontdekkingsreis van Huub Hieltjes
Nieuwe burgervader komt thuis in de gemeente Duiven

Huub Hieltjes krijgt de ambtsketting omgehangen door wethouder Ineke Knuiman. Foto: Fotografie Jacques Kok

“Ik voel me helemaal thuis in de gemeente Duiven”. Foto: Fotografie Jacques Kok

Nina Elbers
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Liemers Poëzie
Ergens in de Liemers

Ver weg of dichtbij

Kruisen grijze wegen

Rijden auto’s snel voorbij

Voor elke wind een weg

Al blijven auto’s op de baan

Daar waar de dag verstrijkt

Al zullen auto’s blijven gaan

Het stoplicht springt op groen

Het is een klein lichtje dat leidt

Naar dat kruispunt, van wegen

Tussen droom en werkelijkheid

Kyra Sannes

GROESSEN – Nederland wordt hard geraakt 
door het coronavirus. Scholen zitten dicht, ho-
recagelegenheden blijven op slot en ook ande-
re ondernemers worden financieel geraakt. De 
crisis zorgt óók voor mooie nieuwe initiatieven. 
Zoals bij fruitkwekerij De Stokhorst in Groessen. 
”Iedereen die in zorgsector werkt, kan bij ons 
een gratis doos fruit ophalen”, aldus eigenaar 
Theo Wolters.

De uitdeelacties van De Stokhorst zijn niet hele-
maal nieuw, maar de coronacrisis was de direc-
te aanleiding om nu ook aan zorgverleners fruit 
te schenken. “We hebben veel contact met onze 
klanten, veel van hen werken in de zorg. Die doos 
met fruit kunnen ze mooi op het werk neerzetten.” 
Naast de zorgmedewerkers krijgen ook de men-
sen met een kleiner budget gratis fruit. “Zeker nu 
veel mensen onzeker zijn over de toekomst wordt 
het gewaardeerd dat ze gratis fruit kunnen halen.” 
Bovendien geeft De Stokhorst ook producten aan 
de voedselbanken in de regio en wordt ervoor 
gezorgd dat de prijzen laag blijven. “We vinden 
het extra fijn als klanten zelf naar onze winkel 
komen. Zo hebben we een beeld van hun situ-
atie en begrijpen we hen beter.” Door alle acties 
kunnen de mensen de fruitkwekerij gemakkelijk 
vinden. De klanten geven vaak positieve reacties 
op de acties, zo ook op deze. “De waardering van 
onze klanten is groot. Veel mensen vinden het 
ook erg leuk om naar onze winkel te komen. Wij 
zijn daar heel erg blij mee, we vinden het fijn om 
met kleine dingen veel voor de mensen te kunnen 

betekenen.” Ook voor De Stokhorst zijn het onze-
kere tijden. “Niemand weet wat deze coronacri-
sis ons zal brengen.” Toch blijven de werknemers 
van de fruitkwekerij optimistisch. Ze hebben een 
aantal maatregelen getroffen om verspreiding 
van het virus en enorme drukte tegen te gaan. 
Zo bezorgen ze nu meer bij de mensen thuis en 
hebben ze kant en klare tassen met producten 
erin gemaakt. Lange wachtrijen worden op die 
manier voorkomen. Daarnaast hoeven bezoekers 

het fruit nu niet meer zelf te pakken. De fruit-
kwekerij wil ook samenwerken met de horeca, 
want die krijgen het nu ook zwaar te verduren. 
Zo gaan ze bijvoorbeeld samen voedselpakketjes 
samenstellen en bezorgen. Inmiddels verkoopt 
de Stockhorst ook bloemen voor een kweker in 
de buurt, zodat hij ook een redelijke prijs voor zijn 
product krijgt. Deze kweker helpt op zijn beurt De 
Stokhorst weer met ontsmettingsmiddel, zodat 
het coronavirus zich niet verder verspreidt. De 

ene hand wast de andere. “We moeten samen kij-
ken naar een goede oplossing. We moeten goed 
inspelen op de crisis. Veel problemen kunnen zo 
opgelost worden. Door klimaatverandering groeit 
het fruit eerder dan vroeger. Daar hebben we ook 
een oplossing voor gevonden. Beregenen van de 
planten was de uitkomst. Ook de economische 
crisis van 2008 tot 2012 hebben we overleefd. 
Als je veel samenwerkt, is er meer mogelijk dan 
je denkt.”

Linda Ruijs

Gratis fruit voor zorgverleners
Hartverwarmend initiatief van De Stokhorst tijdens coronacrisis

Theo Wolters, Indy Tersteeg, Alec Wolters: “Als je veel samenwerkt, is er meer mogelijk dan je denkt.”  (foto: Linda Ruijs)
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Donderdag 12 maart zaten we met een beperkt 
aantal collega’s gezamenlijk gezellig te lun-
chen in verband met 25 jarig dienstverbanden 
van twee bevlogen medewerkers. Natuurlijk 
waren we ons terdege bewust van alle hygiëne 
maatregelen vanwege het Corona virus. Dat 
een paar uur later de dag er totaal anders uit 
zou komen te zien wisten we toen nog niet. De 
rest van de dag stond in het teken van het an-
nuleren van theatervoorstellingen, informeren 
van gasten, het stopzetten van alle groepsacti-
viteiten en cursussen. Toen gold de maatregel 
nog voor alle activiteiten met meer dan 100 
personen. Eigenlijk is het vanaf dat moment le-
ven van dag tot dag. Al na het weekend hebben 
we alle activiteiten moeten staken. Een ver-
standig besluit, want we moeten met z’n allen 
maximaal inzetten op de indamming van dit vi-
rus. Je merkt wat voor enorme impact dit alle-
maal heeft op ons dagelijks leven. Nog los van 
alle financiële gevolgen ook voor onze ZZP’ers, 

medewerkers en eigen organisatie. Tot nu toe 
reageren onze gasten en cursisten zeer cou-
lant, rustig en begripvol. En dat is nodig, want 
we zitten allemaal in een bizarre situatie. Het 
brengt ook nieuwe manieren van werken met 
zich mee. Meer online vergaderen en lessen 
die via Youtube worden aangeboden. Op deze 
manier proberen we de thuiszittende kinderen 
zoveel mogelijk te helpen met hun dagelijks rit-
me. Op het moment van schrijven zitten we er 
nog middenin en misschien zelfs wel aan het 
begin van de crisis. We zijn met man en macht 
bezig met het verzetten van voorstellingen en 
oplossingen te verzinnen voor het moment dat 
we weer van start mogen gaan. Voor nu gaat 
alle aandacht naar de zorgmedewerkers. Zij 
staan voor enorme uitdagingen. Natuurlijk is 
alles wat wij doen zinvol, maar een goede ge-
zondheid gaat altijd voor. We gunnen iedereen 
een mooi jubileum in goede gezondheid. Dus 
allemaal pas op de plaats!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Gezondheid

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



ZEVENAAR – Op dit moment heb-
ben we allemaal te maken met het 
coronavirus. De ene ondernemer 
kan gewoon thuis doorwerken, ter-
wijl de andere ondernemer zijn zaak 
drie weken moet sluiten. Bij MKB 
Zevenaar zijn we ook bezig met de 
gevolgen van het virus voor onder-
nemers.

Onze voorzitter heeft korte lijnen bij 
de gemeente. Hij overlegt nu dagelijks 
met de gemeente en de wethouder. 
Ondervind je problemen door alle co-

ronamaatregelen? Geef dat dan door 
aan voorzittermkbzevenaar@gmail.
com. Wellicht kunnen wij helpen om 
gesprekken op gang te krijgen.

Heb je zelf al een mooie oplossing 
gevonden? Meld het dan ook even 
en stuur deze ook naar het mailadres 
van de voorzitter. Hij neemt contact 
met je op als het nodig is.
We hopen dat jullie deze periode alle-
maal goed doorkomen en dat we ie-
dereen binnenkort in goede gezond-
heid terug zien!

Problemen met je bedrijf  
door corona?

Baltus Bloemen in Zevenaar wordt  
De Liemers Bloemen
ZEVENAAR – 30 maart aanstaande 
wordt Baltus Bloemen overgenomen 
door De Liemers Bloemen. In samen-
werking met Stefan’s Bloem & zo uit 
Westervoort en Bloemenhuis Klimop 
te Oosterbeek voorzien wij u graag 
van dagverse snijbloemen en mooie 
planten voor binnen en buiten.

Ons team van ervaren bloembinders 
verzorgt met veel aandacht en lief-
de al uw bloemwerk, van een fleurig 
plukboeket in uw huiskamer of voor 
een verjaardag, tot allerlei gelegen-
heidsbloemwerk zoals trouw- en rou-
warrangementen. Tevens zijn wij aan-
gesloten bij Top Bloemen om in heel 
binnenland en buitenland uw bloemen  
te bezorgen.

In verband met het coronavirus bie-
den wij u nu een extra service aan en 
bezorgen wij alle bloemen gratis in de 
regio Arnhem, Velp Rheden, Liemers. 
Als u niet naar de winkel kunt komen 
kunt u uw bestelling via what’s app 06 
30061313 doorgeven, betalen via het 
tikkie, dat daarna volgt en het wordt 
netjes door ons verzorgd.

Graag tot ziens!

SPIJK – Een uitgebreid diner buiten 
deur zit er voorlopig niet in, nu de 
horeca vanwege het coronavirus de 
deur dicht moet houden. Jeroen Fier-
kens, eigenaar van restaurant Villa 
Copera in Spijk, bedacht samen met 
kok Aran Tijmense een alternatief. 
Hij bezorgt driegangendiners aan 
huis.

In Spijk zag Fierkens de bui al han-
gen. ,,Ik had zo’n vermoeden dat we de 
deur vanwege corona zouden moeten 
sluiten. We kregen heel veel annule-
ringen. Toen zijn we samen met ons 
team we gaan bedenken wat we kon-
den doen. Nu je nergens meer naartoe 
mag, bieden we toch de mogelijkheid 
om lekker uitgebreid te tafelen. We be-
zorgen onze gerechten gewoon aan 
huis.”

Bezorggebieden
Villa Copera bezorgt van woensdag 
tot en met zondag op het Gelders 
Eiland en in de gemeenten Zeven-
aar, Duiven en Westervoort. ,,Buiten 
de Liemers bezorgen we in overleg”, 
zegt Fierkens. De prijs voor het com-
plete driegangendiner proeverijmenu 
is 32,50 euro per persoon. Ook is er 
de mogelijkheid om het voorgerecht, 
hoofdgerecht of nagerecht proeverij 

los te bestellen. Het voorgerecht kost 
14,50 per persoon, het hoofdgerecht 
13,50 per persoon. en het nagerecht 
kost 7,50 euro per persoon. De gerech-
ten worden allemaal in proeverij vorm 
geserveerd, u hoeft dus niet te kiezen 
maar kunt van alles proeven van vis, 
vlees tot vegetarisch. Tussen 16:00 en 
18:00 uur wordt de proeverij bij u thuis 
bezorgd en zijn er slechts nog enke-

le handelingen nodig om een heerlijk 
driegangenmenu op tafel te serveren. 
Wilt u de gerechten dezelfde dag nog 
in huis geserveerd krijgen, dan is voor 
15:00 uur bestellen wenselijk.

Bestellen kan via whatsapp of bel 
naar: 06 83989769. Voor het menu, 
meer informatie of de voorwaarden 
kijk op: www.villa-copera.nl.

Villa Copera bezorgt bij u thuis

TOLKAMER – Deze vreemde periode 
raakt ons allemaal, ook wij hebben door 
de maatregelen van het RIVM onze sa-
lon vanaf 24 maart moeten sluiten.

Dit besluit maakte een einde aan een 
periode van onzekerheid over het 
uitvoeren van ons vak in deze crisis. 
Zoals alle andere genomen maatre-
gelen is het naleven hiervan niet al-
tijd makkelijk maar dit is het beste  

voor uw en onze gezondheid.
Op onze Facebook pagina proberen wij 
u zo goed mogelijk op de hoogte te hou-
den over de ontwikkelingen. Hier kunt u 
ook terecht voor individueel productad-
vies van ons mooie merk La Biostheti-
que.
We hopen u allemaal weer vanaf 6 april 
te mogen ontvangen in onze salon.
Blijf gezond, let op elkaar. Lieve groet,
Haarsalon John

Voorgerecht.

We moeten sluiten…

DUIVEN – Het bestuur van De Wij-
Kern heeft besloten om zijn club tot 
nader orde te sluiten tot in ieder geval 
6 april in verband met het coronavi-
rus.

Het bestuur is verantwoordelijk voor 
de gezondheid van de vrijwilligers, op 
de momenten dat zij in de club aan 
het werk zijn. En zij mogen geen enkel 

risico lopen. Daarnaast voelen zij zich 
in hoge mate verantwoordelijk voor 
hun bezoekers. Een doelgroep die voor 
een groot deel uit kwetsbare ouderen 
bestaat. Ook voor hen willen zij ieder 
onnodig risico uiteraard uitsluiten.
Verder hopen zij op deze manier een 
steentje bij te kunnen dragen aan het 
stoppen van de verspreiding van het 
coronavirus.

Het bestuur bedankt alle vrijwilli-
gers, coördinatoren, huurders en 
bezoekers voor hun begrip en hun 
medewerking. Voor vragen kan men 
contact opnemen met de voorzitter 
van het bestuur: Marika Biacsics:  
06 82175229. 

Meer informatie over De WijKern staat 
op www.dewijkern.nl.
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Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

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

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

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

Assurantiën  Pensioenen  Hypotheken  Administratie  Makelaardij

Reserveer 
nu het nog 

kan!

Als advies 
maatwerk wordt
Het gemak van ontzorgen

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

De Wijkern sluit tot nader order

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

De Liemers Bloemen, Marktstraat 33 Zevenaar; 0316 343515.



EXTREEM 
STERK

Sikkens Rubbol BL Rezisto 
Binnenlak: 

• 	Beschermt houtwerk
tegen slijtage

• 	Crosslinking technologie
maakt de lak extreem sterk

•  Geurarme en snel -
drogende lak voor binnen

ACTIEPERIODE:
 t/m 15 april 2020

NU MET 
25% KORTING

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

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

BINNENZONWERING – 20%
GORDIJNEN • ROLGORDIJNEN • JALOUZIEËN

Vind ons en volg ons op Facebook en twitter

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

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

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

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

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

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

www.nama.nl

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

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

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

versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 212,70

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 120,55

Glasweefsel pakket
25 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 81,55

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en onbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m²,
onbehandeld

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

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

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



Sommige Nederlandse woorden hebben door 
de eeuwen heen een negatieve betekenis of la-
ding gekregen. De woorden autochtoon of al-
lochtoon hadden voorheen een minder nega-
tieve of positieve betekenis dan in het heden. 
Dit gezien alle ophef over de vluchtelingencrisis 
en de daarmee gepaarde integratie. Naast dit 
voorbeeld zijn er nog vele andere voorbeelden 
te noemen. Het doel van dit project is te zor-
gen dat woorden die een negatieve lading heb-
ben gekregen te veranderen. Op deze manier 
zal beter recht gedaan worden aan bepaalde 
uitingen. Ook is het idee dat men hierbij een 
minder vervelende smaak of gevoel krijgt. Zo 
wordt onbewust positivisme gestimuleerd, wat 
op lange termijn weer beter is voor de men-
tale gezondheid. Dit is te vergelijken met een 
vorm van nudging, waarbij mensen door klei-

ne ‘onzichtbare duwtjes’ geholpen of gestuurd 
worden. Dit sturen heeft tot doel een bepaald 
betere uitkomst voor de maatschappij te cre-
eren. Het eerste voorstel is om woorden zoals 
uitkering te vervangen door loon, belasting door 
algemeen-welzijnsbedrag. Loon is namelijk iets 
wat mensen krijgen voor hun bijdrage aan de 
maatschappij. Algemeen-welzijnsbedrag past 
beter dan belasting, aangezien het geld wordt 
uitgegeven aan het algemene welzijn. Dit omdat 
er onder andere bruggen, wegen en sporen van 
worden gebouwd. Maar bijvoorbeeld ook scho-
ling, gezondheidszorg worden ondersteund van-
uit dit geld. Dit zijn voorbeelden van woorden 
die door middel van vervanging beter aanslui-
ten. Dit project zal als eerste worden uitgevoerd 
in Duiven als experiment. De trekker hiervoor 
is Hope XXL. Er is op ambtelijk niveau gespro-
ken over het idee. Ook is er contact gelegd met 
UWV. Daar is draagvlak om een en ander verder 
uit te werken.

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

Naam?
“Anouk de Valois, ik woon in Duiven. Mijn bedrijf 
heet Anouk@Work BV.”

Bedrijf?
“Bijna vijftien jaar geleden ben ik begonnen met 
@Work Uitzendbureau, waar ik als bemiddelaar 
vraag en aanbod bij elkaar bracht op de arbeids-
markt van de Liemers. Ik was toen nog nieuw 
in deze regio en kende niemand. Om snel een 
netwerk op te bouwen van werkgevers ben ik 
veel vrijwilligerswerk gaan doen bij ondernemers-
verenigingen en andere initiatieven. Daar heb ik 
me verder ontwikkeld, ook op andere vlakken. 
Soms was het heel ander werk dan bij het uit-
zendbureau, maar supertof! Het uitzendbureau 
zelf is niet meer actief, want ik heb mijn kansen 
op een ander vlak gepakt. Ik ben verder gegaan 
als Anouk@Work. Wat ik precies doe? Je kunt 
denken aan belangenbehartiging, organisatie van 

evenementen, het werven van medewerkers en 
het begeleiden van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Mijn agenda is altijd goed ge-
vuld en mijn opdrachtgevers zijn vooral lokale 
overheden en MKB-ondernemers in de Liemers.”

Vrije tijd?
“Ik houd van mensen en gezelligheid. Mijn tijd 
breng ik vaak door met vrienden of mijn hond 
Inck, maar ook met klussen, tuinieren en lezen.”

De Liemers?
“Vijftien jaar ondernemen en tien jaar wonen in de 
Liemers: ik werk, woon en leef hier.”

Mooiste plekje?
“De Uiterwaarden. De rust, ruimte en natuur zijn 
een verademing als je een gevuld leven hebt, zo-
als ik. Het bezoeken van restaurants in de Lie-
mers staat ook regelmatig in mijn agenda!”

De Liemers Helemaal Goed?
“Ik ben al partner sinds de lancering van de ‘smi-
ley’. Ik denk dat we in de Liemers te bescheiden 
zijn over ons mooie gebied. Samen kunnen we 
deze regio op de kaart zetten. Ik draag De Lie-
mers Helemaal Goed dan ook een warm hart toe.”

De slag in de Filipijnenzee werd gedurende 
19 en 20 juni 1944 uitgevochten tussen de 
Amerikaanse en de Japanse vloten in het 
strijdgebied van de Grote Oceaan. De Ja-
panse bevelhebbers geloofden nog steeds 
in de mogelijkheid om de Amerikanen tot 
vredesonderhandelingen te dwingen door 
hen een enorme nederlaag toe te dienen. 
De achterliggende gedachte was hierbij 
dat het Amerikaanse publiek thuis genoeg 
zou hebben van de oorlog met Japan en 
de politieke leiders onder druk zou zetten 
om de vrede te sluiten. Een dergelijke slag 
zou de Amerikaanse vloot moeten wor-
den toegebracht op het moment dat die 
de landingen op de Marianeneilanden aan 
het uitvoeren waren. De uiteindelijke slag 
was een van de grootste zeeslagen in de 
historie en tevens het treffen waarin het 
meeste vliegdekscheppen in totaal aan 
deelnamen; bij elkaar opgeteld beschik-
ten de Japanse en Amerikaanse vloten over 24 
vliegdekschepen en ongeveer 1350 vliegtuigen 
voor deze schepen. De Japanse leiders lieten 
viermaal aanvalsgolven met vliegtuigen richting 
de Amerikaanse vloot vliegen. Deze aanvallers 
konden echter relatief gemakkelijk onderschept 
worden door Amerikaanse numerieke en tech-
nologische voordelen. Uiteindelijk slaagden de 
Amerikanen erin om gedurende de slag drie Ja-
panse vliegdekschepen tot zinken te brengen en 

ongeveer 600 vliegtuigen te vernietigen zowel 
op de schepen als in de lucht. Tegenover deze 
schade verloor de Amerikaanse vloot slechts 
130 vliegtuigen en raakte een slagschip bescha-
digd. Volgens commentatoren was de slag in de 
Filipijnenzee het moment waarop de Japanse 
vloot definitief de mogelijkheid verloor om het 
initiatief te nemen in operaties te zee. Voortaan 
zouden de geallieerden in de Grote Oceaan het 
initiatief op zich kunnen nemen.

ZEVENAAR – Grenzen binnen de kunst opzoe-
ken en misschien wel grenzen overschrijden 
was wat ik donderdagavond 12 maart heb ge-
zien tijdens de voorstelling ‘Sorry baby’ van 
Stefano Keizers in Het Musiater in Zevenaar. 
Het concept vond ik uitermate origineel en 
gedurfd. Over de uitvoering heb ik echter ge-
mengde gevoelens.

Op de pikzwarte theatervloer ligt een helderwit 
tapijt, waar je bijna je ogen aan brandt. Op het 
tapijt staat een simpele en sombere opstelling 
van een stapelbed zonder matrassen of dekens 
en een zwart kastje met daarop een witte ou-
derwetse draaischijftelefoon. Allemaal omsloten 
met een laag wit tuinhekje. Linksboven wordt 
het zwart doorbroken door felrode letters en cij-
fers: ‘Deze voorstelling duurt nog 90 minuten’. 
Het oorverdovende kabaal van de rinkelende te-
lefoon vormt de aftrap van de voorstelling. Het 
gerinkel blijft ongemakkelijk lang doorgaan tot 
de in een witte catsuit geklede gedaante zich 
eindelijk uit zijn foetushouding ontpopt en de 
telefoon opneemt. “Met Ste-fa-no Keizers.” We 
zitten goed. Stefano begint te vertellen, het plot 
wordt duidelijk. Hij leest een e-mail voor waaruit 
blijkt dat hij de tournee wilde afblazen, omdat 
het volgens hem zal uitdraaien op een teleurstel-
ling. Dat betekent een aanslag op zijn carrière. 
Er volgt een dramatisch en bijna psychedelisch 
verhaal over de gevolgen van dit mailtje waarin-
hij tot de conclusie komt dat het acuut stoppen 
van de tournee voor meer problemen zal zorgen 
dan het simpelweg uit te zitten, dus dat doet 
hij ook. “Dit was dan ook wat ik had voorbe-

reid”, zegt hij. De show zet zich voort met een 
soort voorbereide zooi dat voor een ontzettend 
ongemakkelijke en onprofessionele sfeer zorgt. 
Dit is dan ook exact het gevoel dat Stefano wil 
creëren. Echter, als je de wirwar wat nader be-
kijkt valt mij op dat er toch wel wat interessante 
maatschappelijke kwesties worden aangekaart. 
Zo vertelt Stefano allemaal fantasierijke verha-
len die gemakkelijk onfatsoenlijke en verachte-
lijke impressies achter kunnen laten, maar die 
je vooral het idee geven dat ze eigenlijk nergens 
over te gaan. Deze verhalen komenechter niet 
zomaar uit de lucht vallen. Ze gaan namelijk over 
gevoelige en actuele onderwerpen in onze maat-
schappij als vegetarisme en euthanasie, wat het 
toch wel educatief en boeiend maaktt. Ook loopt 
er een rode draad door het verhaal over onze-
kerheid en de daarbij horende vaak herkenbare 
reacties en gevolgen, maar dan door Stefano 
extra overdreven neergezet. Zo heeft Stefano 
het over verwaarlozing, van de situatie weglopen 
of gewoon niet meer weten wie je bent. Ergens 
maakt dat het een erg psychologisch stuk, wat ik 
kunstig vind, maar de overdrevenheid doet soms 
afbreuk. Daarom vind ik de uitvoering moeilijk 
toegankelijk en vaak over de top. Laat ik het zo 
zeggen: je moet wel wat kunnen hebben en/of 
gewend zijn om van deze voorstelling te kunnen 
genieten. Zoals ik al zei: grenzen worden op-
gezocht en misschien wel overschreden. In de 
uiteenlopende meningen als: ‘hier hoef je geen 
kaartje voor te kopen’ tot ‘op het geniale af’ kan 
ik me dan ook beiden heel goed vinden. Het is 
als een groot experiment, waar moeilijk over te 
zeggen is of het geslaagd is of niet. Mij heeft het 
in ieder geval aan het denken gezet. Als kunst 
dat met je doet vind ik dat Stefano toch zijn 
titel verdient.

Kyra Sannes

Sylvain Thöni

Van de redactie

Frederieke Aaij

‘We zijn te bescheiden in de Liemers’

Slag in de Filipijnenzee

Tr8-project 14: Taalaanpassingen

Recensie ‘Sorry Baby’ door  
Stefano Keizers: een voorbereide zooi

“Ik houd van mensen en gezelligheid”. (foto: Ilya van Kersbergen)
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Het Liemers College werkt nu even 

thuis!

“Het geven van onderwijs op afstand is wennen, maar 
tegelijkertijd op een leuke manier uitdagend. Met videobellen 
kom je een heel eind. De leerlingen zijn enthousiast, werken 
gedreven en de gesprekken zijn waardevol. Toch mis je het 

persoonlijk contact. Communiceren via video is toch minder 
spontaan, maar ook dan probeer ik er als coach voor mijn 

leerlingen te zijn. Dit heeft al tot veel mooie en fijne gesprek-
ken geleid. Ik ben enorm trots op onze leerlingen, die hun 
verantwoordelijkheid nemen en bijna volledig zelfstandig 
werken aan door henzelf bedachte challenges. Dat vind ik 

bewonderenswaardig.” - Jochem, coach Agora Liemers College

Locatie Didam
Dijksestraat 12, Didam

▪ Mavo
▪ Havo 
▪ Vwo-onderbouw 

Locatie Landeweer
Stationspoort 36, Zevenaar

▪ Vmbo-bb
▪ Vmbo-kb

Locatie Zonegge
Zonegge 07-09, Zevenaar

▪ Mavo
▪ Agora Liemers

Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6, Zevenaar

▪ Havo
▪ Vwo

Sinds 16 maart zijn alle scholen in Nederland tijdelijk geslo-
ten. Ook het Liemers College. Onze leerlingen krijgen nu 

onderwijs op afstand. Hoe is dat? Leerling Marten en coach 
Jochem vertellen het je graag!

“Ik wil liever op school zijn, dat is fijner. Maar gelukkig gaat 
het thuis ook goed. Ik vind dat ik me goed kan concentreren, 
omdat er minder mensen zijn. Gelukkig heb ik nog wel digi-
taal contact met mijn klasgenoten en coach. We videobellen 
en whatsappen. Ik mis het echte contact wel, maar ik snap 

heel goed dat het nu veiliger is voor iedereen om zoveel mo-
gelijk binnen te blijven en zo weinig mogelijk mensen te zien. 

Gelukkig zijn er in de week veel leuke momenten, zoals de 
gymopdrachten die we via social media van meneer Vissink 

krijgen.” - Marten, leerling Agora Liemers College

Wil je ook meedoen met de gymopdrachten van meneer 
Vissink? Volg ons dan op Instagram en/of Facebook!


