
Van bijbaantje naar vitaal beroep 
Luca Scalzo is vakkenvuller bij Albert Heijn in Coronatijd

LIEMERS – De Liemerse gemeen-
ten Duiven, Westervoort en Zeven-
aar, RSD de Liemers, ondernemers 
en het Werkgeversservicepunt 
Midden Gelderland hebben de han-
den in één geslagen. Vanaf nu is 
er in de Liemers een Liemers On-
dernemersportaal. Ondernemers 
-groot, klein, mkb-er of zzp’er- kun-
nen hier terecht met al hun vragen 
en ideeën over Werk en Inkomen.

Het idee is ontstaan vanuit vragen 
die RSD de Liemers kreeg van on-

dernemers die zich melden voor de 
Tozo-regeling. Het Liemers Onder-
nemersportaal biedt ondernemers 
de mogelijkheid hun vragen te stel-
len, in plaats van te verdwalen in een 
wirwar van loketten.
De coronacrisis zorgt voor vraag-
stukken bij ondernemers. De over-
heid heeft gezorgd voor een aantal 
maatregelen om deze periode te 
overbruggen. Maar hoe lang gaat 
dit duren en hoe ziet dan de toe-
komst er uit? ‘Daarom hebben wij 
het initiatief genomen voor het 
Liemers Ondernemersportaal. Een 
online portaal waar ondernemers 
hun vraag kunnen stellen, en waar 

ze op werkdagen binnen 24 uur 
worden gebeld om hun vraag te 

bespreken of om antwoord te krij-
gen. Ons regieteam bestaat uit me-

dewerkers van de drie gemeenten, 
RSD de Liemers, Werkgeversservi-
cepunt Midden Gelderland en lo-
kale ondernemers. Samen zijn we 
er van overtuigd dat dit een meer-
waarde biedt voor de ondernemer’, 
aldus Wilfred Hekkers, manager 
van de RSD.

Contact
Heeft u als ondernemer een vraag 
over werk en inkomen, voor uzelf 
of voor uw medewerkers? Ga naar 
www.rsddeliemers.nl/liemers-onder 
nemersportaal. Hier kunt u uw vraag 
stellen of uw innovatieve ideeën  
delen.

Wilfred Hekkers, manager RSD de Liemers. (foto: Jacques Kok, Duiven)
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ZEVENAAR – Tijdens de corona-
crisis gaan de vakkenvullers ge-
woon door met hun werk. Eén van 
hen is Luca Scalzo. Hij werkt al 
bijna een jaar bij de Albert Heijn 
in Zevenaar, zo’n zes tot acht uur 
per week.

“Het was eigenlijk gewoon een bij-
baantje om wat geld te verdienen: 
het leek niet zo’n belangrijk werk,” 
vertelt Luca. “Nu ik besef dat mijn 
werk echt nodig is, doe ik het met 
meer vertrouwen en trots.” Toch 
blijft het voor Luca apart om zijn 
werk als een vitaal beroep te be-
schouwen. “Laatst zag ik een bord 
waarop de vitale beroepen werden 
bedankt, ook de vakkenvullers.” Dat 
moest even inzinken. Het geeft je 
toch wel een goed gevoel: je bete-
kent nu iets voor de maatschappij.” 
Door extra maatregelen in de win-
kel voelt hij zich veiliger. Een paar 
voorbeelden: werknemers moeten 

handen wassen voor en na het wer-
ken en oranje hesjes dragen met 
daarop ‘1,5 meter afstand’. Voor 
klanten is het verplicht om altijd 
een karretje mee te nemen en je 
mag maar met één persoon per fa-
milie naar binnen gaan. “Ook wordt 
het gangpad een half uurtje geslo-

ten tijdens het vullen, zodat we de 
ruimte hebben. En als mensen een 
product uit een bepaald gangpad 
moeten hebben, kan een collega 
met een geel hesje het neerzetten 
op een soort plateau aan het begin 
van de gang, zodat er geen fysiek 
contact plaatsvindt.”

Niet alleen in de Liemers, maar in 
heel Nederland is de sfeer veran-
derd. Luca merkt dat ook in de win-
kel. “Tijdens de hamsterperiode wa-
ren de schappen met producten als 
pasta en groenten in blik bijna hele-
maal leeg.” Vooral met het wc-papier 
waren problemen. “Ik heb toen meer-
dere keren per dag een klant verteld 
dat we dat helaas niet meer hadden.” 
Gelukkig is die periode nu voorbij en 
valt het wel mee bij de Albert Heijn, 
maar volgens Luca blijft de sfeer wat 
een beetje angstig. “Het fijne is dat 
de meeste klanten je echt helpen 
door netjes die anderhalve meter af-
stand te houden.” Niet alleen in de 
winkel, ook onder de collega’s valt 
het Luca op dat de sfeer verandert. 
“Je wordt wat hechter met elkaar: 
het is een van de weinige sociale 
contacten die je nog hebt. Ondanks 
alles wil je toch die gezelligheid erin 
houden.” Dat is ook de boodschap 
die Luca graag aan de rest van de 

Liemers mee wil geven. “Houd die 
anderhalve meter afstand en blijf zo-
veel mogelijk thuis, maar zorg ook 
voor elkaar en blijf contact zoeken 
op andere manieren.”

‘Houd die 1,5 meter afstand!” (foto: Kyra Sannes)

Voor al uw vragen en ideeën rondom werk en inkomen

Liemers Ondernemersportaal: een initiatief van ondernemers en overheid
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LIEMERS – Let op! De Liemers 
Helemaal Goed Courant zal 
vanaf nu op de woensdag in de 
oneven weken verspreid wor-
den. Daardoor wordt de regulie-
re deadline voor het aanleveren 
van persberichten verplaatst 
naar de maandag 12.00 uur, in 
diezelfde oneven week.

Belangrijke 
wijziging

I.v.m. Bevrijdings-
dag sluit de 
inzend ter mijn  
voor de redactie 
voor het nummer  
van 6 mei op

VRIJDAG 1 MEI 
OM 12.00 UUR! 
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

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws

LETOP!
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Jammer maar begrijpelijk, beseft directeur Bart 
van der Ent. Zijn school heeft muziek als speer-
punt benoemd. “Muziek is een van de vier profie-
len van onze school, net als dalton, Wenswijk en 
hoogbegaafdheid. Een daltonprofiel betekent dat 
we extra aandacht hebben voor de zelfstandige 
ontwikkeling van ieder kind en bijbehorende vor-
men van samenwerking. Project Wenswijk zorgt 
voor een betere integratie met de omgeving, 
zoals woonzorgcomplex Meulenvelden en zorgin-
stelling Zozijn. In het profiel hoogbegaafdheid 
krijgen leerlingen met een ontwikkelvoorsprong 
een stukje maatwerk.”
Vandaag lichten we profiel muziek uit. Bart van 
der Ent: “Muziek verbindt de school en de wereld. 
Dat merk je in deze tijd nog eens extra. Met mu-
ziek breng je een gevoel over. Het zorgt voor een 
positieve emotie. Daarnaast is wetenschappelijk 
bewezen dat muziek het doorzettingsvermogen 
stimuleert en dat het een positief effect heeft op 
je concentratievermogen. En dat komt het onder-
wijs ten goede. Vanuit al die gedachten willen we 
kinderen daarom allemaal in contact brengen met 
muziek.”
In samenwerking met de muziekschool van Lie-
mers Kunstwerk! werd een mooi plan opgezet. 
Alle leerlingen op de Ontdekking krijgen acht jaar 

lang muziekles. De eerste vier jaar een verplicht 
basispakket met een wekelijkse muziekles en 
dansles. “Daarbij leren de kinderen het noten-
schrift en mondharmonica spelen. Dat is een re-
latief eenvoudig instrument. In het vijfde en zesde 
jaar kunnen ze zich verdiepen. Ruim 65 procent 
van de kinderen besluit een instrument te leren 
spelen. Ze hebben de keuze uit slagwerk, viool en 
trompet. Als ze deze keuze maken mogen ze niet 
zomaar afhaken. Ook niet als het onvermijdelijke 
stukje frustratie om de hoek komt kijken. Dan 

draait het weer om doorzettingsvermogen.”
De laatste twee jaren van het basisonderwijs 
kunnen kinderen kiezen voor het spelen in een 
popkoor of popband, waarbij ook het bespelen 
van gitaar of basgitaar hoort. Het levert de 
school mooie uitdagingen op. “Wij doen mee aan 
de audities van het landelijke project Meer Mu-
ziek in de Klas. Wij hopen zo een keer tijdens de 
liveshows te mogen optreden voor de koning 
en koningin.”

Ze hadden er met z’n allen naar toegeleefd. De leerlingen van brede school de Ontdekking in Didam zouden elkaar 
begin april tijdens de jaarlijkse presentatie laten zien wat ze op muziekgebied hadden geleerd. Door de omstandig-
heden ging dit event logischerwijs niet door.

Muziek zorgt 
voor verbinding

Gerard Roemaat (69)

‘Iedere 
leerling op 
schaakles’
Schaakmeester op de Bem?
“Ik ben inderdaad een van de vrijwilligers 
die de leerlingen van basisschool De Bem 
in Zevenaar iedere week 35 minuten 
schaakles geeft. Schaken is niet alleen 
leuk, maar ook heel leerzaam.”

Wat leren ze er dan van?
“Het schaakspel zorgt voor eigenschappen 
waar je de rest van je leven wat aan hebt. 
Je leert je concentreren, met winnen en 
verliezen om te gaan en je moet vooruit-
denken. Iedere zet van je tegenstander 
levert een nieuw probleem op dat je moet 
oplossen. Daardoor leer je creatief te 
denken en een strategie te bepalen.”

Leuk om te doen?
“Ik vind het geweldig. Ik was jarenlang do-
cent op het voortgezet onderwijs. Ik geniet 
nog steeds van les geven. Ik vind het leuk 
om te zien dat de leerlingen met zoveel 
plezier achter het schaakbord zitten.”

Column
Steile leercurve
Het woordenboek is de laatste maanden 
verrijkt met nieuwe woorden: coronahoes-
ter, intelligente lockdown. De praktijk van 
alledag is ook uitgebreid met Microsoft 
Teams, Zoom en Loom. De meeste scholen 
weten hun leerlingen te bereiken via 
de digitale middelen. We blijken snel 
te kunnen leren. Fantastisch te zien 
en te horen hoe snel alle betrokkenen 
zich hebben aangepast aan de nieuwe 
situatie. Dat is de werkelijke betekenis 
van de term ‘survival of te fittest’; niet 
de sterkste overleeft, maar degene die 
zich kan aanpassen aan de veranderende 
omstandigheden. 
Al was er soms twijfel over de leercapaci-
teiten van sommige leerlingen (en in alle 
eerlijkheid ook van sommige leraren), die 
is nu echt verdwenen. Als nut en noodzaak 
aanwezig zijn blijken we zeer snel te 
leren met elkaar. Het zou winst zijn als we 
deze nieuwe vaardigheden behouden en 
uitbreiden. En - zoals alle pedagogen ons 
leren - blijvend hoge verwachtingen van 
onze leerlingen hebben. Een dalende 
coronacurve en een steil oplopende 
leercurve!

Toon Geluk 
Bestuurder LiemersNovum

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID
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ZEVENAAR – De Zevenaarse 
gemeenteraad gaat een basis-
schoolleerling aanstellen die mag 
meebeslissen met keuzes over 
de échte gemeente. In een aantal 
plaatsen, bijvoorbeeld Renkum, 
is er al zo’n kinderburgemeester. 
De reacties daar zijn erg positief. 
Hoog tijd om ook een kinderbur-
gemeester in Zevenaar te introdu-
ceren aldus burgemeester Luciën 
van Riswijk.

“Als gemeente willen we graag de 
jeugd meer betrekken bij de ge-
meentepolitiek”, vertelt Van Ris-
wijk. Vorig jaar brainstormde hij 
samen met de fractievoorzitters 
van de gemeenteraad over ideeën 
om dit te bewerkstelligen. “Toen 
kwamen we met het idee voor 
het spel Democracity. De kinde-
ren kunnen dan hun eigen stad 
opbouwen. Ze moeten dan poli-
tieke beslissingen nemen om hun 
gemeente verder te kunnen laten 
groeien. Binnenkort gaan we dus 
een stap verder.” Luciën van Ris-
wijk plaatste onlangs een oproep 
aan kinderen van groep zeven op 
social media om zich aan te mel-
den. Dat kan tot 1 mei via e-mail 
gemeente@zevenaar.nl of per 
brief naar Gemeente Zevenaar, 
Kinderburgemeester, Postbus 10, 

6900 AA, Zevenaar. “Ze kunnen 
op een creatieve manier laten zien 
waarom ze denken dat zij degene 
zijn die we zoeken voor deze func-
tie.” De medewerkers en de griffier 
maken daarna een voorselectie uit 
alle inzendingen. De kinderen die 
door zijn naar de volgende ronde, 
mogen op gesprek komen. De jury, 
bestaande uit medewerkers, ver-
schillende raadsleden en de burge-
meester, maakt de definitieve keu-
ze. Een leerling wordt voor een jaar 
gekozen als kinderburgemeester. 
De jury zoekt een leerling uit groep 
7, zodat hij of zij gedurende het 
laatste jaar van de basisschool 
deze taken kan uitvoeren. Van 
Riswijk: “De kinderburgemeester 
krijgt ook echte officiële taken, het 

is niet een of andere 
feesttitel. Er wordt 
zelfs een speciale 
ambtsketen voor 
hem gemaakt. De 
kinderburgemeester 
mag gevraagd en on-
gevraagd adviseren 
aan de gemeente-
raad over zaken die 
kinderen aangaan 
en mag met de bur-
gemeester mee naar 
allerlei activiteiten 
die gericht zijn op 
kinderen, zoals de in-
tocht van sinterklaas 
en Koningsdag. Ook 

gaat de kinderburgemeester op 
bezoek bij scholen in Zevenaar.” De 
gemeente Zevenaar denkt dat dit 
een goede manier is om de jeugd 
meer te betrekken bij de Zevenaar-
se politiek. De kinderburgemeester 
is natuurlijk niet alleen voor die-
gene zelf leuk, maar ook voor de 
andere leerlingen in de stad en de 
dorpen is dit initiatief een leuke 
manier om kennis te maken met 
politiek. Daardoor gaan er later 
hopelijk meer jongeren naar de 
stembus, omdat ze weten dat hun 
mening ook telt. “We willen hierna 
kijken of we eventueel meer activi-
teiten voor kinderen kunnen gaan 
organiseren, maar voor dit jaar wil-
len we het houden bij de kinderbur-
gemeester en Democracity.”

ZEVENAAR – Heel leuk al die online 
mogelijkheden, maar wat als je er 
helemaal nog niet mee uit de voe-
ten kunt? Daar heeft Kunstwerk! 
wat op gevonden. Kunstwerk! de 
Bibliotheek is vanaf heden telefo-
nisch bereikbaar voor vragen over 
de online diensten van de biblio-
theek. Vragen over e-books, luister-
boeken, Yoleo of de ThuisBieb app? 
Bel dan op maandag, woensdag 
of vrijdag tussen 08.30 en 12.30 
uur naar telefoonnummer: 0316-
581838. Kunstwerk! verzamelt de 
binnengekomen vragen en belt tus-
sen 14.00 uur en 16.00 uur terug 
om telefonische ondersteuning te 

bieden. Deze ondersteuning be-
staat uit het informatie verschaffen 
over en hulp bieden bij de diensten 
van de Online Bibliotheek. Frontof-
ficemedewerke Nanni van Vegten 
heeft nog een leestip voor lezers 
van DLHG-courant in deze corona-
tijden: Het vergeten verhaal van een 
onwankelbare liefde in oorlogstijd 
van Charles den Tex en Anneloes 
Timmerije. “Een heerlijk romantisch 
en spannend boek ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog. Dit boek uit 
2014 is gebaseerd op historische 
gebeurtenissen en persoonlijke do-
cumenten van de hoofdpersonen 
Lienke en Guus Hagers.” 

De Liemers Lacht

De Liemers Helemaal Goed Cou-
rant is één van de miljoenen kran-
ten ter wereld. De eerste editie 
kwam uit in 2018, maar wist u 
dat de eerste krant ter wereld in 
1605 uitkwam? Een simpel 
blaadje, aan één kant be-
drukt en A4 groot. Een 
krant was vroeger een 
betrouwbaar middel 
om de boekhouding 
of politieke en histori-
sche informatie van de 
periferie naar het centrum 
over te brengen. De eerste beken-
de krant van Nederland verscheen 
in 1618 en kreeg de naam ‘Cou-
rante uyt Italien, Duytslandt, &C’. 
In de begintijd was de krant niet 
voor iedereen beschikbaar, voor-
al omdat een krant duur was en 
mensen hun geld hard nodig had-
den voor andere zaken. De echte 
doorbraak van de krant kwam in 
de 19e eeuw. Door nieuwe tech-
nieken werd het mogelijk om 
kranten steeds sneller en in gro-
tere aantallen te drukken. Kranten 
werden goedkoper, er kwamen 
steeds meer lezers en adverteer-

ders. De krant was vroeger de be-
langrijkste bron van nieuws. Nu 
is dat al langere tijd niet meer het 
geval door de uitvinding van het 
internet in 1983. Alles gebeurt te-

genwoordig via het internet 
en de kranten kunnen 

het amper bijhouden. 
Ondanks het grote 
en snelle aanbod van 
nieuws op internet, 
gaan er nog steeds 

elke ochtend 4,6 mil-
joen kranten door de brie-

venbussen. Ik snap dat wel, want 
kranten hebben iets, iets wat in-
ternet niet heeft. Zelf ben ik nooit 
opgegroeid met het lezen van 
kranten, maar nu ik zelf voor een 
krant schrijf, ben ik me er meer 
in gaan interesseren. Er zijn ook 
zoveel verschillende kranten dat 
er voor iedereen iets bijzit. Voor 
mij is dat deze krant en voor Chris 
van de Ven de Volkskrant. Meer 
over onze krant en de visie van 
Chris van de Ven, leest u verderop 
in deze editie. 

Nina Elbers
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Zevenaar zoekt een kinderburgemeester

Kunstwerk! de Bibliotheek 
start telefonische hulplijn voor 
de Online Bibliotheek 

Linda Ruijs 

Luciën van Riswijk kijkt uit naar de komst van de eerste 
kinderburgemeester.  Foto: Eveline van Elk.

Corona zorgt voor veel beren op de weg. Figuurlijk én letterlijk. Ook in de Liemers zetten mensen massaal knuffels voor het raam zodat 
kinderen tijdens hun wandeling op ‘berenjacht’ kunnen. Ook Emily is gek op ‘de berentocht’. Haar beren wachten, net zoals duizenden 
andere in Nederland, geduldig achter het raam op andere kindjes die ze opkomen zoeken. Heb jij al een beer staan? Foto: Frederieke Aaij
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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



Gediplomeerd lid 
van ProVoet

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
Blijf gezond!!! 

 Ik hoop u snel weer 
in betere tijden te 
mogen begroeten. 

Cecilia.

Blijf gezond!!!  
 Ik hoop u snel weer 
in betere tijden te 
mogen begroeten. 

Cecilia.
Cecilia Janssen

Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven 
0316-265631 | 06-57552571

www.pedicureduivenwest.nl

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

info@arkestuinengrondverzet.nl
www.arkestuinengrondverzet.nl

BIJ ARKES HEBT U 
ALLES ONDER 1 DAK

ARKES
Tuin- en Grondverzet
arkestuinengrondverzet.nl

• GRONDVERZET

• BESTRATING

• TUINAANLEG/
RENOVATIE

• CONTAINER 
VERHUUR

• LEVERING VAN ZAND 
EN ZWARTE GROND EN 
MENGGRANULAAT 

www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW

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 |

Veilig winkelen:
Wij volgen de regels 
en voorschriften 
van het RIVM 
en de overheid

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag 08:30 tot 17:30 uur
In de maand mei ook op zondag geopend.

Ook geopend met speciale dagen zoals:
Koningsdag, Bevrijdingsdag, Moederdag, 
Hemelvaart en 2e Pinksterdag

KWEKERIJ 
BUITING - DE HAAN

• Geraniums
• Wandhangers
• Kuipplanten                    
• Zomerbloeiers 
• Hangplanten
• Potgrond en voeding 

voor uw planten

Ruim assortiment (3300 m2)

Schraleweidsestraat 2A  6923 SG Groessen 0316-333409

Wij zijn weer geopend!

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

Nieuwgraaf 46  |  DUIVEN
tel. 026 379 13 09

www.sanidirect.nl

2.995,-
INCL. TEGELS

BADKAMER LATIA

PAKKET
DEAL

PLAN JOUW 
BADKAMER 

ADVIESGESPREK. 
NU OOK ONLINE 

MOGELIJK!
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Liemers Poëzie

 In een ander licht
Het gras weer heldergroen

De bloemen vrolijk geel

De lucht stralend strakblauw

En water glanzend als fluweel

Zo anders in het zonlicht

Stralen kleuren mooi en zacht

Heel langzaam, herstellend

In hun oorspronkelijke pracht

In dat licht komt, onbewust

De wereld weer

Tot rust

Kyra Sannes

DUIVEN- De Liemers Helemaal Goed Courant 
valt nu al bijna twee jaar lang elke twee we-
ken bij 35.900 woningen op de deurmat. Vol-
gens initiatiefnemer Chris van de Ven gaat 
het fantastisch met deze krant, maar de toe-
komst blijft, net als bij alle kranten, onzeker.

Van de Ven vertelt hoe het begon: “Met Hope 
XXL brengen we goed nieuws en gaan we uit 
van het positieve, terwijl kranten vaak gefocust 
zijn op het negatieve. Mij leek het goed om 
daar tegenwicht aan te bieden. Ik realiseerde 
me dat als Hope XXL groot zou worden en we 
serieus genomen wilden worden, we zelf over 
een rechtstreeks communicatiekanaal zouden 
moeten beschikken. Ik heb dit toen met jonge-
ren van Hope XXL besproken en daar kwam 
de Liemers Helemaal Goed Courant uit voort.”

De Liemers Helemaal Goed Courant is een van 
de TR-8 projecten die Hope XXL uitvoert. Met 
de TR-8 projecten wordt nagegaan welk effect 
ze hebben op het geluk en welzijn van men-
sen uit de regio. Het doel is dan ook om de 
succesvolle projecten vervolgens nationaal en 
internationaal uit te breiden. “We hebben 1,5 
miljoen euro gekregen van de overheid om al 
die projecten te realiseren”, zegt Van de Ven. In 
De Liemers Helemaal Goed Courant zal vanaf 
deze editie wekelijks een pagina komen over 
de TR-8 projecten. “Deze projecten hebben het 

motto: ‘think global, act local’. Het is wereld-
wijd verzonnen door studenten en dat probe-
ren we in de Liemers concreet te maken.”

De Liemers Helemaal Goed Courant kan één 
van de succesvolle projecten worden. “Er is 

een contract voor tien jaar afgesloten. We 
kijken nu eerst naar de komende twee jaar, 
waarvoor we de subsidie hebben gekregen. 
De volgende stap is om de krant nog tien jaar 
te maken met de leerlingen van het Candea 
College en het Liemers College. Het is de 

bedoeling dat de krant steeds 
meer van de scholen wordt 
en minder van Hope XXL. 
Dat geldt overigens voor alle 
projecten van Hope XXL. Het 
moeten autonome duurzame 
projecten worden, die zichzelf 
in stand houden. Hope XXL is 
de aanjager, bedenker en fi-
nancier in het begin.”

De Liemers Helemaal Goed 
Courant heeft al een mooie 
ontwikkeling doorgemaakt. 
Eerst verscheen de krant alleen 
op papier, ondertussen zijn de 
edities ook gratis te lezen op 
internet en is er een account 
op Instagram en Facebook. “Ik 
geloof in beide. Wel denk ik dat 
mensen nog heel lang behoef-
te hebben aan een fysiek boek 
of een fysieke krant, omdat dat 
meer een beleving is. Nostal-
gie speelt daar ook een rol in. 
Zo lees ik bijvoorbeeld al sinds 
mijn achttiende elke mor-
gen de Volkskrant, dat is een  

ritueel. Op dit moment gaat het met de  
Liemers Helemaal Goed Courant fantastisch. 
Ik denk dat de kranten het de aankomende 
jaren zeker lastig zullen krijgen, maar ik heb er 
het volste vertrouwen in.” https://www.liemers 
actueel.nl/onderwerpen/dlhg-courant/

Nina Elbers

Hope XXL doet DLHG-Courant leven 
Initiatiefnemer Chris van de Ven positief over de toekomst

“Het is de bedoeling dat de krant steeds meer van de scholen wordt en minder van Hope XXL”. (foto: Nina Elbers)   

We zitten nu al een tijd thuis, althans dat 
geldt voor de meesten van ons. Voor velen 
is het een worsteling tussen het lesgeven 
van de kinderen, online vergaderen en de da-
gelijkse huishoudelijke reguliere taken. Om 
’s avonds eindelijk uitgeput op de bank te 
ploffen. Nu vrijwel alle vrijetijdsbesteding 
zoals sportactiviteiten, koorrepetities en ver-
gaderingen niet doorgaan blijft er misschien 
wat meer tijd over om een boek te lezen, 
te Netflixen of heerlijk naar muziek te luis-
teren. Het is, juist nu, goed te beseffen dat 
alles wat je leest, ziet of luistert gemaakt 
is door creatievelingen, musici, schrijvers, 
productieleiders, regisseurs, decorbouwers 
en noem maar op. Op dit moment ligt onze 
sector zo goed als stil. Maar de waarde van 
kunst en cultuur ligt besloten in hetgeen we 
ook nu van genieten. De makers zijn ooit 

geïnspireerd door onder andere theater, een 
muziekdocent en schrijvers. De culturele 
sector ligt vaak onder vuur en door een be-
zuinigingsdrift is er de afgelopen jaren veel 
veranderd. We zijn steeds meer afhankelijk 
geworden van eigen inkomsten. Niks mis 
mee, maar hierdoor is de kwetsbaarheid ook 
direct duidelijk. Er komt straks weer een tijd 
dat we naar het theater kunnen, muziekles-
sen en cursussen fysiek kunnen volgen en 
bibliotheek en museum bezoeken. Laten we 
met elkaar deze waarden in ogenschouw 
blijven houden. Want bewust of onbewust 
geniet iédereen van kunst en cultuur via ra-
dio, televisie, streamingdiensten, concerten 
etc. Het is dichterbij dan je soms denkt. Ook 
economisch spelen we onze rol. 3,8 procent 
is de bijdrage aan het nationaal inkomen. 
Dus het gaat ergens over! 

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Overal kunst & cultuur

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



Wij missen u!Wij missen u!
Wij missen u!Wij missen u!Wij missen u! Wij missen u!Wij missen u!

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 en visagiste Hoofdstraat 15, 6916 AA Tolkamer, tel. 0316-543143

www.vanschiphoveniers.nl

Tuinontwerp & tuinarchitectuur

Tuinaanleg & realisatie

Tuinonderhoud

Groenvoorziening

Ongediertebestrijding
Bestrating

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

HET LEKKERSTE FRUIT VAN DE REGIO! 

Met de code FRUIT15  ontvang je 
15% KORTING op de hele bestelling!

VANDAAG BESTELD OP 
DEFRUITKRAAM.COM

MORGEN GRATIS BEZORGD 
IN DE HELE LIEMERS!

VOLG ONS!

NU TIJDELIJK!

HET LEKKERSTE FRUIT VAN DE REGIO! 

Met de code FRUIT15  ontvang je 
15% KORTING op de hele bestelling!

VANDAAG BESTELD OP 
DEFRUITKRAAM.COM

MORGEN GRATIS BEZORGD 
IN DE HELE LIEMERS!

VOLG ONS!

NU TIJDELIJK!

HET LEKKERSTE FRUIT VAN DE REGIO! 

Met de code FRUIT15  ontvang je 
15% KORTING op de hele bestelling!

VANDAAG BESTELD OP 
DEFRUITKRAAM.COM

MORGEN GRATIS BEZORGD 
IN DE HELE LIEMERS!

VOLG ONS!

NU TIJDELIJK!

Met de code FRUIT15  ontvang je 
15% KORTING op de hele bestelling!

NU TIJDELIJK!

HET LEKKERSTE FRUIT VAN DE REGIO! 

Met de code FRUIT15  ontvang je 
15% KORTING op de hele bestelling!

VANDAAG BESTELD OP 
DEFRUITKRAAM.COM

MORGEN GRATIS BEZORGD 
IN DE HELE LIEMERS!

VOLG ONS!

NU TIJDELIJK!

Power            250W
Weight            2.2kg
Max. Torque   30Nm

Power            250W
Weight              4kg
Max. Torque  60Nm

Power            250W
Weight            4.3kg
Max. Torque   35Nm

36V / 10Ah / 360Wh
Lithium-ion battery

36V / 9Ah / 324Wh
Lithium-ion battery

36V / 8Ah / 288Wh
Lithium-ion battery

36V / 10Ah / 360Wh
Lithium-ion battery

36V / 8Ah x 2 = 576Wh
Lithium-ion battery
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Lithium-ion battery

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

NR 1 
in service en 

kwaliteit...

www.xycleservice.nl

G E B R U I K T E  F I E T S E N
TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD

Multicycle 
Image LTD 
ebike, alleen 
voor mannen!

E INDE JAARS
OPRUIMING!

van
€ 2899,-

voor
€ 1999,-

Xycleservice is een actie gestart die ondernemers helpt.  
Op die manier proberen wij de ondernemers in Doesburg en omstre-
ken te helpen en u, binnen de gestelde R.I.V.M. richtlijnen, te bewegen 
om in uw eigen buurt te winkelen!
 
Wie een nieuwe of gebruikte fi ets koopt van 500 tot 1.000 euro krijgt 
een cadeaubon van 25 euro. Van 1.000 tot 2.000 euro een bon van 
50 euro. Van 2.000 tot 3.000 euro een bon van 75 euro. En wie een 
fi ets koopt van 3.000 tot 4.000 euro ontvangt een bon van 100 euro.
 
Ook is het mogelijk om de bonnen te splitsen, zodat het bij meerdere 
winkels gebruikt kan worden. Stel je koopt een fi ets waar een bon van 
100 euro bij zit, dan kun je ook kiezen voor 4 keer een 25 euro-bon. 
‘Zo worden er meerdere ondernemers en winkeliers gesteund’.
 
De bonnenactie is een extraatje en staat los van inruilacties, kortingen 
of fi etsplannen. Deze actie is geldig van t/m 30 april
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#blijf gezond allemaal!

www.xycleservice.nl
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SAMEN STAAN WE STERK ACTIE !!!
Wie een fi ets koopt, krijgt cadeaubonnen die te verzilveren zijn 

bij een winkel naar keuze.

GRATIS 
HAAL- 

EN BRENG-
SERVICE
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GROESSEN – Kwekerij Buiting-de 
Haan begon 63 jaar geleden als 
groente- en fruitbedrijf en scha-
kelde in 1970 over op de verkoop 
van violen in het voor- en najaar. 
Gaandeweg begon de kwekerij met 
de verkoop van perk- en kuipplan-
ten. Kwekerij Buiting-de Haan is 
een echt familiebedrijf; eigenaar 
Frank Buiting nam het bedrijf over 
van zijn schoonvader en runt het 
bedrijf nu samen met zijn vrouw 
Tiny en met hulp van hun dochter 
Iris en zoon Sjoerd.

Inmiddels heeft Kwekerij Buiting-de 
Haan een zeer uitgebreid aanbod 

van meer dan zestig soorten perk- 
en kuipplanten van de hoogste 
kwaliteit van eigen bodem. De kwe-
kerij levert aan winkels, hoveniers, 
tuinarchitecten en aan particulie-
ren.

De lente is aangebroken en daar ho-
ren natuurlijk mooie, kleurrijke voor-
jaarsplanten en bloemen bij voor in 
de tuin, balkon en of terras. Dan is 
het nu het ideale moment om naar 

Kwekerij Buiting-de Haan 
langs te gaan in Groessen. 
Want het assortiment van 
Buiting-de Haan bestaat 
onder andere uit kuipplan-
ten, hangplanten, wand-
hangers en zomerbloeiers 
zoals afrikanen alyssum, 
anjers, bacopa, begonia, 
fuchsia, geranium, lobelia, 
(spaanse) margriet, petu-
nia, salvia, surfinia, verbe-
na, leeuwenbekken, zilver-
blad, grote afrikanen en 
nog veel meer, legt Frank 
uit. Ook kunt u er terecht 
voor potgrond en voeding 
voor uw planten.
De openingstijden zijn 

maandag tot en met zaterdag van 
08:30 tot 17:30 uur. In de maand 
mei ook op zondag geopend. Ook 
geopend met speciale dagen zoals: 
koningsdag, bevrijdingsdag, moe-
derdag, hemelvaart en op tweede 
pinksterdag.

Kwekerij Buiting-de Haan, Schrale-
weidsestraat 2A, Groessen, 0316 
333409. Ook te volgen via facebook-
pagina: Kwekerij Buiting-de Haan.

ZEVENAAR – Aanstaande maan-
dag is het Koningsdag en wel een 
hele andere dan normaal. In deze 
tijd willen we zoveel mogelijk de 
richtlijnen van het RIVM volgen 
en ons als bedrijf ook opmaken 
voor de 1,5 meter samenleving. 
Bij ons staat veiligheid voorop. 
Niet alleen op de weg maar ook 
tijdens deze coronacrisis stellen 
wij de hoogste eisen aan veilig-
heid. Daarom organiseren wij met 
Koningsdag een Occasion Drive-In 
tussen 10.00 en 14.00 uur. Zo kunt 
u in uw eigen auto blijven zitten en 
tóch al onze occasions bekijken!

“U rijdt door onze showroom heen 
met de auto via de ingang aan de 

Kelvinstraat 24 (bij Bloemberg 
Dealer Occasions). Hierbij leiden 
wij u langs onze complete occasi-
onvoorraad van ruim honderd oc-
casions. Alle auto’s zijn voorzien 
van nummers die corresponderen 
met een voorraadlijst die u vooraf 
krijgt.
Onderweg komt u een koffie-to-
go afhaalpunt tegen en via het 
buitenterrein komt u langs ons 
taxatiepunt waarbij wij op afstand 
indien gewenst uw auto kunnen 
taxeren.
Eventueel kan ook contact ge-
legd worden via Whatsapp (06 
12122086) om bijvoorbeeld vra-
gen te stellen over bepaalde mo-
dellen of een proefrit in te plan-

nen op een andere dag. De route 
wordt vervolgd langs de overige 
voorraad van mooie jonge occa-
sions en vervolgens gaat u door 
de werkplaats waar u op afstand 
mee kunt doen aan een Konings-
dag-kennisquiz en hierbij kans 
maakt op leuke prijzen. Tenslotte 
passeert u de finish van de Dri-
ve-In, die afgesloten wordt met 
iets lekkers voor onderweg.
Wilt u dit unieke en veilige event 
meemaken en een keer dwars 
door onze showroom en werk-
plaats rijden, kom dan aanstaan-
de maandag 27 april bij ons langs 
tussen 10.00 en 14.00 uur aan 
de Kelvinstraat 24 in Zevenaar. U 
bent van harte welkom!”

PANNERDEN – “4 mei Dodenher-
denking in Pannerden. 75 jaar 
Vrijheid. Sta daar twee minuten 
bij stil. Vanwege het coronavi-
rus zijn we beperkt in onze be-
wegingsvrijheid. Het is juist 
nu goed om stil te staan bij die  
vrijheid.”

“Op 4 mei herdenken we hen, die 
voor onze vrijheid zijn gestorven 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De herdenkingsceremonie kan niet 
op de wijze zoals we dat gewend 
zijn plaats vinden. Door de maat-
regelen die er zijn om het corona-
virus te bestrijden hebben we dit 
jaar voor een andere opzet moeten 
kiezen. Op 4 mei in de ochtend zal 
men kransen en bloemen leggen 
bij het oorlogsmomument. De in-
woners en verenigingen van Pan-

nerden hebben de mogelijkheid 
om vanaf 10.30 tot 19.00 uur een 
bloemetje te leggen bij het monu-
ment met in achtneming van de 
1,5 meter afstand.
Om 19.55 uur vragen we iedereen 
bij de eigen voordeur te gaan staan. 
Vanaf dat moment zullen de kerk-
klokken luiden en start op de Fa-
cebookpagina van Pannerden.info 
een live-verbinding. Daarna wordt 
de Last Post gespeeld. Nadat de 
kerkklok 20.00 uur heeft geslagen 
zijn we allen twee minuten stil. 
Na het spelen van het Wilhelmus  
eindigt de ceremonie en de live uit-
zending.”
Op Pannerden.info kan men van-
af 29 april ‘Verhalen om nooit te 
vergeten’ over de invloed van de 
oorlog op Pannerdense bevolking 
lezen. (4 mei Comité Pannerden)

Kwekerij Buiting-de Haan, 
uw specialist in perk- en kuipplanten

Veilige Occasion Drive-In bij Bloemberg

Dodenherdenking in Pannerden

THUISBEZORGSERVICE

Bestellen: Bel of WhatsApp 06 839 897 69

Huisgemaakt brood met kno�ookmayonaise en feta-tomatendip
Romige soep van asperges, livar achterham, ei en bieslook
Soep van geroosterde pommedori tomaat, oude Frieslander, spekjes en bosui
Carpaccio van Runder lende, tru�elmayonaise, spianata romana en pijnboompitten
Lamsham met salade van groene asperge en oesterzwam met selderijmayonaise
Kalfsrib-eye met tonijnmayonaise met zoetzure wortel en gefrituurde kappertjes (vitello tonato)
Salade van aardappel en makreel, huisgerookte zalm, forelmousse en koriandermayonaise
Vleestomaat met basilicum crème met zoetzure blue skin radijs
Gegratineerde geitenkaas met honing

Biefstuk van het IJsselvallei-rund met romige saus van bospaddenstoelen
Quiche van aardappel en Parmezaan
Witte asperges
Op de huid gebakken kabeljauw
Risotto in room van kreeft en langoustine met garnituur van Hollandse garnalen en krab
Salade van komkommer, rode ui, bosui met dressing van yoghurt en munt

Voor de liefhebber: u kunt extra runderstoofpot bestellen (350gram) voor €9.50

Sabayon van munt en dessertwijn met verse aardbeien en frambozengel
Crème van mascarpone, crème fraiche en zwarte bessen
Bavarois van mango en spekkoek, brownie cake met warme chocoladesaus en chocolade mousse

Uw bestelling wordt tussen 16:00 en 18:00 uur geleverd. Afhalen ook mogelijk.
Dezelfde dag geleverd krijgen? Gelieve vóór 15:00 bestellen.

Geopend van woensdag t/m zondag. Betaling via betaalverzoek.Geopend van woensdag t/m zondag. Betaling via betaalverzoek.
GRATIS BEZORGD!

Proeverij van voorgerechten
vanaf twee personen te bestellen

Proeverij van hoofdgerechten
vanaf twee personen te bestellen

Proeverij van nagerechten
vanaf twee personen te bestellen

€14,50
per persoon

€15,50
per persoon

€7,50
per persoon

Lekker voor bij de ko�e: huisgemaakte brownies, een bakje voor €6.50

Bavarois van mango en spekkoek, brownie cake met warme chocoladesaus en chocolade mousse

€32.50

gehele
3-gangen

menu

villa-copera.nl/thuisbezorgservice

LIEMERS – Wilt u iets onder de aandacht brengen in uw regio? Dat 
kan! Stuur uw bericht online in via onze website: www.gemeente-
nieuwsonline.nl.

Klik eerst op de regio waarover uw bericht gaat. Alleen voor die regio 
stuur u het in.Vervolgens klikt u op: ‘Nieuws aanleveren’ , de rest wijst 
zich vanzelf. Komt u er niet uit? Belt u dan gerust even: 0481-464770, 
we helpen u graag verder.

Vieringen:  Via het YouTube kanaal 
van de parochie kunt u op zon-
dagmorgen om 09.30uur de euch.
vie. door pastoor Thanh Ta in de 
Andreaskerk te Zevenaar volgen. 
Ook te beluisteren via de radio van 
RTV-Favoriet (KPN kanaal 1019, 
Ziggo kanaal 36). De opgegeven 
intenties van de diverse geloofs-
gemeenschappen worden voorge-
lezen.
Intenties: 26-4-20: Dora en  
Harrie Smits, Theodorus en Riek 
van Ditshuizen-Peters, Wim 
en Lies Melchers-Derksen, ou-
ders Bolder-Raasing, ouders 
Kampschreur-Mulder en Gerard,  
Bernard en Mientje Bouw-

man-Driessen, Bennie Derkzen, 
Theodorus Dominecus, Bernard 
en Marie van Onna-Aleven, Theo 
en Willy Roordink-Meister en Ralf, 
Wim en Stien Bisseling-Roordink, 
Nol en Leida de Haan-Witjes,  
ouders Thuis van Aalten, Joep 
en Mientje Derksen-Koning, 
Theet van Keulen, Jan Elfrink, 
Bertus en Marie Janssen-Ham-
mink en Jos, Hennie en Wilhel-
mien Roordink-van der Velden en  
Norbert, Matheus Janssen, Rieky  
Roelofs, Frieda Lucassen- 
Roordink, Wim en Stien Bisseling- 
Roordink, Leida Bruns-Derksen, 
Dora Derksen-Scholten, Willy  
Aaldering, Doortje Driessen.

Ook uw bericht in de krant? 

H.Andreaskerk Groessen

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



www.nama.nl
NAMA Arnhem
Vlamoven 1 – IJsseloord

tel.: 026 – 3636304

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST
UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN:
ARNHEM 

Maandag t/m Zaterdag van 9.00 – 17.00 uur
DIDAM

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag 
van 9.30 – 17.00 uur (Woensdag gesloten)

U BENT UITERAARD VAN HARTE WELKOM MAAR 
HOUD REKENING MET HET VOLGENDE:

Ook wij houden ons aan de richtlijnen volgens het RIVM.
• Winkelwagen verplicht.
• Winkelen met 1 persoon tegelijk.
• Geen kinderen.
• Aangepaste openingstijden.
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LIEMERS – iPad4Senior werkt 
al zeven jaar in de Liemers en 
daarbuiten voor senioren. In sa-
menwerking met Kruiswerk Ach-
terhoek en verschillende biblio-
theken geven ze cursussen om de 
digitale vaardigheden van senio-
ren te vergroten.

Nu de senioren min of meer binnen 
zitten bieden we ook online cursus-

sen. Gratis zolang de coronacrisis 
duurt. Vraag een logincode aan en 
kijk er rond. Neem misschien ook 
deel aan het Digitaal Vragenuurtje 
of een Webinar over verschillen-
de onderwerpen. Niet te vergeten, 
schuif ook eens aan bij het Koffie 
College op maandag- of vrijdag-
ochtend. 
Aanmelden gaat via 
info@ipad4senior.nl.

MONTFERLAND – ‘Het zijn barre 
tijden’ vinden ook Kees en Karin 
Rosendaal, broer en zus en beiden 
eigenaar van Hotel ’t Heuveltje 
en Uitspanning ’t Peeske in Beek 
(Montferland).

Zoals iedere ondernemer in de ho-
reca, worden ook zij zwaar getrof-
fen door de coronacrisis. Waar zij 
vorig jaar rond deze tijd nog vol-
op in bedrijf waren, vooral met dit 
prachtige weer, is het nu -nage-
noeg- stil.
Voor Kees en Karin is dit echter 
geen reden om bij de pakken neer 
te gaan zitten; er worden talloze -al 
dan niet- ludieke acties opgezet om 
toch te blijven ondernemen. Kees: 
‘Omzet maken is daarbij niet het 
hoofddoel; in beweging zijn en blij-
ven is ons motto. We hebben tij-
dens de paasdagen huisgemaakte 
afhaalgerechten aangeboden en 
zelfs een heuse ijskar ingezet in 
onze pop-up ‘ice-drive-thru’. Daar-

naast bieden we onze hotelkamers 
aan voor de thuiswerkers, om rus-
tig te kunnen werken zonder hierbij 
afgeleid te worden door huilende 
baby’s en spelende kinderen. Voor 
5,00 euro per uur inclusief onbe-
perkt koffie en thee. We houden 
hier niets aan over, maar willen 
graag meedenken met onze mede-
mens in deze tijd!’
Tijdens Moederdag biedt ’t Heuvel-
tje weer afhaalgerechten aan, met 
eenvoudige, maar kwalitatief zeer 
goede gerechten. ‘Bij ’t Heuveltje 
worden ‘oma’s gerechten’ bereid 
met een eigentijdse twist; mensen 
komen van heinde en verre voor 
onze huisgemaakte huzarensalade 
en puddingen van onze chef’, aldus 
Karin. ‘Wat er nog meer op de kaart 
staat? Zie onze advertentie op pa-
gina 10 én bij iedere bestelling ge-
ven wij het Roosje van Rosendaal; 
een aardigheidje met een knipoog.’
Kees en Karin: ‘Maar vooral: blijf ge-
zond en hopelijk tot snel!’

LIEMERS – Door het Coronavirus 
is het festival BuitenBlik van 2020 
verzet naar het hemelvaartweek-
end 14 – 16 mei volgend jaar.

Maar door dit besluit is de organi-
satie van BuitenBlik allerminst in 
een ruststand gekomen. “We zijn 
druk bezig met het organiseren 
van een alternatief festival op onze 
website: ‘BuitenBlik online Lief al-
ternatief’.
Het begint met de lockdown van 
de verpleeghuizen en de daarmee 
dreigende eenzaamheid bij de be-
woners. Bewoners die in mei naar 
ons festival zouden komen. Als zij 
niet naar ons kunnen, komen wij 
naar hen, heeft de organisatie be-
dacht. Amusement rechtstreeks 
van onze website naar de (huis)ka-
mer van de verpleeghuisbewoner. 

En naar zelfstandig wonende oude-
ren en mensen met een verstande-
lijke beperking. Ook zij waren voor 
ons festival uitgenodigd.
Onze website heeft een aparte pa-
gina: ‘BuitenBlik Lief alternatief’. 
Hierop staan artiesten die op ons 
festival (zouden) optreden. Sommi-
gen hebben speciaal hiervoor een 
nieuw optreden opgenomen. Hoog-
tepunten uit voorgaande festival 
edities zetten we ook op deze pa-
gina. Al dit prachtige online amuse-
ment brengen we rechtstreeks bin-
nen bij onze kwetsbare inwoners 
van De Liemers. Via een link naar 
www.buitenblik.nl of via een usb-
stick voor de Qwiek.up installaties 
binnen de zorginstellingen. Voor 
een momentje genieten, voor een 
momentje minder eenzaam zijn”, 
zo meldt het team BuitenBlik.

GIESBEEK – In deze spannende 
en onzekere tijd heeft ook fan-
fare Sint-Gregorius uit Giesbeek 
consequenties moeten verbinden 
aan de maatregelen, die afgekon-
digd zijn door het kabinet en RIVM 
in strijd tegen het coronavirus. 
“Graag willen zij iedereen dan ook 
langs deze weg informeren over 
de lastige besluiten ten aanzien 
van geplande (jubileum)activi-
teiten die zij tot aan de zomerva-
kantie op het programma hadden 
staan.”

Alle repetities komen te vervallen 
tot aan 1 juni en qua activiteiten zijn 
de jubileumverloting (april), de ge-
raniumverkoop (mei) en de vlooien-
markt (juli) afgelast. Het jubileum-
weekend dat in het eerste weekend 
van juni gepland stond is uitgesteld 
en verzet naar het eerste weekend 

van juni 2021. Dat geldt ook voor 
het gezamenlijk buitenconcert dat 
Sint-Gregorius samen met de even-
eens 100-jarige muziekvereniging 
Nieuw Leven uit Angerlo eind juni 
2020 op Landgoed Bingerden wil-
den geven.

Bestuur en leden van Sint-Gregorius 
gaan er van uit dat iedereen begrip 
heeft voor deze besluiten. Zij had-
den hun jubileumjaar natuurlijk an-
ders voorgesteld, maar door deze 
onmacht kunnen zij niet anders. 
Het belangrijkste voor nu is dat ie-
dereen gezond door deze periode 
komt zodat er volgend jaar samen 
geproost kan worden op het leven 
en op het 100-jarige jubileum van 
Sint-Gregorius. Bestuur, leden en di-
rigenten wensen vanaf deze plaats 
iedereen veel sterkte toe voor de 
komende tijd. Blijf allemaal gezond!

ZEVENAAR – De festivals voor cultuur, kunst, kunstnijverheid en 
streekproducten die gehouden worden op het Raadhuisplein en de 
Muldershof in Zevenaar zijn voorlopig uitgesteld tot september. 

De organisatie dankt voor alle steun van de deelnemers .

Senioren kunnen online leren

Coronaproof ondernemen 
met een knipoog...

BuitenBlik Lief 
alternatief festival

100-jarige Sint-Gregorius stelt 
jubileumactiviteit tot zomer uit

Struunen en pruuven 
uitgesteld tot in najaar

(advertentie)
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 Aandacht
 

Het zijn rare tijden. We maken din-

gen mee die we nog nooit hebben 

meegemaakt en dit hadden we 

best willen missen, maar toch ko-

men er ook goede zaken uit voort. 

Meer menselijke aandacht bij-

voorbeeld. Je merkt bijvoorbeeld 

goed dat je aandacht nodig hebt 

van anderen en dat je bepaalde 

mensen in je leven mist. Het is best 

wel goed om daar een keer bij stil 

te staan; dat er mensen zijn die je 

graag om je heen hebt én om te 

merken dat er mensen zijn die jóu 

graag om zich heen hebben. Die 

jóu missen.

Stel je voor dat ze je voor altijd 

moeten missen. Dat je er niet meer 

bent. Hoe wil je dan dat ze zich jou 

herinneren? Welke vrienden en 

vriendinnen steunen jou nu, aan 

wie heb je echt wat in tijden van 

overvloed en in mindere of zelfs 

zware tijden? Nu kom je erachter 

wie je echte vrienden zijn en voor 

wie jij een echte vriend bent. Klopt 

jouw uiterste wilsbeschikking dan 

nog wel? Heb je de juiste perso-

nen in je testament staan? Heb 

je de juiste persoon aangewezen 

om je zaken te behartigen als je 

dat zelf niet meer kan door ziekte? 

Misschien is het een goed idee om 

daar nu aandacht aan te geven. Als 

je nu iets meer tijd hebt voor re-

fl ectie maak er dan goed gebruik 

van.

Wil je meer weten, neem dan con-

tact met ons op. Wij hebben een 

speciale ruimte waar wij onze 

cliënten nog kunnen ontvangen, 

achter glas, dus veilig voor jou en 

voor ons.

 

Aletta Laarberg

De notaris die nog de tijd 

voor je neemt!

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



Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

0316 - 74 55 77  ~  info@thoen-thans.nl  ~  www.thoen-thans.nl

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

BLIJF GEZOND!! 
Wij hopen u straks 
als het weer kan 

opnieuw te mogen 
begroeten.

Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

Airconditioning in alle zalen

Familie Reymer, Dorpstraat 78, 
6909 AN  Babberich, 

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

e-mail adres: info@centrumreijmer.nl

BLIJF GEZOND!! 
Wij hopen u in 
betere tijden 

weer te mogen 
begroeten.

Nobelstraat 8a  6902 PH Zevenaar

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

www.so-vaneck.nl

Schoonmaakonderhoud  

Vloeronderhoud

Glasbewassing  

Hoge drukreiniging  

Gevelreiniging & impregneren

Luchtkanaalreiniging  

Vetkanaalreiniging  

Zonnepanelenreiniging  

Toetsenbordreiniging  

Facilitaire diensten

Trapliftondersteuning

• veranda’s

• serres

• ramen

• deuren

• rolluiken

• zonwering

• garagedeuren

• onderhoud

luxe en gemak voor binnen en buiten!

Celsiusstraat 5  Zevenaar,  

Tel. 0316-540000, info@albalux.nl

kom eens  
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Beekseweg 23 Babberich

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

Ook voor uw 
designmeubelen

EVEN ANDERS VANWEGE CORONA
GROTE BUITENVERKOOP BLOEMEN OP DE GEER 20

ELKE DAG OPEN VAN 09.00 - 17.00 UUR, OOK ALLE ZON- EN FEESTDAGEN!

GROTE BLOEMENVERKOOP BUITEN De Geer 20 • 6851 ED Huissen 
Gewoon open Papesestraat 4a • 6851 DS Huissen 

www.bloemenkwekerij-josmom.nl

KONINGSDAG GEOPEND!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gezellige familie paasbrunch
Ontneem jezelf de stress van het halen van de boodschappen en laat je op 
eerste paasdag door ons in de watten leggen. Er is voor ieder wat wils; je 
gaat gegarandeerd met een goed gevulde buik de deur uit!
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• ruime keuze aan warme en koude gerechtjes
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Kinderen 7 t/m 12 jaar  € 15,-
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Gezellig, goed en lekker. Dat zijn 
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meest gewilde recepten krijgen een 
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Kidstip!Er zijn diverse spelletjes, kleurplaten, schminken en de paashaas komt weer langs

HCR ’t Heuveltje
Sint Jansgildestraat 27, 7037 CA Beek (gemeente Montferland)

HCR ’t Heuveltje

Bestellen? Dit kan tot 14.00 uur op vrijdag 8 mei.
Bel 0316-532041 of stuur een mail naar: info@heuveltje.nl
Veilig afhalen kan op 9 en 10 mei tussen 12.00 - 16.00 uur

Zet jij je (schoon-)(bonus-)mama 
ook in ’t zonnetje op 10 mei met 

de lekkerste afhaalgerechten van ‘t Heuveltje? 
Wij geven er bij iedere bestelling een Roosje van Rosendaal bij!

En iedere 25e besteller ontvangt een waardebon van Altijd Bloemen uit Aalten t.w.v. € 15,-

Wat staat er op het Moederdagmenu?
Huisgemaakte salades:
Huzarensalade per kilo: € 10,00 (voldoende voor 4 personen)
Huzarensalade opgemaakt met vleeswaren: € 10,00 per persoon
Huzarensalade opgemaakt met luxe vissoorten: € 14,00 per persoon
Gevulde eieren per 10 stuks: € 7,50

Voorgerechten: € 10,00 per persoon:
Kalfsmuis met tonijnmayonaise, kappertjes en tomaat
Rundercarpaccio met pesto, pijnboompitten en Grana Padano
Samenspel van gerookte zalm en forelfi let met cocktailsaus
Runderragout inclusief pasteibakjes 1 liter (4 personen) € 15,00

Soepen: € 3,50 per persoon of € 10,00 per liter (circa 4 personen):
Oma’s groentensoep
Doesburgse mosterdsoep met spekjes en prei
Aspergesoep met aspergepunten en kwartelei
Vegetarische tomaten-paprikasoep 

Hoofdgerechten: €10,00 per persoon, mét opwarminstructies voor thuis:
Voorgegaarde zeewolf, met een saus naar keuze*
Varkenshaasmedaillons, met een saus naar keuze*
Rundersukade, met een saus naar keuze*
Vegetarische quiche, met o.a. paddenstoelen, noten en geitenkaas

*Sauzen: Witte wijnsaus met pesto (heerlijk bij de zeewolf) 
                  of Stroganoff- / Paddenstoelenroomsaus

Garnituren, mét opwarminstructies voor thuis:
Ovenaardappeltjes: € 3,00 per persoon 
Groentenmix: € 4,00 per persoon 
Asperges (7 stuks): € 10,00

Desserts: € 10,00 (voor 4 personen) gegarneerd met slagroom, fruit en chocolade:
Charlotte Russe (met lange vingers en Marasquin)
Vanille-Limoncello bavarois 
Aardbeien bavarois 
Bitterkoekjes karamel bavarois
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Violist en pianist Willie Derksen (69) stap-
te in de voetsporen van zijn vader Andre 
Derksen en grootvader Willy Derksen. Alle 
drie studeerden zij aan het conservatori-
um en samen bespeelden zij een dusdanige 
waslijst aan instrumenten dat ze een or-
kest zouden kunnen vormen. De genera-
ties hebben veel betekend voor de muziek 
in de Liemers en verder weg. Willie vertelt 
vanuit zijn huidige en ouderlijk huis ‘Casa  
Musica’, aan de Oud Zevenaarseweg, de mu-
zikale verhalen van zijn grootvader, vader en  
zichzelf.

Mijn grootvader Willie Derksen, 
ong. 1900-1960
De ouders van grootvader Willie Derksen wa-
ren, anders dan de twee volgende generaties, 
totaal niet bezig met muziek. Dat zat echter 
wel anders met Willie en zijn twee zussen. Zij 
waren klaarblijkelijk al jong in de ban van de 
muziek. Willie speelde klarinet en viool, zijn 
zussen speelden contrabas en piano. Wil-
lie ging daarin een stapje verder, hij werkte 
hard en trad toe tot het conservatorium in 
Keulen. Tegenwoordig is dit conservatorium 
het grootste van Europa. Willie slaagde voor 
deze indrukwekkende opleiding en de mu-
ziekwereld lag aan zijn voeten. Zoals eigenlijk 
alle muzikanten destijds deden ging hij en la-
ter ook samen met zoon Andre de kermissen 
af. Want toen kon op de kermissen de mu-
ziek natuurlijk niet op de huidige manier ver-
zorgd worden. Het moest live. Er werd veel 
gedanst en het werd zelfs als gelegenheid 
gebruikt om te huwen. De muzikanten waren 
van essentieel belang voor de kermissen en 
andersom ook: de kermissen zorgden voor 
het inkomen van de muzikanten. Tussen de 

kermissen door beheerde Willie samen met 
zijn vrouw een winkel. Misschien om zich 
naast de muziek ook nog op iets anders te 
richten? De winkel heette ‘De Hut’. Ze ver-
kochten en smokkelden zelfs stiekem in van 
alles en nog wat. Willie was naast de win-
kel nog actief in verschillende orkesten en 
ensembles en werd later zelfs dirigent. Zo-
als Willie (junior) het uitdrukt: ‘Een heel heel 
hééél goede dirigent’. Grootvader Willie had 
dan ook twee orkesten: De Muziekvereniging 
in Elten en de Leo Harmonie in Lobith die 
vandaag de dag nog steeds bestaat.

Mijn vader Andre Derksen, 1922-1989
Andre was vier jaar toen hij zijn vader om pi-
anoles vroeg. Een vraag die natuurlijk direct 
hartelijk werd omarmd. Niet veel later, op zijn 
achtste, begon kleine Andre ook met het spe-
len van orgel. Andre had net als zijn vader 
overduidelijk de muziek in het bloed zitten en 
dat werd ook door anderen erkend. Toen de 
oorlog uitbrak en de jongens moesten gaan 
vechten zat Elten in één keer zonder organist. 
Andre werd daarom gevraagd om de orga-
nist te vervangen, hij was toen nog maar elf 
jaar. Net zoals zijn vader besloot Andre zich 
te gaan richten op het conservatorium, waar 

hij uiteindelijk met vlag en wimpel slaagde. 
Hij studeerde orgel en piano aan het conser-
vatorium in Arnhem. In eerste instantie wilde 
hij alleen orgel studeren, maar hem werd in-
gefluisterd dat hij, als katholiek zijnde, beter 
ook piano erbij kon studeren. “Anders verdient 
u geen brood op uw plank”, citeert Willie. De 
oorlog leek het muzikale leven echter bijna 
abrupt te onderbreken toen Andre samen met 
vele anderen moest onderduiken. Maar niets 
is minder waar, want deze boerderij had een 
accordeon staan. “Een hele mooie accorde-
on, zoals mijn vader altijd zei,” vertelt Willie. 

Zo wist hij toch iets positiefs uit de situatie 
te halen. Daarnaast speelde Andre tijdens de 
oorlog in een ‘tommyband’, een jazzband met 
Britse en in dit geval ook Amerikaanse solda-
ten, waarvan de vorige pianist was gesneu-
veld. In deze band speelden blanke én don-
kere mensen, wat erg bijzonder was voor die 
tijd. Toen de oorlog voorbij was speelde Andre 
dus niet alleen super goed klassiek piano en 
orgel, maar ook accordeon en jazz piano! Het 
leven ging door en Andre besloot op een goed 
moment een muziekschool op te gaan zetten. 
Hij wilde iets doen aan het feit dat er toender 
tijd nog helemaal geen een mogelijkheid was 
voor een muziekschool. Hij zette het plan door 
en Zevenaar mocht de nieuwe muziekschool 
‘Casa Musica’ verwelkomen. Je kon er alles 
leren wat Andre kon spelen. Dat was niet niks, 
namelijk: piano, gitaar, viool, trompet, mando-
line, accordeon en orgel. Het was een succes 
en een enorme aanwinst voor de omgeving. 
‘Casa Musica’ breidde zich op diverse vlakken 
uit. Er viel ook een muziekwinkel onder met 
daarnaast nog andere commerciële activitei-
ten. Later namen zoon Willie en zijn vrouw 
Rita het bedrijf over wat uiteindelijk in nog veel 
meer moois resulteerde.

Ik, Willie Derksen
Willie werd geboren in een familie en huis 
dat onlosmakelijk verbonden was met mu-

ziek. Bijna onmogelijk dat hij deze trein 
zou overslaan. Willie startte op zijn vier-
de vrijwillig met piano spelen en een paar 
jaar later lukte het hem ook niet meer van 
de violen van zijn vader af te blijven. Hij 
slaagde later dan ook net zo succesvol als 
zijn vader en grootvader voor het conser-
vatorium. Ondanks een bijzonder aanbod 
om door te studeren in Zwolle, besloot Wil-
lie toch te kiezen voor wat hij het liefste 
deed: lesgeven. Hij werkte bij verschillen-
de muziekscholen en leidde onder andere 
topviolist Tjeerd Top op. Tjeerd is nu eer-
ste plaatsvervangend concertmeester van 
het Concertgebouworkest. Zijn vrouw Rita 
bracht een nieuwe koers in Willie’s drukke 
muziekleven. Samen namen zij van vader 
Andre ‘Casa Musica’ over. Na verloop van 
tijd besloten ze zich vooral te gaan richten 
op de muziekwinkel. Hun meest bijzonder 
project daarvoor was wel ‘Dowani’. Dit is 
een, voor die tijd, vernieuwende lesmetho-
de die zij met een paar topmuzikanten uit 
Liechtenstein hebben opgezet. En met suc-
ces, want deze lesmethode wordt nu nog 
steeds gebruikt en verkocht. Willie en Rita 
trokken voor Dowani heel Europa door en 
zetten meerdere grote muziekbeurzen op 
in onder meer Frankfurt en Parijs. Ze kijken 
daar alle twee op terug als een hele goede 
en bijzondere tijd.

‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan’
Drie generaties Derksen, drie generaties muzikanten

De familie Derksen en Peer. Linksboven Willie Derksen (senior) met zijn vrouw. Rechtsboven Andre Derksen met 
voor hem zijn vrouw met Willie junior in de armen.

Een portret van Andre Derksen op de vleugel van Willie in zijn muziekkamer. Foto: Frederieke Aaij

Villa ‘Casa Musica’ aan de Oud Zevenaarseweg. Foto: Frederieke Aaij

Frederieke Aaij 



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

40 JAAR

Woonstichting Valburg is op zoek naar een:

Lid van de Raad van Commissarissen 
met het aandachtsgebied 
 “Financiën” M/V

Woningcorporatie Woonstichting Valburg verhuurt circa 1.200 

woningen in de gemeente Overbetuwe. Bij ons staat goede huisvesting 

voorop, met een goed afgestemde prijs-kwaliteitverhouding, die 

aansluit bij de marktvraag en die op lange termijn duurzaam is.

Daarom dient de kandidaat affiniteit te hebben met huurders 

en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen in de volkshuis-

vesting. Daarnaast dient de kandidaat aantoonbaar ervaring te hebben 

met financiën.

Meer informatie over de vacature en de procedure vindt u op 

www.wstvalburg.nl/over-ons. U kunt ook contact opnemen met 

Ron van Zoolingen, voorzitter huurdersvereniging ’t Klokhuis, op 

telefoonummer 06-53175946.

Heeft u belangstelling? Wij ontvangen uw motivatiebrief en curriculum 

vitae graag uiterlijk 3 mei 2020 op vacatures@wstvalburg.nl. De eerste 

gesprekken willen wij voeren op 13 juni. De tweede gespreksronde is 

voorzien op 26 juni. Dit onder voorbehoud van corona-maatregelen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

www.lentjesdroomkeukens.nl

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

*   Actie loopt t/m 
     30-06-2020

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

Vanwege coronavirus: 
advies blijf thuis!

Vanaf uw keukentafel:

Bij 4 apparaten 
vaatwasser 
100,- euro!* 

Download het aanvraagformulier op onze website 
en op basis van de door u ingevulde gegevens 

maken wij een gratis 3D keukenontwerp. 
 

Bespreken van de offerte in onze toonzaal kan alleen 
na telefonisch overleg dit ivm uw en onze veiligheid.

Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening

Bezoek onze website...
www.glasenkozijn.nl

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

Dijkweg 17 Zevenaar  •  Tel. 0316 - 33 10 10  •  info@glasenkozijn.nl 

ALS WIJ GEWEEST ZIJN IS HET WERK AF!
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a.s. zondag geopend

Stek geraniums € 0,90

Stek perkgoed vanaf € 0.90

Mooie hangpotten 

€ 4,50 per stuk    3 voor € 12,-

P Groot parkeerterrein

Onze kwekerij is gevestigd aan: 
Polseweg 23 • Huissen • tel. 026 - 325 19 33
Geopend van: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
zaterdag van 8.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur

WWW.KWEKERIJGERRITSEN.NL
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WESTERVOORT/ZEVENAAR – Vijf mei staat 
dit jaar in het teken van 75 jaar vrijheid. In 
Westervoort en Zevenaar zou deze mijlpaal 
groots gevierd worden met een bevrijdings-
festival. Helaas kan dit door de huidige si-
tuatie niet doorgaan.

Albert Kersten, eigenaar van Spyker Sound 
Westervoort en een van de organisatoren 
van Vrijpop Westervoort vertelt: “Het is na-
tuurlijk heel erg jammer dat we de viering van 
75 jaar vrijheid dit jaar niet kunnen vieren met 
een festival. Het is niet anders, maar ik hoop 
dat we volgend jaar opnieuw de kans krijgen 
om een bevrijdingsfestival te mogen organi-
seren.” Dit jaar mocht de organisatie van Vrij-
pop flink uitpakken van de gemeente Wester-
voort en de provincie, dankzij subsidies. Het 

is de bedoeling dat de huidige programme-
ring doorschuift naar volgend jaar. Dat be-
tekent dat het festival wordt afgetrapt met 
muziek van DJ Boris met daarna muziek van 
een sing and songwriter. Vervolgens geeft 
een veteraan een toespraak over de oorlog 
en zijn herinneringen. Hierna worden de mu-
zikale activiteiten voortgezet tot in de avond. 
Ook de herdenkingsactiviteiten in Zevenaar 
vinden een jaar later dan gepland plaats als 
het aan Stichting Muziekstad Zevenaar ligt. 
Voorzitter Gerrie Uffing: “Niemand weet wat 
er gaat gebeuren. Opschuiven naar een la-
ter tijdstip dit jaar is daarom geen optie. We 
gaan uit van volgend jaar mei, waarbij het 
uitgangspunt is dat het programma hetzelf-
de blijft.” Dat betekent vier dagen feest, bezin-
ning en herdenking in samenwerking met de 
werkgroep 4 mei. Absoluut hoogtepunt en af-
sluiter wordt de Britse Bee Gees tributeband 
met de show ‘Stayin’ Alive’.

Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoeken 
we regelmatig een ondernemer of mede-
werker van een Liemers bedrijf. 

Naam? 
“Guido Staring. Mijn bedrijf heet Zalencentrum 
Staring.” 

Bedrijf? 
“Mijn ouders hebben het bedrijf in 1970 over-
genomen, toen het nog een winkel en café 
was. Na een paar jaar is de winkel geslo-
ten en heeft het zich ontwikkeld tot een café 
en zalencentrum. We verzorgen de catering 
voor bedrijven en particulieren. Hiervoor doe 
ik alle voorkomende werkzaamheden: zalen 
klaar zetten, schoonmaken, bediening, cate-
ring, enzovoorts. Het is mij met de paplepel 
ingegoten. Het zalencentrum is sinds een 
aantal jaren van mij en mijn vriendin.” 

Vrije tijd? 
“Niet veel, maar ik breng graag tijd door met 
mijn vriendin, onze zoon en de hond. Af en 
toe een biertje drinken met vrienden zorgt 
ook voor ontspanning.” 

De Liemers?
“Ik ben hier geboren en opgegroeid. Ons be-
drijf heeft een goede band met veel Liemerse 
verenigingen. Het merendeel van onze klan-
ten komt uit deze streek.” 

De Liemers Helemaal Goed? 
“De prachtige natuur, het rijke verenigingsle-
ven en de dorpen zijn zeker de moeite waard. 
We hebben hier een uitgebreid bedrijfsleven. 
Alles wat je uit de regio kunt halen zie je te-
rug bij jouw bedrijf. Samen ‘De Liemers Hele-
maal Goed’ uitdragen versterkt onze mooie 
streek.” 

Verder? 
“Op dit moment zit heel Nederland in een 
nare droom. Ik heb een grote waardering 
voor alle mensen die dag en nacht bezig zijn 
om ons door deze crisis heen te helpen. Za-
lencentrum Staring is door de Corona-crisis 
tijdelijk gesloten. Dat geeft een vreemd ge-
voel. We steunen graag initiatieven die het 
mogelijk maken om mensen een hart onder 
de riem te steken: zo is onze snackwagen 
beschikbaar gesteld om mensen met een be-
perking, die hun zorgcomplex niet uit kunnen, 
een ‘uitje’ te bezorgen.” 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog zochten 
de strijdende partijen veelal naar revolutionaire 
nieuwe wapens, waarmee zij hoopten in één 
keer het tij te kunnen keren tijdens het conflict, 
of het conflict snel te kunnen beëindigen zon-
der verdere kostbare offers te hoeven brengen. 
Zo werden in Duitsland bijvoorbeeld de beken-
de onbemande V1 en V2 raketten gebouwd, 
waarmee Londen onder vuur genomen kon 
worden. Hoewel deze raketten technologisch 
revolutionair waren, en varianten hierop een 
belangrijke rol zouden spelen in de wapenwed-
loop gedurende de koude oorlog, kon Duits-
land hiermee het tij niet keren. Een ander wa-
pen dat wel de potentie had om de uitkomst 
van de oorlog wederom volledig om te gooien 
was de atoombom. Duitsland, GrootBrittannië 
en de Verenigde Staten hielden zich bezig met 
het vervaardigen van wapens uit kernsplijting, 
een recent ontdekt fenomeen. Hoewel Duits-
land een atoomwapenprogramma had, was 
het niet in staat om een wapen te produceren. 
De Verenigde Staten slaagde er met hulp van 
Groot-Brittannië wel in om een atoomwapen 
te bouwen. Dit gebeurde echter pas in een laat 
stadium in de oorlog, waardoor het inzetten 
van het wapen in Duitsland niet meer als nut-

tig werd beschouwd. Nadat Duitsland had ge-
capituleerd bleef Japan doorvechten op het 
Aziatische front van de oorlog. De geallieerde 
strijdmachten konden weliswaar steeds meer 
gebied veroveren op de Japanners, maar re-
aliseerden dat het binnenvallen en bezetten 
van het Japanse thuiseiland een enorme taak 
zou worden. Bij een dergelijke invasie zouden 
er ongetwijfeld ook veel slachtoffers vallen. Er 
gingen dan ook stemmen op in het geallieerde 
opperbevel om het nieuwe atoomwapen in te 
zetten om Japan tot capitulatie te dwingen. 

BABBERICH – Dorpsraad Babberich heeft 
zich in het Paasweekend van zijn beste kant 
laten zien. Dankzij de inzet van vele vrijwil-
ligers kregen ouderen, alleenstaande, een-
zame of zieke mensen en gezinnen met een 
minimum inkomen een tas met attenties 
uitgereikt. 

Voorzitter Willy van Dinther is nog steeds 
beduusd van de vele positieve reacties die 
hij op de actie heeft gehad. “Overweldigend 
wat je met een klein gebaar kunt betekenen.” 
Meer dan tweehonderd gezinnen en/of per-
sonen werden verrast door de Dorpsraad. 
Voordat het zover was, moest er veel werk 
worden verzet. “Toen het idee ontstond om 
iets extra’s te doen voor dorpsgenoten die 
het in deze coronatijd om wat voor een re-

den moeilijk hebben, zijn we twee weken druk 
bezig geweest om de plannen te realiseren.” 
Na een belronde van Van Dinther sloten An-
nie Scholten, Jojanneke de Nooij en Alfred 
Raaymakers spontaan aan. Met z’n vieren 
stelden ze een lijst met namen op en werd sa-
menwerking gezocht met Henk de Reus van 
de Voedselbank. “Zij hebben ons overzicht 
bekeken en de mensen die er niet opston-
den – dat waren er zeven – namens ons een 
tas overhandigd.” In de tas zaten onder meer 
lekkernijen als paaseitjes en een krentenweg-
ge en gedichtjes en knutsels van kinderen 
uit het dorp. “Het was mooi om te zien dat 
ouders spontaan met hun kinderen aan de 
slag gingen om iets bij te dragen.” Veertien 
vrijwilligers gingen vervolgens op pad om de 
tassen rond te brengen. “Puur uit liefde voor 
hun dorpsgenoten’, geniet Willy van Dinter nu 
nog na. “Het is mooi om die saamhorigheid te 
zien in deze voor iedereen moeilijke tijd.” 

Kyra Sannes 

Sylvain Thöni 

Nina Elbers

Van de redactie

‘De Liemers zie je terug in het bedrijf’ 

De atoombommen 

Bevrijdingsfestivals naar 2021

Dorpsraad Babberich op z’n Paasbest 

‘Ons bedrijf heeft een goede band met veel Liemerse verenigingen.’ Foto: Kyra Sannes



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
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v.a.

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

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

Fiat 500
0.9 TwinAir Airco/
Lmvelg/60.000 km

€ 7.350

Hyundai Atos Spirit
1.0i LX Sound 

slechts 62.698 km

€ 1.795

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

Nissan Juke
1.6 Visia Airco/
LMV/Trekhaak

€ 9.750

Volkswagen Eos
1.6-16v FSI Airco-Stoelverw

Parkeersensor slechts 76000 km

€ 8.950

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
Volkswagen 
Golf
VARIANT 1.4 80pk 
Trendline | Airco

Km stand 204.334
Bouwjaar 11-2008

Prijs € 4.950,-

 
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 
Opel Mokka 1.4 
T Edition
Bouwjaar 2015

Prijs: € 14.999,-

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

WWW.DEMIAUTO.NL

Het Hazeland 36-38
6931 KB Westervoort

Tel. 026-3119009
Fax 026-3237478

Mobiel 06-51405200
info@demiauto.nl

Tevens leerbedrijf  
voor de mobiliteitsbranche!

Verkoop van gebruikte 
± 60 BOVAG occasions

Het BOVAG autobedrijf 
in Westervoort, reparaties 

met BOVAG garantie.

VOORJAARSACTIE 

Aircoservicebeurt m
et UV behandeling

+ com
pressor olie

Oude type Airco gas € 60,50

Nieuwe type Airco gas € 200 -  € 250

*Actie geldig t/m 6 mei 2020

 Gespecialiseerd in:

VW AUDI SKODA
SEAT

‹

ER IS AL EEN SEAT VANAF € 7.825,-

Gemiddeld brandstofverbruik van een SEAT: 3,4 - 8,5L/100 km (1:29,4 - 1:11,8), CO
2
-emissie g/km 89 - 197. Er is al een SEAT vanaf € 7.825,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. 

Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.

ENJOYNEERING

SEAT.NL

Nu exclusief bij Auto Blij Zevenaar,

7 JAAR GRATIS GARANTIE 
OP VOORRAADMODELLEN
(Mii, Ibiza, Leon, Altea, EXEO, Alhambra)

BLIJ RIJDEN
BLIJ ZIJN

BLIJ BLIJVEN

Openingstijden: 
ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur 

za 09.00 tot 16.00 uur

Auto Bli j  Zevenaar B.V.
Ampèrestraat 10 • Zevenaar 
0316 - 52 51 50 • www.autoblij.nl

Kijk op www.seataanbieding.nl

ER IS AL EEN SEAT VANAF € 7.825,-

Gemiddeld brandstofverbruik van een SEAT: 3,4 - 8,5L/100 km (1:29,4 - 1:11,8), CO
2
-emissie g/km 89 - 197. Er is al een SEAT vanaf € 7.825,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. 

Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.

ENJOYNEERING

SEAT.NL

Nu exclusief bij Auto Blij Zevenaar,

7 JAAR GRATIS GARANTIE 
OP VOORRAADMODELLEN
(Mii, Ibiza, Leon, Altea, EXEO, Alhambra)

BLIJ RIJDEN
BLIJ ZIJN

BLIJ BLIJVEN

Openingstijden: 
ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur 

za 09.00 tot 16.00 uur

Auto Bli j  Zevenaar B.V.
Ampèrestraat 10 • Zevenaar 
0316 - 52 51 50 • www.autoblij.nl

Kijk op www.seataanbieding.nl

‘t Holland 41 Duiven Tel. 0316 - 281451

OCCASION
VOOR HET COMPLETE AANBOD BEZOEKT U ONZE SITE

www.garagearno.nl 

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

Ford Focus SW 2017 81.000 km Benzine € 11.900,-
Ford Focus SW 2017 91.000 km Benzine € 11.500,-
Renault Cio Estate  2018 41.000 km  Benzine €  10.950,-
Ford Fiesta  2018  51.000 km  Benzine  €  10.250,-
Volvo C70 2001 135.879 km Benzine € 8.750,-
Ford Ka 2012 132.186 km Benzine € 4.650,-
Peugeot 206 2011 125.840 km Benzine € 4.500,-
Fiat Panda 2009 144.376 km Benzine € 3.750,-
Ford Fiesta 2010 126.000 km Benzine € 3.550,-
Opel Corsa 2006 157.251 km Benzine € 3.500,-
Opel Astra SW  2006  149.000 km  Benzine  €  3.250,-
Opel Calibra  1992  163.000 km  Benzine  €  2.750,-
Hyundai Atos 2007 112.021 km Benzine €  2.750,-
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Bloemenkwekerij Jos Mom
zet/rolt de bloemetjes buiten!
HUISSEN – Uit eigen ervaring 
weet bloemenkweker Jos Mom 
dat een goede gezondheid ieders 
rijkste bezit is. Om voor u en hen-
zelf de seizoensverkoop ‘coro-
na-veilig’ te laten verlopen, is er 
daarom een verantwoorde manier 
bedacht. Een manier... die op rol-
letjes loopt!

“Op onze locatie aan De Geer 20 
hebben we op ons buitenterrein een 
100 meter lange rollerbaan aange-
legd. Vanuit de kas plaatsen we 
daar continu trays met planten op, 
die we zo de baan op naar buiten 
rollen. Via onze voorgestelde bui-
tenroute, kan men met een winkel-
wagen langs de rollerbaan om eraf 
te halen waar de keuze op valt”, legt 
zoon Michel enthousiast uit. Ook 
op de locatie aan de Papestraat 4A 
zijn er maatregelen getroffen, zo-
dat u op veilige afstand van elkaar 
planten kunt komen uitkiezen.

Jos Mom biedt keuze uit ruim 200 
soorten planten. “En die zijn dit jaar 

extra voordelig geprijsd”, laat Mi-
chel weten. “Drie hortensia’s kosten 
samen slechts 7,50 euro en twee 
grote hangplanten neemt u mee 
voor maar één tientje.” Natuurlijk 
is ook het assortiment balkon- en 
terrasplanten weer zeer ruim. De 
welbekende Surfinia, de Bacopa en 
de Million Bells bijvoorbeeld, gaan 
per tray van 10 stuks, evenals de 
geraniums, voor 7,50 euro van de 
rollerbaan. Alle planten komen van 
eigen kweek, zijn stevig en geven 
grote bloemen waar u lang plezier 
aan beleeft. Of waar u iemand an-
ders een plezier mee doet. Met een 
prachtige XL-Hortensia voor 7,50 
euro laat u in deze tijd misschien 
wel een traantje van blijdschap 
over iemands wang rollen...

Bloemenkwekerij Jos Mom is 
iedere dag geopend, ook op zon- 
en feestdagen. Tussen 9.00 en 
17.00 uur bent u van harte wel-
kom aan De Geer 20 en aan 
de Papestraat 4A in Huissen. 
www.bloemenkwekerij-josmom.nl.

LIEMERS – Wilt u iets onder de aandacht brengen in uw regio? Dat 
kan! Stuur uw bericht online in via onze website: www.gemeente-
nieuwsonline.nl.

Klik eerst op de regio waarover uw bericht gaat. Alleen voor die regio 
stuur u het in.Vervolgens klikt u op: ‘Nieuws aanleveren’ , de rest wijst 
zich vanzelf. Komt u er niet uit? Belt u dan gerust even: 0481-464770, 
we helpen u graag verder.

Muzikaal onthaal door Michel Wolsink uit 
Braamt
PANNERDEN – Zanger & producer 
Michel Wolsink uit Braamt maakte 
bewoners blij met voor de tweede 
keer een muzikale omlijsting voor 
bejaarden in Pannerden.

Tekst en foto: Frans Willemsen

Het werd een muzikaal onthaal 
voor de bejaarden, die samen wo-
nen in het verzorgingshuis De Pan-
nerd aan de Pastoorbrugmanstraat 
en Claudius Civilis. MoniCare Zorg 
laat de bejaarden bewoners genie-
ten tijdens hun moeilijke leefmo-
menten (vanwege de coronavirus), 
dat onze planeet in zijn greep heeft.
Op vrijdag 1 april tijdens het eerste 
optreden werd genoten van Me-
riam Bruggink en Willem Jansen. 
De bewoners werden werkelijk tij-
dens dit muzikaal onthaal uit hun 
geestelijk isolement gehaald. Na 
vaak applaus en meezingende oud-
jes kwam MoniCare gelijktijdig op 
het idee dit te herhalen. Het beurt 
de mensen zo op, merkte MoniCare 
tijdens deze zware tijd. Op 17 april 
werden de bewoners getrakteerd 

met het live optreden van Michel 
Wolsink uit Braamt.

Gezien zijn ervaring met het zingen 
van zowel Hollandse als Duitstalige 
hits, die uit volle borst en lichaams-
taal gepresenteerd werden. Het bij-
zondere aan dit optreden dat alle 
bewoners Michel Wolsink in leven-
de live konden aanschouwen van-
af het balkon of buitenzitje. Hij liep 

zingend naar de wooneenheden 
(’Het meisje met rode haren’) dat er 
inging als gesneden koek.
Michel Wolsink liep twee maal toe 
naar de bewoners in de straat. 
Zijn optreden is een buitengewo-
ne geestelijke graadmeter voor de 
ontspanning voor deze mensen. De 
bewoners werden met zijn live op-
treden dan ook in de watten gelegd 
met zijn zangerstalent.

Westervoort op eigen ‘houtje’
WESTERVOORT – Samen met de 
inwoners van Westervoort gaan 
we zichtbaar de Corona maatre-
gelen op symbolische wijze laten 
verdwijnen. Wat overblijft is een 
kunstwerk gemaakt door de inwo-
ners van Westervoort.

Aan de toegangsroute onder aan 
de Brugweg in Westervoort is een 
bord van Bordbuster geplaatst met 
daarop de Corona maatregelen. 
Deze maatregelen maken lang-
zaam plaats voor mozaïek “hout-
jes” met als resultaat: een visueel 
kunstwerk. SKW geeft aan inwo-
ners, scholieren en instellingen 
mozaïek ‘houtjes’ waar zij iets op 
kunnen schilderen, tekenen of een 
tekst op kunnen zetten. De moza-
iekhoutjes kunnen in de daarvoor 
bestemde containers op diverse 
plaatsen in Westervoort worden 
ingeleverd. De ingeleverde mo-
zaïekhoutjes worden op het bord 
over de maatregelen tekst geplakt. 
Zo verdrijven wij symbolisch het 
coronavirus en daarmee ook de 
maatregelen. Wat er dan overblijft 
is een kunstwerk gemaakt door de 

inwoners van Westervoort in deze 
coronatijd.

Op vrijdag 17 april heeft burge-
meester Arend van Hout het start-
sein gegeven met het inleveren 
van het eerste door hem versierde 
mozaïekhoutje. Twee basisscholen 
hebben leerlingen van houtjes voor-
zien, diverse inwoners, stichtingen 

en verenigingen reageerde direct 
met verzoek om houtjes. Stichting 
Kreatieve Kring Westervoort onder-
steund SKW met het maken van 
het mozaïek. SKW daagt andere 
gemeenten en organisaties uit om 
ook deze actie op te pakken. Doe 
mee, vraag je mozaïekhoutje (s) 
aan via app 06 27062559 of mail 
anny@kulturhuswestervoort.nl.

REGIO – De Leefbaarheidsallian-
tie Gelderland heeft voor inwo-
ners(initiatieven) in Gelderland 
een online platform geopend. 
Met online workshops en coa-
ching kunnen inwonersinitiatie-
ven of vrijwilligers van bijvoor-
beeld dorps- en buurthuizen hun 
kennis vergroten, advies krijgen 

over hun project of contact leg-
gen met fondsen.

Gelderlanders kunnen zich in-
schrijven voor gratis workshops 
zoals fondsenwerving, flyer ma-
ken, social media, vloggen en za-
kelijk tekenen. Er zijn speeddates 
met fondsen en adviseurs staan 

klaar om advies te geven over het 
opstarten of continueren van pro-
jecten. Het hele aanbod en het 
aanmeldformulier is te vinden via 
www.leefbaarheidsalliantie.nl. De 
Leefbaarheidsalliantie is een or-
ganisatie die inwoners van Gelder-
land helpt bij het verbeteren van de 
leefbaarheid in hun dorp of buurt.

Burgemeester Arend van Hout levert zijn mozaïekhoutje in en geeft hiermee het startsein. 
Midden voor het bord. Links naar rechts: de coördinatoren van stichting Kulturhus  
Westervoort ,staand Anny Huuskes, zittend links Tim Kappen en Daniël Krikke Stee.  
(foto: Stichting Kulturhus Westervoort )

Bewoners. (foto: Frans Willemsen)

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

Ook uw bericht in de krant?

Met ‘Leer Lokaal’ kunnen inwoners van 
Gelderland gratis online workshops volgen



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

WTE84383NL wit

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

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

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

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

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

 

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

WAQ28496NL 

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

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

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

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

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

30
.1

1.
20

15
81

12
20

Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

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

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

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

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

GF400HL zwart

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

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

WTE84383NL wit

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

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

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

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

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

 

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

WAQ28496NL 

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

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

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

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

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

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

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

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

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

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

GF400HL zwart

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

Peters St. Janshof 
al 65 jaar een 

vertrouwd adres

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

AKTIEMAAND    60 jaar!

PANASONIC 
DAB RADIO

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam

BEZORGEN, INBOUWEN EN REPAREREN DOOR ONS DESKUNDIGE TEAM

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

MIELE STOFZUIGER         
C1, C2, C3

BOSCH 
KOEL/VRIES
• Vrijstaand 

en inbouw
• Eventueel gratis 

inmeten bij
aankoop van 
nieuwe koelkast

• Prijzen 
incl. inbouwen

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

gewicht
• 1400 toeren
• Energiezuinig 

A+++
• Zeer scherp 

geprijsd

• Dab ontvangst • Klok
• FM • 10 voorkeurzenders 

• Met stofzak
• Verschillende 

types op 
voorraad

vanaf 
€ 179,-

STRIJKIJZERS
• Strijkijzers in verschillende 

soorten en prijsklasse

PANASONIC & PHILIPS

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

BOSCH ACCU 
STEEL-

STOFZUIGER
• Afneembare 

handzuiger
• Li-Ion accusysteem
• Gebruiksduur 

+/- 35 min.

BOSCH VAATWASSER
• Vrijstaand 

• Inbouw
• Onderbouw

vanaf 
€ 399,- 

BOSCH WASMACHINE 
GROOT
ASSORTIMENT 

• Makkelijk 
te bedienen

• Aquastop

• 1400 en 

1600 toeren
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DUIVEN – Remco Kluck (54) werkte jaren-
lang bij een bedrijf dat zich bezig hield met 
de in- en verkoop van sta op stoelen. In 2016 
begon hij met succes een eigen bedrijf op 
’t Holland in sta-op-met-gemak stoelen en 
werd hij officieel zzp’er. Ondanks de coron-
acrisis is hij positief gestemd over de toe-
komst.

“De cijfers liggen lager dan normaal, maar dat 
is begrijpelijk. Maar ik verkoop en koop nog 
steeds in.” Het is soms lastig ja erkent hij. “Ik 
werk als zzp’er veel met de meest kwetsbare 
groep in de samenleving tijdens deze coron-
acrisis: ouderen. Vooral het afstemmen van 
de stoel op de lichaamsbouw van de klant is 
moeilijk. Zo ging ik vandaag bijvoorbeeld een 
stoel afleveren aan iemand in een verpleeg-
huis. Ik kon de stoel echter niet naar boven 
brengen en al helemaal niet aanpassen op 
de wensen van de klant. Maar geen nood: als 
dat nodig blijkt te zijn moeten de verzorgers 
de stoel weer naar beneden halen en sleutel 
ik er in de welkomsthal aan. Daarbij maak ik 
natuurlijk gebruik van de hygiëne maatregelen 
volgens het RIVM.”
De stoelen die te koop zijn bij Sta op met Ge-
mak zijn allemaal tweedehands stoelen van 
het merk Doge of Fitform. Stoelen van Ne-
derlands fabricaat, die door ergotherapeuten 
en zorgaanbieders worden aanbevolen. De 

stoelen kosten tussen de driehonderdvijftig 
tot achthonderd euro, inclusief zes maanden 
garantie. Remco Kluck koopt deze stoelen 
van de eerste eigenaar, reinigt ze grondig en 
kijkt ze technisch helemaal na. Daarna zijn ze 
weer zo goed als nieuw en verkoopt hij ze. De 
in- en verkoop en de onderhoudswerkzaam-
heden komen voor rekening van Remco. Zijn 
vrouw Monique houdt de website goed bij.
De sta-op-met-gemak stoel is een relaxstoel 
met een speciale functie voor het opstaan. 

Elke stoel heeft een afstandsbediening met 
zes knoppen. Met de drie onafhankelijke mo-
toren kun je de stoel in elke gewenste posi-
tie plaatsen. De stoel kan aangepast worden 
naar lichaamsbouw. Sta op met Gemak werkt 
nauw samen met ergo- en fysiotherapeuten. 
Zij kunnen eventueel een kijkje komen nemen 
naar wat het beste is. Remco Kluck wil graag 
kleinschalig blijven werken en de stoelen ver-
kopen in de regio Duiven/Gelderland. “Ik doe 
mijn uiterste best voor klanten en ga ver in 

mijn service. Als iemand mij in de avond nodig 
heeft kom ik langs; als mensen eerst de stoel 
even willen uitproberen, breng ik de stoel per-
soonlijk naar ze toe en daarna weer terug. Als 
mensen zelf geen vervoer hebben, maar toch 
naar de winkel willen komen, haal en breng ik 
ze graag.” 
De winkel sta-op-met-gemak is gehuis-
vest op ’t Holland 51A in Duiven. Eerst een 
kijkje nemen op de site of bellen kan ook:  
www.staopmetgemak.nl – 0651821098.

GROESSEN – Er is weer een fietsenzaak 
in Groessen. Roy Hammink opende maan-
dag 16 maart Hammink Fietsplezier aan 
de Dorpstraat 64A waar voorheen Witjes 
Tweewielers en Bike Totaal Witjes gevestigd 
waren. Roy Hammink is samen met Frank 
Witjes de initiatiefnemer van de nieuwe fiet-
senzaak. Frank was de eigenaar van Wit-
jes Tweewielers, waar Roy werkte als mon-
teur, verkoper en bedrijfsleider. Die winkel 
verkocht Frank in 2014; de nieuwe eigenaar 
doopte de zaak om tot Bike Totaal. ”Ik heb 
vijf jaar lang met veel plezier bij Witjes Twee-
wielers gewerkt”, vertelt Roy. Nadat Frank 
de zaak had verkocht vertrok enige tijd later 
ook Roy. Na de overname ging het steeds 
slechter met de fietsenzaak. Eind vorig jaar 
ging Bike Totaal zelfs failliet. Frank Witjes 
vond het verdwijnen van de fietsenzaak 
‘doodzonde’ en besprak daarom samen met 
Roy het idee om een nieuwe zaak te openen. 
“Precies op het juiste moment”, lacht Roy. “Ik 
had altijd al de wens om voor mezelf te be-
ginnen. Na onze gesprekken heb ik de knoop 
doorgehakt. Er is in Groessen ruimte genoeg 
voor een goed lopende fietszaak. Dat heb-
ben we in het verleden bewezen.” De eerste 
week na de opening van Hammink Fiets-
plezier viel Roy, ondanks het coronavirus, 
hard mee. “Er kwamen veel mensen naar de 
winkel. Daar waren ook veel oude klanten 

van Witjes bij.” Glimlachend: “Momenteel is 
lopen en fietsen het enige dat mensen nog 
kunnen. Dus dat is misschien ons geluk.”

Goede service
Het belangrijkste van een goede werkdag, 
vindt Roy, is dat de klant tevreden naar huis 
gaat. Goede service is voor ons erg belang-
rijk. “Natuurlijk is dat voor de meeste bedrij-
ven essentieel”, zegt hij. “Maar je moet het 

ook allemaal maar waar zien te maken. We 
beginnen op nul en we gaan er weer wat 
moois van maken. We gaan zien wat de toe-
komst brengt.” Roy krijgt daarbij op zaterdag 
ondersteuning in de winkel van Frank Witjes 
en zijn vrouw Audrey.

Over de zaak
Hammink Fietsplezier beschikt over een 
overzichtelijk assortiment e-bikes, stads-

fietsen en kinderfietsen, zowel nieuw als 
gebruikt. Daarnaast is er onderhoud en re-
paratie mogelijk van alle merken en soorten 
fietsen. De zaak is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 
uur en op zaterdag tot 13.30 uur. Daar-
naast werkt Hammink Fietsplezier ook op 
afspraak, dus als mensen buiten de ope-
ningstijden willen afspreken dan is dit ook 
mogelijk.

Nina Elbers 

Demi Zewald 

Sta-op-met-gemak stoel blijft populair
Remco Kluck levert zitgemak voor kwetsbare groepen in coronatijd

‘Ik was toe aan een nieuwe stap’
Hammink Fietsplezier opent deuren in Groessen

Hammink Fietsplezier beschikt over een overzichtelijk assortiment e-bikes, stadsfietsen en kinderfietsen, zowel nieuw als gebruikt.   

De sta-op-met-gemak stoel is een relaxstoel met een speciale functie voor het opstaan    



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 9.30 tot 13.00 uur of telefonische afspraak

Vakwerk op maat

10
jaar
volledigegarantie!

Ratsstuben Elten Restaurant

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

ACTIE: elke donderdag 
haxen eten + 1 Beiers biertje 

€ 9,99voor

7 tapbieren

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

8,99

In het hartje van Elten

Vrijdag, zaterdag en zondag van 16:00 tot 20:00 uur.  
U kunt telefonisch bestellen via 0049-28281266.

Streuffstr. 3 · Elten (D) - www.ratsstuben-elten.de - voordelig en dichtbij!

Vanaf nu zijn uw favoriete 
gerechten bij ons af halen!

ELTENER ASPERGES, 
SCHNITZEL GERECHTEN, 

SPARERIBS 
met gebakken aardappelen 

of frites.

          Kijk ook eens op onze nieuwe website / shop

 Maandaanbieding
 Bettomica bedbodem                 t/m  31 mei

  "uw partner een leven lang"
* Standaard bodem 
* Maatwerk bodem (aangepast aan de persoon)

* In en nastelbaar
* Te plaatsen in ledikant of op voetstel

 Matras v/a € 450,-

  Matrassen
* NIET Gewichtgebonden
* Optimale Ventilatie
* Perfecte Ondersteuning                                       * Alle 
* Hoge Levensduur     Dekbedovertrekken

     20 % korting

             Al onze producten worden geproduceerd met 
    respect voor mens en natuur  aangepast OPEN

di t/m za 11.00 - 17.00u * uit voorraad

 
Eindeloos proefliggen? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring

          Kijk ook eens op onze nieuwe website / shop

 Maandaanbieding
 Bettomica bedbodem                 t/m  31 mei
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* Maatwerk bodem (aangepast aan de persoon)

* In en nastelbaar
* Te plaatsen in ledikant of op voetstel

 Matras v/a € 450,-

  Matrassen
* NIET Gewichtgebonden
* Optimale Ventilatie
* Perfecte Ondersteuning                                       * Alle 
* Hoge Levensduur     Dekbedovertrekken

     20 % korting

             Al onze producten worden geproduceerd met 
    respect voor mens en natuur  aangepast OPEN

di t/m za 11.00 - 17.00u * uit voorraad

 
Eindeloos proefliggen? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring

          Kijk ook eens op onze nieuwe website / shop

      i.v.m.  Corona

* 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

Onderscheidend in slapen,
voor gewoon lekker slapen tot specialistisch maatwerk

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

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

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

Shop voortaan ook online op
www.bedadviseursberentsen.nl

          Kijk ook eens op onze nieuwe website / shop
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Eindeloos proefliggen? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring

Malburgse Sluis 5c-5d, 6833 KA Arnhem • Tel. (026) 442 11 82
www.vanden-akker.com

meubelstoffering - meubelstoffen - vrijblijvende offerte - geen voorrijkosten

Meubelstoffeerderij van den Akker

DE SHOWROOM IS ALLEEN OP AFSPRAAK GEOPEND!



 
 

MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren 
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten 

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

 

Met Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 
investeert het kabinet in de talenten en 
inzet van jongeren die vrijwillig iets doen 
voor een ander. Volgens het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
(VWS), die met de uitvoering van het 
MDT belast is, maken we zo de samenle-
ving sterker en stellen we jongeren in 
staat om maatschappelijke impact te 
hebben.  
 
MDT moet jongeren een eerste werker-
varing bezorgen die ze nooit meer zul-
len vergeten. Een ervaring waarbij ze 
talenten ontdekken en ontplooien én 
tegelijkertijd maatschappelijke impact 
maken. Een ervaring die organisaties 
bovendien de ultieme kans biedt om de 
talenten van de toekomst te ontmoeten 
én aan zich te verbinden. 
Een MDT is voor deelnemende jongeren 
een ontdekkingsreis naar de beste ver-

sie van zichzelf. Een kans om talenten te 
ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe 
mensen te ontmoeten en keuzes te ma-
ken voor de toekomst. Persoonlijke ont-
wikkeling en inzet voor anderen maakt 
onze samenleving sterker.  
 
HOPE XXL gaat in de periode 2020-2022, 
als één van de uitvoerende organisaties, 
900 leerlingen en jongeren in Neder-
land, een Maatschappelijke Diensttijd 
aanbieden. Gedurende deze diensttijd 
van 80 uur worden door de deelnemers 
maatschappelijke- en sociaal georiën-
teerde projecten uitgevoerd. HOPE XXL 
heeft een lijst van tientallen, zo genaam-
de, trachtprojecten samengesteld waar-
uit jongeren een keuze kunnen maken. 
Het is ook mogelijk dat deelnemers zelf 
projecten bedenken en indienen als 
deze binnen de volgende thema’s vallen: 
maatschappij en medemens, gezond-

heid en sport, duurzaamheid en klimaat, 
politiek en economie en onderwijs.  
 
Iedere deelnemer ontvangt een finan-
ciële vergoeding en een onkostenver-
goeding voor de 80 uur die zij/hij be-
steed aan zijn of haar Maatschappelijk 
Diensttijd. Bovendien kan iedere deelne-
mer aan de eind van zijn/haar MDT tra-
ject, naar eigen inzicht. een bedrag van 
€ 100,- bestemmen voor een goed doel. 
 
Jongeren vernemen binnenkort via het 
Candea en Liemers College hoe en waar 
ze zich kunnen aanmelden voor het 
MDT. Op de website van HOPE XXL komt 
er eveneens een speciale MDT aanmeld-
pagina. Door de Coronacrisis is het nog 
niet geheel zeker of de trajecten dit 
schooljaar nog of pas het komende 
schooljaar van start zullen gaan. 

HOPE XXL is er klaar voor: de ontvan-
gen subsidie van 1,5 miljoen van Maat-
schappelijke Diensttijd (MDT) biedt de 
stichting de mogelijkheid om in een 
versneld tempo haar tr8-projecten uit 
te voeren.  Geslaagde tr8-projecten 
zouden het leven in De Liemers en uit-
eindelijk in de hele wereld een stukje 
beter en leuker moeten maken. Het 
doel om binnen 2 jaar maar liefst 900 
leerlingen te begeleiden bij het uitvoe-
ren van tientallen van deze tr8-
projecten, vereist een meer projectma-
tige aanpak en daarom is het MDT 
Kernteam in het leven geroepen.   

Het vierledige team bestaat uit Rob 
Vissers, Ans van Eijndhoven,  Stan Nij-
enhuis en Chris van de Ven. HOPE XXL 
directeur Chris van de Ven die voor-
heen het uitrollen van de tr8-projecten 
aanstuurde, geeft aan dat het hoog tijd 
wordt dat HOPE XXL niet alleen maar 
van hem afhankelijk is: “Het uiteindelij-
ke doel van de tr8-projecten is dat de 
scholen en leerlingen ze eigen maken 
en dat wij als HOPE op den duur over-
bodig zullen worden voor wat betreft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de uitvoering ervan.”  Het MDT team zal 
de projecten van HOPE XXL coördine-
ren en zal, zoals in het bovenstaande 
artikel staat aangegeven, deze verder 
uitbouwen. Chris: “we hebben goede 
vooruitzichten; maar om onze doelen te 
bereiken, is er behoefte aan een profes-
sionele begeleiding!”  

Rob Vissers overziet men name de mar-
keting en communicatie vanuit het MDT
-project. Rob kennen we van zijn werk 
voor de ijsbaan in Duiven, waar hij 15 
jaar geleden het initiatief voor nam. 
Met video’s, boekjes en ander materiaal 
zorgt Rob dat de deelnemende jonge-
ren straks aan het werk kunnen. Van 
promotiemateriaal tot nieuwsartikelen, 
Rob zal achter de schermen druk bezig 
zijn. Naast zijn communicatiefunctie, 
heeft Rob heeft ook inmiddels het 
‘Basecamp’ opgezet. Dit is een digitale 
omgeving waar vanuit de organisatie 
rondom HOPE XXL, de deelnemende 
jongeren en ouderen en de tr8-
projecten wordt gestuurd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We hebben met HOPE een scope van 
100 jaar, het is dus belangrijk dat we 
vanaf het begin de projecten en de re-
sultaten ervan goed vastleggen” zegt 
Rob met een glimlach.  

“De school moet in de maatschappij 
komen te staan,” vertelt Ans van Eijnd-
hoven gepassioneerd. Vanuit haar ach-
tergrond als voormalig directeur/
bestuurder van Iselinge Hogeschool, 
ziet Ans grote kansen om het MDT pro-
ject vorm te geven. Ze zal zich daarom 
bezighouden met het begeleiden van 
het proces opdat de deelnemende jon-
geren en coaches een zo goed moge-
lijke ontwikkeling doormaken. “Leren 
doe je niet alleen uit boeken,” legt Ans 
verder uit “bij HOPE XXL gaan jongeren 
met name leren uit de nieuwe ervarin-
gen die ze opdoen.” Ans zal dicht op de 
uitvoering staan en zorgt ervoor dat 
alles zo soepel mogelijk verloopt. 

Stan Nijenhuis is als student rechten 
het jongste kernlid, maar dat laat zijn 
gedrevenheid niet drukken! Integen-
deel, Stan is met zijn jarenlange erva-
ring bij HOPE XXL en zijn leeftijd de ide-
ale persoon om de brug te vormen tus-
sen het kernteam, de coaches en de 
deelnemende leerlingen. Nu HOPE XXL 
‘gas kan geven’ met de uitvoering van 
haar, inmiddels al bijna 100, tr8-
projecten, ziet Stan de kans waar om 
zijn betrokkenheid verder te vergroten: 
“Nu is het moment waarop wij het waar 
moeten maken,” zegt hij stellig “voor 
mij is resultaat altijd een goede motiva-
tor geweest en dat kan het nu ook zijn 
voor alle andere deelnemende jonge-
ren.”.   

Het MDT kernteam gaat zich ervoor 
inspannen om 900 jongeren de komen-
de 2 jaar een fijne, nuttige en vooral 
blijvende ervaring te geven. Hoewel de 
jongeren het kernteam relatieve weinig 
zullen zien, zal hun bijdrage door het 
gehele traject zeker voelbaar zijn. 

MDT in De Liemers 

Het MDT team stelt zich voor 

● v.l.n.r Ans van Eijndhoven, Rob Vissers, Chris van de Ven, Stan Nijenhuis 



OCCASION DRIVE IN
#samensterk     KONINGSDAG 27 april 2020

In verband met uw 

en onze gezondheid 

houden wij minimaal 

1,5 meter afstand!

START
Kelvinstraat

Rijd uw auto de 
showroom in!

APP
via 06 12 12 20 86 

kunt u direct 
vragen stellen

TAXATIE
VAN UW AUTO

op veilige 
afstand 

uiteraard

FINISH
veilig, zonder 
fysiek contact

aan de 
Marconistraat

ORANJE
TRAKTATIE 
& KOFFIE

TO GO

ONTVANG
routeplanner
met meer dan 
100 occasions!

START Kelvinstraat

FINISH MARCONISTRAAT

VEILIG DOOR DE SHOWROOM!
Bij ons staat veiligheid voorop! Niet alleen op de weg maar ook tijdens deze 
Coronacrisis stellen wij de hoogste eisen aan veiligheid. Daarom kunt u in 
uw eigen auto blijven zitten en tóch al onze occasions bekijken!

• Route door de showroom
• Meer dan 100 occasions
• Iets lekkers voor onderweg
• Gratis taxatie van uw auto
• Veiligheid staat voorop!

Bloemberg Dealer Occasions
Kelvinstraat 24,  6902 PW Zevenaar
Wil u de occasions alvast bekijken? 
Ze staan op onze website: 
www.bloembergoccasions.nl

WWW.TOYO TA - B LO EMBERG . N L

KOFFIE  TO GO

TAXATIEPUNT

van 10.00 - 14.00 uur


