
250 euro voor ‘Beste idee van de Liemers’ 

ANGERLO/BABBERICH – Bewo-
ners van het buitengebied van 
Angerlo en Babberich kunnen in-
heemse bomen en struiken aan-
schaffen voor hun eigen terrein. 
Het gaat hierbij om beplanting 
die de grotere landschappelijke 
structuren in het buitengebied 
versterkt, zodat dieren, vogels 
en planten er hun leef- en voed-
selgebied van kunnen maken. 
Aanmelden kan via https://land-
schapsbeheergelderland.nl/be-
planting-angerlo-babberich..

In 2018 is gestart met de ontwik-
keling van twee Klompenpaden in 
de gemeente Zevenaar: in Babbe-
rich en in Angerlo. In het najaar van 

2020 worden deze wandelroutes 
geopend. Een belangrijke doelstel-
ling van Klompenpaden is om het 
streekeigen landschap toeganke-
lijk en beleefbaar te maken. Om dit 
streekeigen landschap rondom de 
twee Klompenpaden een impuls te 
geven, is er dit jaar de mogelijkheid 
voor bewoners om streekeigen, in-
heemse bomen en struiken aan te 
planten op eigen terrein.

Wie kan er meedoen?
Heeft u gronden in het buitenge-
bied van Babberich of Angerlo en 
wilt u graag uw eigen terrein ver-
fraaien met inheemse bomen en 
struiken, meldt u zich dan aan via 
het aanmeldformulier op www.

landschapsbeheergelderland.nl 
onder het kopje Activiteiten > Be-

plantingsacties. Het gaat hierbij de 
grotere landschappelijke structu-

ren, bijvoorbeeld een laanbomen-
rij van minimaal 20 bomen of een 
hoogstamfruitboomgaard van mi-
nimaal 15 stuks. Na aanmelding 
bekijkt de adviseur van SLG uw 
wensen voor beplanting en maakt 
samen met u een beplantings-
plan. Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland zorgt dit najaar voor 
een gezamenlijke inkoop van het 
plantmateriaal. U betaalt een eigen 
bijdrage voor het aan te schaffen 
plantsoen.
Deze beplantingsactie wordt moge-
lijk gemaakt door de gemeente Ze-
venaar en de provincie Gelderland. 
Bij het contact met bewoners wordt 
rekening gehouden met de maatre-
gelen tegen het coronavirus.
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LIEMERS – Wie heeft het bes-
te idee van de Liemers? Samen 
met regiocampagne De Liemers 
Helemaal Goed gaan wij op zoek 
naar fantastische uitvindingen 
van Liemerse bodem. Wat zou jij 
graag anders zien, wat kan er be-
ter en wat kun jij verzinnen? Het 
beste idee van de Liemers levert 
een cheque op van 250 euro.

Ted Prost

Honderd dingen kunnen anders! 
Van kleine ongemakken tot gro-
te ergernissen, er vallen genoeg 
problemen op te lossen. Sommi-
ge problemen zijn zo alledaags 
geworden dat veel mensen maar 
weinig moeite steken in het ver-
zinnen van een oplossing. Slechts 
een enkeling gaat de uitdaging 
om iets te bedenken en wellicht te 
ontwikkelen. De oplossingen lijken 
vaak eenvoudig en simpel en lok-
ken vaak de reactie ‘dat had ik zelf 

ook kunnen verzinnen’ uit. Maar 
verzin het maar eens! Nou, beste 
inwoner van de Liemers, u kunt 
vanaf dit moment zelfs ‘betaald 
krijgen’ om de ultieme Liemerse 

oplossing te verzinnen. Een idee 
hoeft niet baanbrekend te zijn, 
integendeel! De meest geweldige 
ideeën zijn niet complexer dan no-
dig is. In tijden van milieucrises 

en pandemieën ontstaat naast de 
nodige tragedie altijd de kans op 
verbetering. Goede ideeën voor 
concepten, evenementen, pro-
ducten en diensten die bijdragen 
aan het welzijn van de mensen in 
de Liemers of deze streek op de 
kaart zetten zijn van harte wel-
kom. Maar ook gewoon een ‘klei-
ne’ uitvinding die bepaalde zaken 
wat makkelijker maken, zijn wel-
kom. We belonen het beste idee 
van de Liemers zoals gezegd met 
250 euro. Alle ideeën worden be-
wonderd, behandeld en gedeeld 
in deze krant. We beginnen een 
nieuwe rubriek waarin u als ‘uit-
vinder’ ook aan het woord komt. 
Het beste idee wordt uiteindelijk 
gekozen door een deskundige jury 
die de uitvinding bekijkt op origi-
naliteit, functionaliteit, creativiteit 
en draagvlak.

Vandaag dus de kick-off. Wij da-
gen u uit om deze uitdaging met 

ons aan te gaan. Wellicht slepen 
jij als uitvinder én de regio iets 
moois uit deze ideeënactie. Wie 
zal het zeggen? Wat we in ieder 
geval wel weten, is dat we binnen 
de Liemers over genoeg slimme 
en creatieve mensen beschik-
ken. Daarom hierbij de oproep. 
Jouw idee mag je mailen naar 
info@deliemershelemaalgoed.nl.  
Deel jouw idee, vul je persoons-
gegevens in en wie weet win jij  
250 euro.

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

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

De inzend ter mijn voor de 
redactie sluit op maandag 
om 12.00 uur! 

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws

Doe mee en plant inheemse bomen en struiken op eigen terrein 

ford-automartens.nl

Auto Martens
Zevenaar

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

service

Fietsaccu
defect?

REPROFIETSACCU
Meester Willemsenstraat 4 

GIESBEEK
Tel.  06 505 678 80 / 0313 410228

WWW.REPROFIETSACCU.NL

Alle ideeen worden bewonderd in deze krant. Foto: Sjoerd Geurts



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

Weer welkom! 
...op gepaste afstand.

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.

Toch liever nog vanuit huis, 
vanaf de keukentafel:

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

DOUCHEGOOT 

vanaf  € 75,- 
In verschillende
maten leverbaar

INLOOPDOUCHE

 vanaf € 169,- 

verschillende maten leverbaar

INBOUWSET COMPLEET 
met toilet + isolatiematje 

+ drukpaneel + softclosing bril

 € 192,-

BETONLOOK 
TEGELS 

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

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

REGENDOUCHE 
RVS 

€ 599,- 

BADMEUBELEN 

vanaf € 499,- 
(inclusief spiegel)

KEUKEN
KRAAN RVS 

Van € 179,-
 nu voor slechts 

€ 129,-

ZEVENAAR

Om u zo veilig mogelijk te ontvangen in ons  
centrum, zijn wij vanaf nu weer open op onze  
gebruikelijke openingstijden. Dit betekent dat  
u ook weer op vrijdagavond uw favoriete  
winkels kunt bezoeken!
 
Wilt u gezellig een terrasje pakken? Dat kan  
natuurlijk ook! In winkels en horecagelegen- 
heden wordt gewerkt volgens de geldende  
RIVM-voorschriften.
 
Wilt u, of kunt u, (nog) niet naar het centrum  
komen, denk dan eens aan het online bezoeken  
van onze lokale winkeliers.

Zevenaar ook weer  
op Koopavond open

Horeca 
ook weer 

open!
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LOO – Ook in het dorp Loo zijn het 
dankzij het coronavirus pittige tij-
den. Toch hingen de bewoners op 
woensdag 27 mei massaal de vlag 
uit. 75 jaar s.v. Loo, dat mocht ie-
dereen zien. Het spetterende jubi-
leumweekend blijft in het vat zitten 
voor volgend jaar. Voorzitter Niek 
Hermsen is vooral trots op ‘zijn’ 
dorpsclub.

“We zijn springlevend”, vertelt hij. 
Vier seniorenelftallen, een 45+ team, 
een dameselftal en zeven jeugd-
teams telt de voetbalafdeling, een 
meer dan respectabel aantal in een 
dorp van nog geen 1.200 inwoners. 
Een actieve tennis- en handbaltak 
zetten de woorden van de voor-
zitter extra kracht bij. Al is voor de 
handbalsport wél gekozen voor een 
samenwerking met SC Groessen. 
Sinds 2018 acteren de Groessen-
se en Loose handballers onder de 
naam HCL: Handbal Combinatie de 
Liemers. Daarnaast wordt er ook 
druk gedart en gevolleybald op het 
sportpark en zijn er gezellige kaar-
tavonden. En voor de wielerfanaat 
is de Immerlootour nauw verbonden 
aan de club. S.V. Loo is met recht 
een omni-vereniging voor het hele 
gezin geworden. Dat was het 75 jaar 
geleden niet. Terwijl de kruitdampen 

van de Tweede Wereldoorlog amper 
waren opgetrokken stonden Koos 
Lamers, Jan Hooyman en Harry IJ-
zermans aan de wieg van de loka-
le voetbalclub. In 1956 ontstaat de 
handbaltak; in 1973 wordt het hui-
dige sportpark Immerloo betrokken, 
dat nu twee kunstgras tennisbanen, 
twee voetbalvelden, een trainings-
veld, een kunstgras handbalveld en 
een beachvolleybalveld telt. De spor-
tieve hoogtepunten zijn onder meer 
het winnen van de districtsbeker in 
1973 en de promotie naar de vierde 
klasse K.N.V.B. in 2019. In dat jaar 
wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de club een commissie opge-
richt om het naderende 75-jarig be-
staan op passende wijze te vieren. 
12, 13 en 14 juni 2020 moet het 
allemaal gebeuren tijdens een knal-
lend feestweekend. Met als aftrap 
een duel tussen Vitesse Legends 

met mannen als Theo Janssen en 
Roberto Straal tegen Loo 1. “Een 
publiekstrekker die we bewaren tot 
volgend jaar, hopelijk zijn de omstan-
digheden dusdanig dat het dan wel 
kan”, aldus de voorzitter. Als alterna-
tief stuurde het bestuur op 27 mei 
alle leden een digitale felicitatie met 
het verzoek de vlag te hijsen. Ge-
volgd door een filmpje waarin onder 
meer de vrijwilliger van het jaar be-
kend werd gemaakt. Die eer viel dit 
keer te beurt aan Hans Willemsen. 
Niek Hermsen: “Als laatste hebben 
we een lipdup filmpje online gezet.” 
Vier minuten duurt het filmpje waar 
tientallen verenigingsmensen, jong 
en oud, aan meewerkten. Op de 
muziek van Don’t stop me now van 
Queen toverden ze een glimlach op 
het gezicht van alle leden, dorpsge-
noten en iedereen die de club een 
warm hart toedraagt.

LIEMERS – Breng jij de Liemers in 
beeld in coronatijd? Stuur je foto op 
en win één van de drie dinercheques 
van € 250 of één van de zeven boe-
kenbonnen bij lokale ondernemers. 
Inzenden kan tot en met 30 juni naar 
fotowedstrijd@liemersinbeeld.nl. De 
fotowedstrijd is een gezamenlijk ini-
tiatief van Kunstwerk! Liemers Mu-
seum, regiocampagne De Liemers 
Helemaal Goed en Cultuur- en Erf-
goedpact Leven in de Liemers. Zij 
zijn op zoek naar het perfecte Lie-
merse plaatje in coronatijd. Dat kan 
van alles zijn. Van een thuisbezorg-
de maaltijd tot thuiswerken. Alles 
mag zolang je je maar aan de regels 

van het RIVM houdt. Iedereen kan 
meedoen, jong en oud. De spelregels 
vind je op www.liemersinbeeld.nl/
nieuws/fotowedstrijd. De foto’s wor-
den beoordeeld op originaliteit, kwa-
liteit en Liemerse authenticiteit. De 
tien winnaars krijgen rechtstreeks 
bericht. Hun foto’s zullen worden 
tentoongesteld in de Turmac Cul-
tuurfabriek. Op www.liemersinbeeld.
nl is een historisch overzicht te zien 
over de Liemers uit de collectie van 
Kunstwerk! Liemers Museum en 
Liemerse historische verenigingen. 
Alle foto’s vertellen iets over de re-
gio. Grote en kleine, belangrijke en 
minder belangrijke gebeurtenissen. 
Zoals de aanleg van de Betuwelijn, 
schuttersfeesten en het dagelijkse 
leven van inwoners uit de Liemers. 

De Liemers Lacht

Ook deze editie delen we weer 
prachtige positieve verhalen. Mis-
schien brengt juist deze periode 
van narigheid het beste in mensen 
naar boven. We worden creatief 
in het elkaar helpen, in op afstand 
samen leuke nieuwe dingen doen. 
Iedereen gaat nu toch net iets 
verder voor elkaar. Neem 
Fort Pannerden. Het fort, 
dat draait op vrijwilligers, 
loopt dankzij corona in-
komsten mis. In deze 
editie is te lezen wat u kunt 
doen om Fort Pannerden een 
steuntje in de rug te geven. Wilt 
u zelf iets ondernemen? Dat kan! 
Samen met Regiocampagne De 
Liemers Helemaal Goed gaan wij 
op zoek naar het beste idee van de 
Liemers. Dat kan van alles zijn, een 
idee, concept, product of dienst. Ga 
de uitdaging aan en wie weet wint 
u 250 euro. Hoe u dit kunt doen, 
leest u op de voorpagina. Twijfel 
niet om mee te doen! Helemaal 
wat anders: het uutblaoshuukske. 
Deze rustplek geeft sinds 2018 
kleur aan het dorp Spijk. Het Pieter-
pad is bij veel mensen wel bekend, 
dit is één van de plekken langs de 

route waar wandelaars kunnen uit-
rusten. Wat er zo bijzonder is aan 
deze specifieke plek, leest u verder-
op in deze krant. De rubriek ‘Groen 
in de Liemers’ gaat deze keer over 
bijen. Imker Piet van Schaik zat op 
de praatstoel op anderhalve meter 

van Nina Elbers, die er een 
paginagroot verhaal over 

schreef. Ook Johan Sch-
lief, Willy van Dinther en 
Ben van Bindsbergen 

krijgen ruim baan. Zij her-
openen deze week de deu-

ren van ‘hun’ kulturhus in Bab-
berich. De Borg als huiskamer van 
het dorp, dat is hun droom. Nu alle 
maatregelen langzaam maar zeker 
opgeheven worden, komt er ook 
weer meer fleurigheid in onze le-
vens. Wat ik hoop is dat onze krant 
met het goede nieuws bijdraagt 
aan dit vrolijkheidsgevoel. Oh ja, 
vergeet niet de zonnebloempitjes 
te planten die deze week namens 
Lionsclubs de Liemers bij u op de 
deurmat vielen. Sunny Side up! Ver-
der hoop ik dat u gezond en wel 
blijft. Samen staan we sterk! 

Casper Assmann

Redacteur van dienst
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Colofon

Omni-vereniging Loo viert 75-jarig jubileum op 
aangepaste wijze met jong en oud

Breng de Liemers in beeld en 
win een prachtige prijs 

Dirk van Hummel

Van de redactie Loo is springlevend. Oud én jong deden mee aan de lidpub. Foto: Sjoerd Geurts

Op 4 juni horen de examenleerlingen van het Candea College en Liemers College officieel of ze zijn geslaagd. Bij een enkeling ging de vlag 
al eerder uit, zo zeker waren ze van hun zaak. Bij Rahma Maqboul zelfs twee: de Marokkaanse en Nederlandse vlag. De Duivense slaagde 
met vlag en wimpel voor haar VWO-examen. Na de zomervakantie gaat ze in Amsterdam haar geluk beproeven op het University College. 
Foto: Linda Ruijs 

DE NIEUWE 
PROACE CITY
NU IN ONZE SHOWROOM

Marconistraat 21, 0316-340204, 
toyota-bloemberg.nl.BLOEMBERG   



Beekseweg 23 Babberich

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

Voor al uw meubelen

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

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zomeractie:	  vanaf	  €	  150,00	  korting	  op	  een	  lespakket	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.quickles.nl	  	  	  	  	  fennyvanmaaren@quickles.nl	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vrijblijvend	  proefles	  afspreken	  ?	  0316-‐527464	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  schakel	  /	  automaat	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Ook 
automaat

10 JARIG JUBILEUM
Kijk voor de jubileum acti es op 

www.quickles.nl of bel: 0316-527464

BAKKERIJ VAN BENTUM
Chrysantstraat 2 Lobith
T 0316 541 397

Met spoed gezocht:
Fulltime broodbakker
Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde 
broodbakker. 

Pak deze kans om te 
werken bij een topbedrijf 
en leer de fi jne kneepjes 
van het vak van Meester 
Boulanger Daan Hesseling, 
1 van de 7 Meester Bou-
langers in Nederland. 

Neem zo snel mogelijk contact 
op en stuur je sollicitatiebrief 

met motivatie en C.V. naar: 
info@bakkerijvanbentum.nl

SUZUKI PRIVATE LEASE
KOSTELOOS OPZEGBAAR ALS JE WERELD OP Z’N KOP STAAT

De hele wereld staat op z’n kop. Ondertussen wil je wel mobiel blijven. Bij Suzuki Private Lease kun je je contract opzeggen

als je bijvoorbeeld je baan verliest en je het niet meer kan betalen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

*Gebaseerd op 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk de voorwaarden op suzuki.nl/privatelease

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm, EC 2017/1347AG: 3,9 - 5,6 l/100 km; 25,6 - 17,9 km/l; CO2-uitstoot: 89 - 110 g/km. *Suzuki Finan-
cial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, (incl. max. bonus/malus of 12 
schadevrije jaren) en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en 
gewicht.  • meer kilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud 
van acceptatie • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt en tot uiterlijk 30 juni 2020 • Wijzigingen en typefouten voorbehouden •  directsales@suzukifs.nl

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

BEZOEK ONZE 
BAR & GRILL GARDEN 

IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN 
AUGUSTUS OP VRIJDAG, ZATERDAG 

OF ZONDAG.

WWW.BARANDGRILLGARDEN.NL

RESERVERINSLIJN 0316 33 17 34

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

VACATURE: servicemonteur 
installatietechniek (38 uur)

Kijk op www.lestrade.nl/vacature-servicemonteur voor 
meer informatie en/of stuur jouw motivatie/sollicitatie 
naar info@lestrade.nl. T.A.V J.H. Lestrade

 

Vierakkerstraat 46
6851 BG  Huissen

T.  (026) 325 16 17
info@lestrade.nl
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ongeveer 7 medewerkers. Door een sterke groei 
van ons bedrijf willen we ons team uitbreiden.

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

Wat verwachten wij van jou?

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

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

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

Wat bieden wij jou?
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jonge en enthousiaste collega’s
• Een goed salaris met uitstekende secundaire 

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

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

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

Interesse in deze boeiende en veelzijdige 
functie? Stuur dan je solli citatie per mail naar
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BABBERICH – Samen met twaalf dorps-
genoten hebben Johan Schlief, Ben van 
Bindsbergen en Willy van Dinther de han-
den ineengeslagen om Kulturhus De Borg 
een boost te geven. “Het moet de huiskamer 
van Babberich worden.” Het nieuwe bestuur 
staat te popelen.

Babberich. Johan Schlief is er geboren en 
getogen, Willy van Dinther terug van wegge-
weest en Ben van Bindsbergen, ondanks zijn 
achternaam, import. “Al woon ik hier inmid-
dels achttien jaar.” Wat de drie mannen ge-
meen hebben is hun intrinsieke motivatie om 
iets te doen voor de gemeenschap waar zij 
met veel plezier deel van uit maken. Schlief 
gaf vroeger gezicht aan tafeltennisvereniging 
Shot en is nu voorzitter van Schuttersgilde St. 
Jan, Willy van Dinther is voorzitter van Dorps-
raad Babberich, Ben van Bindsbergen was 
onder meer actief bij de voetbalvereniging. 
“Er staat hier een verschrikkelijk mooi pand, 
waar te weinig mee gebeurt. Doodzonde. Ik 
werk minder, heb tijd over. Dan mag je wel 
iets terugdoen voor de gemeenschap,” vertelt 
hij.

Diversiteit
Gezamenlijk geven ze smoel aan het nieu-
we bestuur van het Kulturhus, die bestaat 
uit twee stichtingen: Stichting Kulturhus 
Babberich (SKB), die het beleid voert en de 
Stichting Uitvoerend Beheer (SUB), die voor 
de dagelijkse gang van zaken zorgt. Johan 
Schlief is voorzitter van SUB, die verder be-
staat uit de bestuursleden Eric Burgers, Willy 
van Dinther, Geert Gademan, Nora Hofma en 
Lydia Lukassen; Ben van Bindsbergen zet de 
lijnen uit van SKB, samen met Bert Snippe, 
Harry Soeter, Niko Wiendels, Henk Dukkerhof 
en Ton van Dinther. Gerard Holleman, Mario-
la Wegman en Jan Hulsink vormen de Raad 
van Toezicht voor beide stichtingen. Locatie 
beheerder is Adrie Molenaar, locatie manager 
is Maurice Driessen en Jos Heijmen is loactie 
vrijwlliger. Een trotse Willy van Dinther, die 
deze dorpsgenoten rekruteerde: “Een diversi-
teit aan kunde, kennis en karakters, een juiste 
afspiegeling van de Babberichse bevolking en 
breed gedragen.” Het nieuwe bestuur moet 

zorgen voor nieuw elan, daadkracht en meer 
activiteiten. Dat is hard nodig volgens Schlief, 
Van Dinther en Van Bindsbergen, omdat de 
gemeenschapszin terugloopt. “De betrokken-
heid bij het dorp is minder merken we en dat 
heeft zijn weerslag op het verenigingsleven. 
Meer mensen wonen hier wel, maar ze le-
ven hier niet”, verwijzen ze naar de gevolgen 
van het toewijzingsbeleid voor huurwoningen 
waarbij woonjaren bepalend zijn. “Mensen 
van buiten Babberich met veel woonjaren krij-
gen hier een huis. Maar onze jongeren die het 
ouderlijk huis verlaten, hebben die woonjaren 
niet en trekken noodgedwongen weg. Nieuw-
komers hebben minder binding met Babbe-
rich.” Johan Schlief: “Als we twintig jaar gele-
den met de schutterij door het dorp trokken, 
stond steevast iedereen langs de kant van de 
weg. Nu hoor je soms: wat is dat?”

Mooi tegenwicht
Kulturhus de Borg kan een verbindende 
factor spelen en in deze tijd van polarisa-
tie, vergrijzing en individualisme een mooi 
tegenwicht bieden is de stellige overtuiging 

van het drietal. Het multifunctionele gebouw 
werd tien jaar geleden met vlagvertoon, ka-
nonschoten en een inzegening geopend. Dat 
beloofde veel goeds. Het dorpshuis kreeg er 
onderdak, verschillende verenigingen, basis-
school St. Franciscus en de kinderopvang. 
Toch stokten de activiteiten. “Als je er over-
dag langs loopt kijk je de andere kant op”, 
zegt Willy van Dinther. Ben van Bindsber-
gen: “Dat heeft niets te maken met het oude 
bestuur. Gerard Nienhuijs en Jan Hulsink 
stonden er helemaal alleen voor. Je kunt van 
twee mensen niet verwachten dat ze zo’n or-
ganisatie draaiende houden.” Johan Schlief 
knikt: “De verenigingen zijn altijd goed ge-
faciliteerd, maar dan hield het op. Het moet 
aantrekkelijker zijn om er binnen te lopen, 
een kop koffie te drinken en een krantje te 
lezen Iedereen moet er gebruik van maken. 
Het begint met gezelligheid en uitstraling. 
De Borg moet een soort huiskamer worden 
waar inwoners elkaar ontmoeten. Dat bete-
kent ruimere openingstijden overdag. Daar 
zijn veel vrijwilligers voor nodig.” Ben van 
Bindsbergen: “Dat moet wel, anders loop je 

uit de pas met de financiën. Natuurlijk heb je 
ook betaalde krachten nodig voor zaken als 
inkoop en hygiëne”, doelt hij op de parttime 
inzet van locatiemanager Maurice Driessen 
en locatiebeheerder Adrie Molenaar. “Maar 
onder aan de streep moet het straks het 
dorp zelf zijn dat De Borg in standhoudt.”

Niets vastomlijnds
Een prachtig streven, mooie woorden, die 
nu omgezet moeten worden in daadkracht. 
Eensgezind: “Dat betekent optimale ope-
ningstijden, waarbij er altijd een gastheer of 
-vrouw aanwezig is, een herkenbare huisstijl, 
en een aantrekkelijke foyer die uitnodigt.” 
Activiteiten die tot de mogelijkheden beho-
ren zijn de dag van Babberich, game-eve-
nementen en darten voor de jeugd, sjoelen, 
biljarten, workshops van lokale trainers, een 
terras, bridgen. Ben van Bindsbergen: “Niets 
is vastomlijnd. We zijn geen commerciële 
instelling. We willen geen vraag creëren, 
maar iets bieden aan het dorp waar mis-
schien vraag naar is. Neem de zoon van Bert 
Snippe. Die heeft een muziekbandje, maar 
kan nergens terecht. Zoiets zou je hier toch 
kunnen faciliteren?” Generaties verbinden, 
Willy van Dinther hoopt erop. “Jong en oud 
kunnen veel van elkaar leren. Sterke ge-
meenschappen kenmerken zich door sterke 
banden tussen generaties. Wat dat betreft is 
het fijn om te zien dat de wil van de school er 
is om mee te werken aan reuring in het dorp. 
De band met directeur Mandy van Ampting 
is goed.”

Hij vertrouwt op een ‘Warnsveld-scenario’. 
“Ik heb daar het dorpshuis bezocht. Daar 
word je ontzettend warm onthaald. Gast-
vrijheid, daar draait het om. Natuurlijk kan 
dat niet van de één op de andere dag, je 
kunt geen ijzer met handen smeden. Men-
sen moeten vertrouwen krijgen dat er iets 
moois staat te gebeuren. Ik heb er volop ver-
trouwen in.” Johan Schlief: “We moeten weg 
van de gedachte ‘het wordt toch allemaal 
niks.’ Deze gezichtsbepalende groep wordt 
gedragen door de hele gemeenschap van 
Babberich. Dat is onze kracht.”

Kulthurhus als huiskamer van Babberich
Nieuw vijftienkoppig bestuur staat borg voor schwung en elan

Het nieuwe bestuur. Staand van links naar rechts: Ben van Bindsbergen, Eric Burgers, Maurice Driessen, Ton van Dinther, Henk Dukkerhof, Willy van Dinther, Gerard Holleman, 
Niko Wiendels, Jos Heijmen, Mariola Wegman, Geert Gademan. Zittend van links naar rechts: Bert Snippe, Johan Schlief Nora Hofma, Harry Soeter. Adrie Molenaar, Lydia 
Lucassen en Jan Hulsink ontbreken.

Johan Schlief, Willy van Dinther en Ben van Bindsbergen: “Er staat hier een verschrikkelijk mooi pand, waar te weinig mee gebeurt. Doodzonde”

Van de redactie



BIJNA ALLES
OP DE EERSTE ETAGE
50% KORTING
KOM NAAR DE WINKEL EN LAAT JE ADVISEREN.

OOK MOGELIJK OP AFSPRAAK, BUITEN REGULIERE OPENINGSTIJDEN.

BIJNA ALLES
OP DE EERSTE ETAGE
50% KORTING

EDISONSTRAAT 56B 
6902 PK ZEVENAAR 

Bel voor advies of een afspraak

(0316) 33 11 00 www.ketteringwonen.nl

D0 4 JUNI
10:00 - 17:00

VR 5 JUNI
10:00 - 17:00

DI 9 JUNI
10:00 - 17:00

WO 10 JUNI
10:00 - 17:00

VR 12 JUNI
10:00 - 17:00

ZA 13 JUNI
10:00 - 17:00

ZA 6 JUNI
10:00 - 17:00

WO 3 JUNI
10:00 - 17:00

SPECIAAL VOOR JOU GEOPEND OP:

LWD Boxspring met TV
140x200 vanaf €1.599,-
160x200 vanaf €1.799,-
180x200 vanaf €1.999,-

Boxspring mét 1 hocker
140x200 vanaf €1.295
160x200/210 vanaf €1.595
180x200/210 vanaf €1.895

Diverse (sta-op) fauteuils
vanaf €675,-

Boxspring Compleet #2
160x200 voor €1.450,- 

BRV Boxspring
140x200 vanaf €995,-
160x200 vanaf €1.195,-
180x200 vanaf €1.395,-

Prestige Stevig | Luxe
van €660,- voor €295,-

Ook online te koop
www.dematrasser.nl

*Prijs gebaseerd op 90x200Diverse uitvoeringen en maten verkrijgbaar

Diverse kleuren en soorten stof
140x200, 160x200/210 en 180x200/210
Mét gratis bijpassende hocker

Diverse kleuren en soorten stof
Ook afwijkende maten mogelijk

OP=OP, collectie verschilt per week

Pocketvering boxspring incl. 32” TV
140x200, 160x200 en 180x200

DI 16 JUNI
10:00 - 17:00

WO 17 JUNI
10:00 - 17:00

DO 18 JUNI
10:00 - 17:00

DO 11 JUNI
10:00 - 17:00

VR 19 JUNI
10:00 - 17:00

ZA 20 JUNI
10:00 - 17:00

Boxspring Compleet #1
140x200 vanaf €950,-
160x200 vanaf €1.150,-
180x200 vanaf €1.350,-

Diverse uitvoeringen en maten verkrijgbaar

Prestige Medium | Basic
van €575,- voor €295,-

Ook online te koop
www.dematrasser.nl

*Prijs gebaseerd op 90x200

met bijpassende hockerincl. gratis TV ook in 210/220 te koop
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Kunst*Troost naar Zevenaar
LIEMERS – Ook al is Kunstwerk! 
Liemers Museum gesloten van-
wege de verhuizing en hebben we 
te maken met een bijzondere pe-
riode, de verbondenheid met het 
publiek blijft. Hoe? Door mensen 
blij te maken met kunst en op die 
manier plezier en troost te bieden, 
oftewel Kunst*Troost.

Het Liemers Museum sluit hier-
mee aan bij de publieksactie 
Kunst*Troost van de Oosterbeekse 
beeldend kunstenares en binnen-
huisarchitecte Petra Hartman. Zij 
roept professionele kunstenaars en 
amateurs op kunstwerken achter 
het raam te hangen. Dit zodat zo 
veel mogelijk mensen kunnen ge-

nieten van kunst als troost.
“Breng jij binnenkort een bezoek 
aan de bibliotheek of heb je een 
afspraak bij andere partners in de 
Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar? 
Neem dan een kijkje bij de ramen 
links naast de hoofdingang. Grote, 
vrolijke werken zijn hier te zien van 
kunstenares Edith Elshof Stevens 
(Byedith). Ook is er een kunstwerk 
van Edith te bekijken aan de Kerk-
straat 16, waar voorheen het Lie-
mers Museum was gevestigd. Edith: 
”Ik denk dat kunst in deze tijd zo-
veel kan bieden; troost, verbinding, 
ontspanning, stof tot nadenken en 
vooral anders leren kijken naar de 
wereld, want dat is denk ik iets wat 
we nu hard nodig hebben.”

Motorclub Asom vijftig jaar!
LIEMERS – Motorclub Asom, de 
Liemerse motorclub bestaat vol-
gend jaar liefst 50 jaar!

“Dit uitzonderlijke gebeuren willen 
we vieren in september 2021 in een 
grote feesttent met muziek een 
tentoonstelling van motoren uit die 
afgelopen 50 jaar et cetera, ech-
ter een jubileum zonder oud-leden 
kan niet, dus zijn we op zoek naar 
oud-leden.

Bij motorclub Asom zijn er leden 
die al vanaf het begin lid zijn en 
die zien ook graag oud-bekenden 
weer terug en omgekeerd kan het 
natuurlijk ook dat je oude herinne-
ringen wilt ophalen uit die mooie 
tijd.
In verband met de privacywetge-
ving hebben we deze niet meer, 
dus ben je oud-lid van MC Asom 
meld je dan aan voor dit heugelij-
ke feit op 50jaar@mc-asom.com.”

Liemers Vitaal zet De Liemers in beweging!
LIEMERS – Kom in be-
weging! Die oproep doen 
de vrienden Egon Zweers 
en Gerjo Schepers. Het 
project dat ze hebben 
opgetuigd heet: Liemers 
Vitaal.

Onder het motto ‘Van 
klappen naar fietsen en 
stappen’ worden inwo-
ners van de Liemers 
gemotiveerd letterlijk in 
beweging te komen door 
te wandelen, hardlopen 
of te fietsen. Bewegen 
verhoogt de weerstand 
en versterkt het im-
muunsysteem. Dat is 
belangrijk in deze coron-
acrisis waarin we nood-
gedwongen thuiszitten 
en minder bewegen. Er is 
samenwerking gezocht 
met It’sMyLife. Een in-
novatief platform van 
lokale communities die 
zelf de regie nemen over hun 
gezondheid. Met de gratis  
It’sMyLife-app kunnen deelne-
mers fitcoins sparen. Deze kun-
nen worden ingewisseld voor 

producten in de bijbehorende  
catalogus en worden gedoneerd 
aan ‘helden’, zoals vrijwilligers, 
vakkenvullers en zorgmedewer-
kers.

Met hulp van de provincie 
Gelderland zijn inmiddels 
verschillende acties op-
gezet. Fitcoins kunnen 
worden ingewisseld voor 
producten bij Intersport 
Luising en De Liemers 
Bloemen in Zevenaar, De 
Groene Schuur in Groes-
sen, de Pompernikkel en 
Bloemen bij Joey in Duiven, 
De Bloemenhoek in Wes-
tervoort en voor producten 
in de landelijke It’sMyLife 
health-catalogus. Zo wordt 
bewegen gestimuleerd, 
helden in het zonnetje ge-
zet en worden lokale onder-
nemers gesteund.

Meedoen begint met het 
downloaden van de It’s-
MyLife-app. Vul bedrijfs-
code in: De Liemers Vitaal 
(met spaties en hoofdlet-
ters). De koppeling van 
de app met smartphone, 

stappenteller of fitbit is eenvou-
dig. Imiddels hebben ruim vijftig 
Liemerse inwoners zich aange-
meld! Meer informatie staat op  
www.liemersvitaal.nl.

ZEVENAAR – Vrijdag 22 mei heeft 
Marcel Turling namens Vivaldi 
XL een cheque ter waarde van 
125,00 euro uitgereikt aan een 
blije Rick Lubbers.

Het Pretgazet Logospel staat jaar-
lijks in de Pretgazet, de carnavals-
krant die door de stichting GZK 
Boemelburcht wordt uitgebracht. 
Normaal zou Jeugdprins Simon 
de winnaar bekend maken tijdens 
de opening van het carnaval, maar 
hij was helaas ziek naar huis. In 
Stadsprins Boes had hij een goede 
vervanger en hij trok Rick Lubbers 
uit de vele juiste inzendingen als 
de gelukkige winnaar.
Het bestuur van Boemelburcht is 
zeer in haar nopjes dat Vivaldi XL 

ook dit jaar weer een cheque voor 
het Logospel beschikbaar heeft 

gesteld en op deze wijze het car-
naval in Zevenaar ondersteunt.

Hulp voor mensen met dementie in coronatijd
LIEMERS – Thuis zorgen voor ie-
mand met dementie in tijden van 
het coronavirus. Thuis blijven en 
mantelzorgen? Onderzoek wat 
passend is voor u en uw naaste én 
vraag om hulp. Tips en adviezen.

Voor mensen met dementie die 
thuis wonen en hun naasten zijn de 
coronamaatregelen ingrijpend. Er 
zijn nu hulpmiddelen beschikbaar 
over de mogelijkheden die er nog 
wel zijn. Voor mantelzorgers van 
mensen met dementie is er door 
de Dementieacademie informa-
tie op een rij gezet, met duidelijke 
plaatjes. Deze placemat of ´praat-
plaat´ biedt tips en adviezen voor 

mantelzorgers en naasten om pas-
sende activiteiten en oplossingen 
te zoeken. Hoe zorg ik thuis voor 
structuur, ontspanning en welke 
activiteiten kunnen we samen on-
dernemen?
Handreiking voor een goed gesprek
Door Dementiezorg Voor Elkaar is 
er een handreiking gemaakt met 
tips hoe je ook in tijden van corona 
samen kunt beslissen met mensen 
met dementie en hun naasten. Hoe 
ga je het gesprek over corona en 
alle gevolgen daarvan aan?
Waar lopen mensen met demen-
tie en hun naasten in deze corona-
periode tegen aan? In een acute 
situatie: iemand met dementie 

is besmet met het coronavirus. 
Welke vragen kun je kort en snel 
stellen om erachter te komen wat 
iemand zou willen? De praatplaat 
en de handreiking zijn te vinden op 
de website van Keten Dementie de 
Liemers: https://ketendementiede-
liemers.nl/nieuws.
Er is een handleiding bij de praat-
plaat beschikbaar. Deze is op te 
vragen via info@ketendementiede-
liemers.nl. Praatplaat online bekij-
ken:
https://dementieacademie.online/
wp-content/uploads/2020/04/
Praatplaat-Thuis-mantelzor-
gen_Corona_Dementie-acade-
mie_170420.pdf.

Links Marcel Turling, rechts Rick Lubbers. (foto: pr Boemelburcht)

Gerjo Schepers (links) en Egon Zweers (rechts). (foto: Egon Zweers)

Rick Lubbers winnaar Vivaldi XL 
Pretgazet Logospel



Welzijn Dichtbij!
JUNI 2020

In het kader van het project
Welkom Terug nodigen we 
bezoekers en mantelzorgers uit 
voor een persoonlijk gesprek. 

e eerste ervaringen zijn 
echt super positief. Be-
zoekers en mantelzorgers 
vinden het heel fijn om 

eerst even per soonlijk een gesprek te 
hebben, de ruim te te kunnen zien en 
zien welke hygiëne maatregelen we 
allemaal nemen. Eerst gesproken hoe 
de afgelopen periode is ervaren. We 
kregen zo veel complimen tjes dat we 
er bijna verlegen van werden. Voor 
wat we allemaal gedaan hadden, alle 
telefoontjes, kaartjes, werkjes, puz-
zels e.d. Mensen hebben dit echt heel 
erg gewaardeerd. Daarna duidelijk 
uitleg geven hoe we volgende week 
van start gaan. Ook alle maat regelen 
uitgelegd, hoe met de bus, hoe de 
binnenkomst, desinfecteren en alles. 
We gaan hier ook nog een filmpje 
voor maken (tip van mantelzorger)  
en die gaan we volgende week elke 
dag even laten zien ter herinnering”

OP 25 MEI KWAMEN DE EERSTE 
BEZOEKERS WEER IN LOBITH
“Gisteren was de eerste dag dat we 
weer open gingen in Lobith. ik vond 
het spannend. Hadden we overal aan 
gedacht en zou het mogelijk zijn dat 
de bezoekers 1,5 meter afstand 
houden? De dag is prima verlopen, 
iedereen blij er weer te zijn. Bezoekers 
wilde graag meer dagen. Afstand 
houden is goed te doen. En voor 
wanneer iets toch mis gaat, hebben 
we de desinfecteer spray bij de hand.

De busrit ging prima, hoewel een 
mondkapje niet voor iedereen 
comfortabel was. Per rit kunnen twee 
bezoekers meerijden. Gelukkig halen 
en brengen veel mantelzorgers ook. 
Al met al een is de start succesvol 
verlopen. Vrijdag gaan we evalueren 
en passen we eventueel volgende 
week onze plannen aan.”

“D

nze locaties zijn bijna 9 weken 
dicht geweest. We hebben op 
allerlei creatieve manieren 
sociale begeleiding op afstand 

geboden. De saamhorigheid en de be-
trok kenheid van vrijwilligers en mede-
werkers is enorm geweest. Daar zijn wij 
trots op. Graag vertellen we wat wij de 
afgelopen weken hebben gedaan.

CALEIDOZ TIJDENS CORONA
De vrijwilligers en medewerkers van 
Caleidoz hebben altijd veel persoonlijk 
contact met onze inwoners. De afge-
lopen weken hebben wij er alles aan ge-
daan om dit contact te blijven houden. 
We hebben onze bezoekers zo veel 
moge lijk telefonisch benaderd. Zodat we 
op de hoogte blijven hoe het gaat en 

wan neer er hulp nodig is. Niet alleen 
deel nemers van onze groepsbegeleiding 
worden regelmatig gebeld, maar we 
houden ook contact met bijvoorbeeld de 
bezoekers van onze trefpunten. Zo had-
den we in een week wel 1500 contact-
momenten! Natuurlijk waren we liever 
bij elkaar gekomen, maar onze deel-
nemers vonden het fijn om regelmatig 
met ons een persoonlijke gesprek over 
de telefoon te kunnen hebben. En dat 
vonden wij ook!

PERSOONLIJK CONTACT OP AFSTAND

O

VOORZICHTIG  
VAN START

MOOIE 
INITIATIEVEN
Onze vrijwilligers en medewerkers heb-
ben er alles aan gedaan om deelnemers 
van de groepsbegeleiding en onze huis-
kamers zo veel mogelijk in het zonnetje 
te (blijven) zetten. Kindertekeningen, 
zelfgemaakte kaarten, knutselwerkjes en 
lekkernijen (gedoneerd door de plaatse-
lijke supermarkt) staken een hart onder 
de riem in de tijden van thuis zitten. 
Zelfs op afstand proberen we een leuke 
daginvulling te bieden, door schilder- en 
handwerkactiviteiten, puzzels en quizjes 
aan huis te brengen.

WAT HEBBEN  
WE GEDAAN?
WeHelpen en Whapp Om toch het 
welzijn van iedereen te kunnen blijven 
ondersteunen, heeft Caleidoz haar 
krachten gebundeld met het profes sio-
nele platform WeHelpen en bijbehorende 
app Whapp. Het is dé plek om snel en 
veilig vrijwillige hulp aan te bieden en 
hulp te vragen. Meer informatie is te 
vinden op onze website.

Online activiteiten voor jongeren Het 
jeugd- en jongerenwerk van Caleidoz 
heeft de afgelopen weken met succes 
online plaatsgevonden. We zijn blij dat 
we onze jongeren konden blijven zien 
tijdens de goed bezochte digitale inloop 
en digitaal studie-uurtje. En we houden 
laagdrempelig contact door wekelijks 
leuke, online activiteiten te organiseren.

Wij zijn nog steeds dichtbij
Net zoals altijd, helpt Caleidoz u graag 
op weg. U kunt langskomen op af-
spraak of met aanmelding. 

Wij zijn bereikbaar op ma t/m vrij, 
tussen 09.00 uur en 14.00 uur.  
Tel. 0316 – 24 32 04  
of email info@caleidoz.nl.  
Volg de laatste ontwikkelingen  
op onze website www.caleidoz.nl.

WELKOM TERUG

De afgelopen maanden is onze wereld op zijn kop gezet door de komst
van het coronavirus en bijbehorende maatregelen.

Ervaringen van Dorien Schweckhorst, 
Activiteitenbegeleider, Caleidoz

DE SPONSOREN VOOR DEZE EDITIE

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

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

ER IS ER ÉÉN JARIG!
Toen een deelneemster van onze huis-
kamer 90 jaar oud werd, hebben vrij-
willigers en medewerkers voor haar 
gezongen, gedanst en samen gelachen 
op straat voor haar woning. Ze zal deze 
verjaardag niet snel vergeten!

Nadat onze locaties 9 weken lang dicht 
zijn geweest, gaan we weer voorzichtig 
open! De groepsbegeleiding op de Hooge 
Bongert in Zevenaar start vanaf 8 juni. In 
Lobith zijn we 25 mei al begonnen.

Bij elke activiteit kijken we kritisch naar 
hoe we de veiligheid en gezondheid van 
onze bezoekers kunnen beschermen. De 
inloop op Beumerskamp in Doesburg is 
inmiddels in aangepaste vorm weer van 
start gegaan. Enkele trefpunten gaan 
voorzichtig weer open.
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ZEVENAAR – Buiten tafeltennissen 
zien we normaal alleen thuis of in 
vakantieparken. Sinds de strenge 
regels in deze tijd van corona zijn 
versoepeld, spelen ook de jeugd-
leden van TTV Zevenaar buiten. 
Natuurlijk alleen zolang de weers-
omstandigheden dat toelaten.

Door Piet van Breukelen

Steeds meer jeugdspelers van TTV 
Zevenaar hunkerden ernaar weer 
een balletje te kunnen slaan en wil-
den niet wachten tot 1 september. 
Dus bleven ze de TC (Technische 
Commissie) vragen naar mogelijk-
heden weer aan de slag te kunnen. 
Slechts weinigen hebben thuis een 
tafel waarop ze dan met een paar 

vrienden konden spelen. Dus ging 
de TC de mogelijkheid onderzoe-
ken of er bij de accommodatie van 
het Liemers College op Zonegge 
buiten getraind kon worden.

Toestemming
Na overleg met de gemeente en 
de school kreeg de vereniging 
toestemming de ruimte naast het 
bijgebouw te gebruiken als oefen-
ruimte: er kunnen zes tafels ge-
plaatst worden op die strook, waar-
door er twaalf pupillen tegelijkertijd 
een technische training kunnen krij-
gen. De anderen kunnen dan in de 
buitenlucht aan hun conditie wer-
ken; dat kan eventueel gewoon op 
het schoolplein.
Er is een trainingsschema opge-

zet voor de maandag- en woens-
dagavond, waarmee ook voldaan 
wordt aan de richtlijnen van het 
RIVM. En natuurlijk is jeugdtrainer 
Lars Banning helemaal in zijn nop-
jes. Hij weet als geen ander dat de 
automatismen en technische vaar-
digheden snel verdwenen zijn als 
er niet meer getraind kan worden. 
Hij hoopt zijn pupillen weer in vorm 
te hebben als de competitie in sep-
tember weer hervat kan worden. De 
TC zal erop toezien dat de regels 
worden nageleefd.

Bekende klanken!
Nieke, Rob, Irene, Eric, Frank, bekende presentatoren,
Radio Gelderland kan meer dan bekoren,
Parels van geluid om iedere dag te horen,
Lust voor het oor,
Presentator afwezig, klinkt de klank anders hoor
Dit komt wel eens voor,
Andere collega’s komen dan naar voren,
Ander geluid, andere klank zal je horen,
Of dit straks, in de sporthal ook zo is,
Weet niemand, of hebben we het mis
Binnensport na de zomer, zoals het er uitziet,
Iedereen weer van basketbal geniet,
Of toch niet, sprake van zonder publiek,
Geen aanmoedigen, geen enkele klank,
Hoeveel spelers op de reservebank,
RIVM-regels, houdt voldoende afstand,
Hoeveel mensen mogen er straks zijn, moet blijken,
Sporters, coaches, kader, scheidsrechters, tafelaars kan verrijken,
Te hoog aantal, wie moet weg, wie zal bezwijken,
Mensen nog aanwezig, waar nodig is, kunnen ingrijpen,
Assisteren bij tafelwerkzaamheden,
Behoort deze helpende hand tot het verleden,
Zaalcommissarissen, dat zijn wij,
Kijken opzij, zien wij een lege eregalerij,
Notabelen, bestuurders, ereleden, die meeleven,
Kunnen we deze nog een plaatsje geven,
Aanwezige sporters, de rest heroverwegen,
Ouders/verzorgers, hun kind niet meer in actie zien,
Komt het straks, zover misschien,
Sport is bijzaak, zonder publiek, moeite nog wel waard,
Mooie actie, prachtige winst, nipt verlies zal verdampen,
Niemand laat horen enige klanken,
Aan het eind, wie moet je dan nog bedanken?
Beïnvloeden kun je niet, levensloop der dingen,
Bij sporten, kun je niets afdwingen,
Blijven Go Basketiers, Basketiers Go zingen,
Bij geen publiek, klinkt dit als valse muziek!   

M & M 

De Zevenaarse tafeltennisjeugd is weer enthousiast aan het trainen geslagen. Op de voor-
grond jeugdtrainer Lars Banning die net Jolijn ’t Hart (links) en Marit Stevens instructies 
heeft gegeven. (foto: Henk Kemperman)

LIEMERS – Het bestuur van de 
stichting Varen met Joop-2 heeft 
met pijn in het hart besloten om in 
verband met de coronacrisis dit jaar 
haar jaarlijkse vaartocht voor men-
sen met een beperking af te lasten.

Hoewel de vaartocht pas op de 
derde zaterdag in september zou 
plaatsvinden, acht het bestuur het 
vanwege de kwetsbaarheid van de 
doelgroep niet verantwoord om de 
vaartocht door te laten gaan.

Uiteraard betreurt het bestuur deze 
afgelasting, maar men neemt het 
zekere voor het onzekere. Voor 
vragen kan het contactformulier 
worden gebruikt dat te vinden is op 
www.varenmetjoop-2.nl.

Het schip waarmee Varen met Joop-2 de vaartochten maakt. (foto: Gerard Bloemberg)

H. Andreaskerk Groessen

Zevenaarse tafeltennisjeugd
blij weer te kunnen trainen

Jaarlijkse vaartocht afgelast

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

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

NR 1 
in service en 

kwaliteit...

(0313)  412 727

GRATIS 
HAAL- 

EN BRENG-
SERVICE

Overleden: 18 mei jl overleed dhr. 
Eef Buurman in de leeftijd van 79 
jaar. Dat hij mag rusten in vrede.

Intenties:
7-6-20:
Een intentie uit dankbaarheid.
Hennie Wouters, Theodorus en 
Riek van Ditshuizen-Peters, Genie 
en Marianne Terbonsen-Bartsch, 
fam.Kloppenburg, Bertus Driessen, 
vader en moeder Degen, Truus en 
Dina Degen, Rienie Bouwman-Sta-
ring, ouders Aleven-van Uum, Wim 
en Lies Melchers, Zr.Andrea Roe-
lofs, ouders Vermeulen-Kiewiet 
en Theo, Marga de Jong-Wolters, 
ouders Zweers-Wieggers, Ger-
rit Derksen, Antoon Willemsen, 
Anja Hubers, Frans uffing, Maria 
Nass-Uffing, Piet en Annie de Kin-
kelder-Nass, Miriam Reijmer-Pe-
ters, ouders Kampschreur-Mulder 
en Gerard, Gerrit en Leike Dries-
sen, Bernard en Mientje Bouw-

man-Driessen, Thea Staring-vd Ha-
zelkamp, vader en moeder Staring, 
Bennie Derkzen, Theodorus Domi-
nicus, Ouders Polman-Boland, Ou-
ders Uffing-Reijmer, Harry Meijer, 
Bernard en Marie van Onna, Theo 
en Willy Roordink-Meister en Ralf, 
Nol en Leida de Haan-Witjes, ou-
ders Thuis-van Aalten, Joep en 
Mientje Derksen-Koning, Theet 
van Keulen, Jan Elfrink, Piet en 
Trudy Steenkamp-Willemsen, 
Henk Derksen en Paul, Hennie en 
Wilhelmien Roordink-vd Velden en 
Norbert, ouders Derksen-Polman, 
Bep Elfrink, Rieky Roelofs, Wim 
en Stien Roordink-Bisseling, Frida 
Lucassen-Roordink, The en Leida 
Bruns-Derksen, Wim en Dora Derk-
sen-Scholten, Eef Buurman.

14-6-20:
Theodorus en Riek van Ditshui-
zen-Peters, Wim en Lies Mel-
chers-Derksen, Bertus en Leike van 

Bethray, ouders Vermeulen-Kiewiet 
en Theo, Gerrit Derksen, Antoon 
Willemsen, Wim Tiedink, Frans Uf-
fing, Thé en Marieke Scholten, Piet 
en Annie de Kinkelder-Nass, Ber-
nard en Mientje Bouwman-Dries-
sen, Hans en AnneMiek Buh-
ler-Sommers, Bennie Derkzen, 
Bernard en Marie van Onna, Theo 
en Willy Roordink-Meister en Ralf, 
Nol en Leida de Haan-Witjes, ou-
ders Thuis-van Alten, Theet van 
Keulen, Jan Elfrink, Wim Tiedink, 
ouders Dikker-Berntsen Theo en 
Joop, Henk Derksen en Paul, Hen-
nie en Wilhelmien Roordink-van 
der Velden en Norbert, Hennie 
Diny van Kempen-en Willy, Wim en 
Stien Bisseling-Roordink, ouders 
Lentjes Beudel – Piet en Patricia, 
ouders Moorman-Bloemberg, Bep 
Elfrink, Riekie Roelofs, Frieda Lu-
cassen-Roordink, Thé en Leida 
Bruns-Derksen, Wim en Dora Derk-
sen-Scholten, Eef Buurman.



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

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!

Royal Berry produceert kwaliteitsaardbeien en heeft vestigingen in Huissen en 
Bemmel. Royal Berry is een jong, snelgroeiend en innovatief bedrijf. De moderne en 
professionele bedrijfsopzet in combinatie met een teeltoppervlakte van ruim 
40 hectare maken Royal Berry één van de koplopers binnen de aardbeiensector.
Ambitie, gedrevenheid, enthousiasme en nieuwsgierigheid met een ‘open mind’ 
maken dat we grenzen verleggen. 

Voor één van onze vestigingen in Huissen zijn wij op zoek naar een

Assistent bedrijfsleider
Je werkt nauw samen met de bedrijfsleider en neemt hem taken uit handen. Hij is 
verantwoordelijk voor de groei van de planten en daarmee de productie van onze 
aardbeien. Je ondersteunt hem in de registratie, controleren en analyseren van de 
teelt en bedrijf-processen. 

Tevens ben je (op termijn) medeverantwoordelijk voor de organisatie van de 
werkzaamheden op jouw vestiging. De aardbeienteelt is een arbeidsintensieve 
teelt en door de omvang van het bedrijf betekent dit dat er veel mensen op jouw 
vestiging aanwezig zijn. Hierbij is het spreken van de Poolse taal een pré. Indien je 
deze taal nog niet beheerst ben je bereid om dit te leren. 

Als assistent bedrijfseider heb je een verantwoordelijke functie. Omdat wij 
medewerkers graag de vrijheid geven bij de uitvoering, zoeken wij een zelfstandige 
betrokken collega met passie voor het vak. Daarnaast is het belangrijk te beseffen 
dat een teelt 24/7 doorgaat en storings- en weekenddiensten ook bij de functie 
horen. Binnen ons bedrijf werken we met moderne ICT systemen om de teelt en 
organisatie in goede banen te leiden. Het is belangrijk dat je interesse en affi niteit 
met ICT systemen hebt.

Een agrarische achtergrond is een pré, maar binnen ons bedrijf bieden we ook 
starters en/of mensen van buiten de sector mogelijkheden om zich te ontwikkelen, 
middels een opleidingstraject, tot een volwaardig assistent bedrijfsleider. 

Bij Royal Berry werken we met een jong team van gedreven professionals. We 
geloven dat we door goede samenwerking de beste resultaten kunnen bereiken.

Royal Berry is een vooruitstrevend bedrijf dat haar medewerkers de ruimte en 
mogelijkheden geeft om het maximale uit zichzelf te halen. Naast een passend 
salaris bieden we uitstekende arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om jezelf te 
ontwikkelen binnen onze organisatie.

Heb je passie, gevoel voor IT, analytisch vermogen en wil je ons team komen 
versterken of heb je vragen neem dan direct contact op met Erik Gerichhausen
(06-13928012) Erik@royalberry.eu

Voor onze vestigingen in Bemmel en Huissen zijn wij op zoek naar een

(Analytische) Binnendienst medewerker
Je wordt onderdeel van een klein team waar de verkoop, orderverwerking, 
boekhouding en algehele bedrijfsleiding plaatsvindt. 

Je werkzaamheden:
• Je ondersteunt ons team op het gebied van ICT en je werkt eraan om de ICT 

systemen op het bedrijf beheersbaar te houden dan wel te optimaliseren; 
• Je bent de schakel tussen verkoop en het klaarmaken van de orders; 
• Je hebt contact met onze klanten leveranciers en transporteurs in de 

‘after-sales’-fase. 
• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitssystemen, registraties en certifi ceringen 

van het bedrijf (Global Gap, BRC etc.)

Om deze functie goed te kunnen vervullen is het wenselijk dat je 
• kunt werken met Excel om de gegevens vanuit de arbeidsregistratie te analyseren; 
• meedenkt in het optimaliseren en vereenvoudigen van de bedrijfsprocessen; 
• communiceert met de leveranciers van de verschillende computersystemen als er 

aanpassingen gedaan moeten worden; 
• stressbestendig en fl exibel bent. De dag kan nogal hectisch zijn, maar jij houdt je 

hoofd koel;
• zelfstandig kunt werken maar vooral ook een teamspeler bent; 
• Engels en evt. Duits kunt spreken en schrijven;  
• een beetje Pools spreekt of bereid bent om dit te leren;
• bereid bent om ook dingen aan te pakken die niet in dit lijstje staan; 

Ervaring in een vergelijkbare functie is een pre, maar niet noodzakelijk. Binnen ons 
bedrijf bieden we ook starters en/of mensen van buiten de sector mogelijkheden om 
zich te ontwikkelen, middels een opleidingstraject, tot deze functie.

Bij Royal Berry werken we met een jong team van gedreven professionals. We 
geloven dat we door goede samenwerking de beste resultaten kunnen bereiken.

Royal Berry is een vooruitstrevend bedrijf dat haar medewerkers de ruimte en 
mogelijkheden geeft om het maximale uit zichzelf te halen. Naast een passend 
salaris bieden we uitstekende arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om jezelf te 
ontwikkelen binnen onze organisatie. 

Zie jij het zitten om ons team te komen versterken of heb je vragen neem dan 
contact op met Jan van Genderen (06-42275506) of stuur een mail met motivatie en 
CV naar jan@royalberry.eu. 

www.royalberry.eu

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

PRANGER BOUW DUIVEN
Wij zijn op zoek naar een 
allround bouwvakker en een 
hulp voor allerlei hand en 
spandiensten. Voor meer
informatie bel 06-51948066

Ook voor al uw timmer - tegel - stukadoorswerk
Nieuwbouw - onderhoud - renovatiewerk

BeCo Kunstgras 
Het voordeligste kunstgras adres uit de regio

voor Particulier en Grootverbruikers

NU 50% KORTING 
op het Druk verdeeldoek (stabilisatiedoek)*

*Alleen bij aankoop van kunstgras

Cartograaf 12 b
6921 EZ Duiven
Tel. 06- 227 794 55

20 soorten kunstgras op voorraad!
8 jaar garantie + direct leverbaar

Natuurlijke uitstraling • Onderhoudsvriendelijk 
Dier en kindvriendelijk • Lange levensduur 

Nederlands product

Openingstijden:
Zaterdag geopend
Overige dagen op afspraak
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PANNERDEN – De lange adem die 
opgelegd wordt met betrekking 
het coronavirus laat MoniCare 
Zorg zich niet inslapen.

Live optreden op 23 mei op binnen-
plaats en tuin. Dit is het de vijfde 
muzikale optreden, verzorgd voor 
de gepensioneerde bewoners in De 
Pannerd, Pastoorbrugmanstraat 
en Claudius Civilisstraat. MoniCare 
Zorg laat opnieuw bewoners genie-
ten van het zangerstalent Anthony 
Joosten door dit live-optreden uit 
Zevenaar.

De bewoners op de binnenplaats 
van De Pannerd werden rond 14.00 
uur getrakteerd met liedjes ‘Laat de 
zon in je hart’, ‘Eenzaam en alleen’, 
‘Jij krijgt die lach toch niet van mijn 
gezicht’, enzovoort. Daarna werd 
in de binnentuin de voorstelling 
voor de bewoners van de Pastoor-
brugman- en Claudius Civilisstraat 
voortgezet. Geluid en techniek wer-
den verzorgd door Dirk Kamphorst 
uit Didam. MoniCare dankt ook 
een ieder, die dit optreden moge-
lijk maakt vooral in de moeilijke tijd 
waar we nu gezamenlijk in leven.

DUIVEN – Een jaar zonder Avond-
4daagse is natuurlijk ondenkbaar. 
Gebleken is dat er grote interes-
se voor een alternatief. Die was 
er en zo lanceren we vandaag 
met gepaste trots Avond4daagse 
– Home Edition. Daarmee stellen 
we alle deelnemers in staat om 
tussen 1 juni en 31 augustus hun 
eigen Avond4daagse te lopen, op 
vier verschillende dagen, maar wél 
binnen twee weken.

Deelnemers kiezen zelf een start-
punt en afstand (2,5, 5 of 10 kilo-
meter). Daarbij stellen zij hun eigen 
routes samen met een speciale 
app van eRoutes. Wie de uitdaging 

volbrengt, krijgt na afloop de fel 
begeerde Avond4daagse-medaille 
thuis bezorgd. Inschrijfkosten zijn 
5 euro per deelnemer. Hoewel dit 
een landelijk initiatief is blijven wij 
als stichting Avondvierdaagse Dui-
ven, Groessen en Loo natuurlijk niet 
achter.
“Nog niet alle details zijn bekend, 
maar wij wilden jullie deze extra 
informatie niet onthouden, dus 
wacht nog even af, zodra we alle 
details weten zullen we die op 
onze website www.avduiven.nl uit-
gebreid kenbaar maken. Dus toch 
nog, weliswaar op een andere wijze 
vier avonden wandelen met en voor 
een medaille.”

ZEVENAAR – Marieke Damen 
(Wehl) lanceerde op 24 april haar 
thrillerdebuut live op Youtube. 
Honderden mensen keken mee 
naar deze bijzondere presenta-
tie. Inmiddels stromen de goede 
recensies binnen via het groot-
ste lezersplatform Hebban.nl.

In de geest van de hoofdpersonen 
wil Damen met de opbrengst van 
‘Stilleven’ kinderen die noodge-
dwongen in woongroepen leven, 
een dagje uit geven. Doorgaans is 
er in dergelijke woongroepen al-
leen budget voor basale dingen, 
terwijl leuke ervaringen heel be-
langrijk zijn voor hun vertrouwen 
in de toekomst. Er vinden inmid-
dels gesprekken plaats met der-
gelijke woongroepen om een plan 
op maat te maken.

Het verhaal
Kunstenares Monica wordt door 
haar zus Manuela benaderd om 
een portret van haar te schilde-
ren. De zussen hebben echter 
twintig jaar geen contact met el-
kaar gehad. Wat is er gebeurd dat 
hen uit elkaar heeft gedreven?
Middels flashbacks leren we de 
tienjarige Monica en puber Ma-
nuela kennen. De meisjes groeien 
op in een gezin waarin verslaving, 
geweld en criminaliteit aan de 
orde van de dag zijn. Kunnen ze 

zich staande houden in een leven 
waarin het geweld van hun vader 
een steeds grotere bedreiging 
vormt?

Samenwerking middenstand
Om zoveel mogelijk kinderen een 
dagje uit te kunnen geven, zoekt 
Damen de samenwerking met 

diverse middenstanders die een 
deel of hun volledige opbrengst 
doneren aan het goede doel. In 
Zevenaar heeft Boek en Buro Re-
bers zich bereid gevonden hier-
aan mee te werken. Daarnaast is 
Stilleven te koop bij elke (online) 
boekhandel en via de webshop 
van uitgeverij Letterrijn.

Vanwege de coronamaatregelen is 
de periode waarin geen vieringen 
kunnen plaatsvinden uitgebreid tot 
eind juni 2020.

Als alternatief kan men voorlopig 
iedere zondag om 9.30 uur een vie-

ring in privé-setting volgen via het 
YouTube-kanaal van de parochie. 
De reeds opgegeven intenties van 
de geloofsgemeenschappen zul-
len daarin gelezen worden. Voor 
aanvullende info betreffende het 
YouTube-kanaal en andere info 

kunt u de website van de parochie  
www.rkliemers.nl raadplegen. Voor 
het weekend van zaterdag 6 juni 
en/of zondag 7 juni zijn er geen 
intenties opgegeven voor Geloofs-
gemeenschap Sint-Martinus Oud- 
Zevenaar.

LIEMERS – Tot 21 juni is heel 
Nederland in spanning met de 
Spannende Boekenweken. Er 
worden weer verschillende prij-
zen uitgereikt. De Gouden Strop 
2020 is in ieder geval voor Domi-
nique Biebau met ‘Russisch voor 
beginners’. De Hebban Thriller-

prijs volgt nog.

Win een strandlaken met de 
oplossing van de rebus die Bi-
bliotheek Montferland heeft 
gemaakt. Hij staat op de site  
www.bibliotheekmontferland.nl. 
De oplossing moet voor 22 juni 

per mail gestuurd worden naar  
info@bibliotheekmontferland.nl.
De Spannende Boekenweken lo-
pen vloeiend over in het Zomerle-
zen, dat de hele zomer duurt. In de 
bibliotheek zijn weer veel nieuwe 
boeken te leen, kijk voor de ope-
ningstijden ook op de website.

Mededelingen
Geachte Parochianen. In verband 
met het corona virus is nog niet 
bekend wanneer er weer vieringen 
kunnen plaatsvinden en in welke 
vorm dit zal gaan.

De opgegeven misintenties wor-
den meegenomen in de zondagse  
privé-missen welke u kunt meevie-
ren via ons eigen You Tube kanaal 
op zondagochtend om 9.30 uur. 
Voor aanvullende info betreffende 

het You Tube kanaal en andere info 
kunt u de website www.rkliemers.
nl raadplegen. De Mariakapel en 
gedachteniskapel zijn van ma. t/m 
vrijdag geopend van 9.00 – 17.00 
uur. Het secretariaat is bereikbaar 
op de gewone openingstijden.

Gebedsintenties 13/14-06-2020: 
Gerrit en Dinie Hagen-van Swaaij, 
Martin Jansen, Ouders Miep en  
Albert van Klaveren. (Uitzending you-
tube zondag 14 juni om 9.30 uur.

Wij vragen uw aandacht voor het 
volgende: Tijdens een reguliere 
viering vindt er altijd een collecte 
plaats, welke in de huidige situa-
tie door het coronavirus, met een 
internetviering niet mogelijk is. U 
kunt echter uw vrijwillige bijdrage 
ten bate van het pastoraat overma-
ken op rekening NL 31 RABO 0156 
0462 10 ten name van parochie 
Sint-Willibrordus, onder vermelding 
van collecte pastoraat. Onze dank 
daarvoor.

Optreden zanger Anthony Joosten. (foto: Frans Willemsen)

Ontspanning voor bewoners

Avondvierdaagse Duiven

Gelders thrillerdebuut ‘Stilleven’ 
goed ontvangen bij breed lezerspubliek

Spannende Boekenweken en Zomerlezen 

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Sint-Martinus Oud-Zevenaar

Marieke met Stilleven. (foto: Zoon Daan)

www.uitvaartzorgdeliemers.nl  
0316 – 344 069

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



 
 

 

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. 

 

Het Schoolteam8 van het Candea College 
in Duiven zit vol met energie om werk te 
maken van het MDT-traject en enkele 
jongeren delen hun kijk op de regionale 
toekomst van maatschappelijk werken.  

Het MDT-traject laat, gezien de internati-
onale crisis, nog héél even op zich wach-
ten, maar gelukkig staan er meer dan 
voldoende jongeren klaar om – wanneer 
ze weer mogen – vol van start te gaan. 
De Coronaperiode heeft, voor jong- en 
oud, veel kansen met zich meegebracht 
om elkaar te helpen en de regio van 
dienst te kunnen zijn. Denk hierbij aan 
het, voor een ander, doen van bood-
schappen of het, op afstand, vermaken 
van eenzame groepen mensen. Het 
Schoolteam8 van het Candea College, 
bestaande uit welwillende en gemoti-
veerde jongeren, zet zich al jaren lang in 
om het verschil te kunnen maken. Ze 
kunnen haast niet wachten om deel te 
mogen nemen aan de tr8-projecten die 
HOPE XXL hen faciliteert.  

Oorsprong van het Candea School-
team8 

Tijdens de ‘Nacht van de Acht’, zijnde een 
brainstormnacht dat in oktober 2018 
door HOPE XXL in het Huis der Provincie 
in Arnhem werd georganiseerd, werden 
jongeren in de regio enthousiast ge-
maakt om op hun school als een School-
team8 een bijdrage te leveren aan de 
uitvoering van verschillende tr8-
projecten. In de maanden die volgden, 
trokken jongeren van het Candea School-
team8 de kar om de leefomgeving voor 
mensen een stuk prettiger te maken 
door onder andere het zaaien van bloe-
men voor de bijen, het organiseren van 
een kennismakingsdiner voor lokale 
stichtingen en door samen te werken aan 
de totstandkoming van de Nederlands 
hoogst spuitende fontein in het Horster-
park, genaamd “Het ouwe vertrouwen, 
De Jan Terlouw Fontein”, die zondag 6 
september door Jan Terlouw zelf wordt 
geopend. Docenten faciliteren in dit ge-
val alleen, want het zijn de jongeren zelf 
die hier het echte werk verrichten! Dit 
alles klinkt veelbelovend voor fanatieke 
deelnemers aan een toekomstige MDT-
traject waarmee na de zomervakantie 
van start wordt gegaan. De 16 leerlingen 
van het Candea Schoolteam8 werken 
zich tot op de dag van vandaag (in hun 
vrije tijd!) al een slag in de rondte om de 
mooie initiatieven waar te maken. Het 
MDT zal deze betrokkenheid mogelijk 
versterken aangezien MDT deelnemers 
een kleine geldelijke compensatie gaan 
krijgen voor hun harde werken. “Stilzitten 
houden wij niet van, ikzelf al helemaal 
niet.” vertelt Stijn, een ervaren lid van het 
Candea Schoolteam8.    

Het Schoolteam8 binnen MDT 

Het MDT zal volgens de jongeren als een 
welkome toevoeging komen, want zo 
wordt hun club veel beter zichtbaar bin-
nen de school. De jongeren geven aan te 
hopen dat ze meer gedaan kunnen krij-
gen als de maatschappelijk projecten 

aantrekkelijker worden gemaakt voor 
een grotere groep leerlingen. “Het 
Schoolteam8 zal dus een soort upgrade 
krijgen,” deelt Thorben enthousiast “het 
wordt straks breed getrokken en daaruit 
zal blijken dat meer leerlingen ontdekken 
hoe leuk het is om projecten op te zet-
ten!” Stijn sluit zich bij de woorden van 
Thorben aan: “Daarnaast kunnen wij ons 
maatschappelijk werken ook beter struc-
tureren,” zegt hij “straks kunnen we on-
der schooltijd ook veel doen!”  

Joëlle, nog een fanatieke schoolteamer, 
geeft aan veel zin te hebben in de nieuwe 
fase van het vrijwilligerswerk. “Met meer 
mensen en meer tijd, kunnen wij de 
grootste en meest mooie projecten waar-
maken!” zegt ze enthousiast. “We hebben 
in het verleden met liefde veel tijd gesto-
ken in projecten zoals de fontein, maar 
nu zullen wij sneller tot een goed resul-
taat kunnen komen.” Joëlle is daarnaast 
ook optimistisch over het door haar be-

schreven resultaat: “Morgen zijn we ver-
der dan we vandaag waren, zolang wij 
samen onze schouders er maar onder 
blijven zetten.” vertelt ze verder “Het 
eindresultaat mag er altijd zeker wezen 
en daar zijn wij met zijn allen dan ook erg 
trots op!”  

Van chocomelk schenken tot het organi-
seren van een jongerenparlement; de 
ervaring van het Schoolteam8 komt in 
vele vormen. De jongeren zijn er dan ook 
zeker van dat hun ervaring hen helpen 
zal om veel projecten tot een mooi eind 
te brengen. “Je leert als persoon veel 
over hoe je zelf het verschil maken kan,” 
voegt Thorben toe “HOPE XXL en de tr8-
projecten hebben mij geholpen nieuwe 
mensen te leren kennen en om nieuwe 
vaardigheden te leren, zoals het organi-
seren. Naast de door Thorben genoemde 
punten, zal een MDT-traject ook positief 
prijken op het CV van de deelnemende 
jongeren. Bovendien zal de opgedane 
ervaring een positieve uitwerking hebben 

op hun latere leven. Totdat het zo ver is, 
hebben de leden van het alsmaar groei-
ende Candea Schoolteam8 natuurlijk 
vooral hartstikke veel schik met elkaar.  

Hoop voor het MDT 

De jongeren geloven dat MDT hen veel 
zal brengen op het gebied van kennis en 
mogelijkheden. Ieder heeft zo zijn eigen 
dromen en verwachtingen bij dit revolu-
tionaire experiment dat maatschappelijk 
werken een nieuwe fase in tilt. “Jongeren 
kunnen nog meer een nuttig deel gaan 
uitmaken van de maatschappij.” begint 
Joëlle “het MDT traject biedt jongeren 
een kans op een mooie ervaring en het 
feit dat je een vergoeding krijgt, maakt 
het voor nog meer jongeren interessant 
en mogelijk om mee te doen” Stijn leeft 
zelf heel erg naar de ‘8’ van HOPE toe: 
“MDT zal onze moeite nog meer belonen, 
mede omdat onze projecten zo nog meer 
impact hebben op de wereld om ons 

heen.” legt Stijn betrokken uit “De ‘8’ van 
HOPE XXL geeft ons toch iets moois om 
naar te streven!” Thorben spreekt van 
alle jongeren nog wel het allermeest uit 
intrinsieke motivatie: “Ik vind het gewoon 
leuk, zo simpel is het!” lacht hij “Het vrij-
willigerswerk loont voor alle partijen en 
straks krijg ik er ook nog geld voor, hoe-
veel beter kan het worden?”  

Conclusie 

Al met al wordt er dus al veel gedaan 
voor de regio, hier mogen wij het Candea 
Schoolteam8 voor bedanken. Het MDT-
traject gaat nog veel meer nieuwe kan-
sen creëren om van De Liemers de geluk-
kigste regio van Nederland te maken. 
“We maken nu al zo veel leuke dingen 
mee, laat staan straks.” vertelt Joëlle nog. 
Advies en hulp is van harte welkom, 
maar het is voor de coaches oppassen 
geblazen om niet in de weg te staan wan-
neer dit super gemotiveerde School-
team8 zich naar de volgende fase van het 
vrijwilligerswerk gaat snellen... 

Het Candea Schoolteam8   

● De jongeren van het Candea Schoolteam8  
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Liemers Poëzie
BEWEGEN

Ik wil niet op één plek stil blijven staan
Ik wil vooruit gaan, lopen of rennen

Ik wil mijn armen, benen en hoofd laten dansen|
Ik wil de wereld om mij heen verkennen

Ik wil verder en verder tot het uiterste gaan
ik wil bewegen door straten en stegen

Ik wil door parken, over gras en tussen bomen
Ik wil sporten op allerlei wegen

Aan de lucht staat de sikkel van de maan
En niet meer de zon die me verblindt
Dan heb ik alles om me heen gezien

Tot de volgende dag weer begint

Kim Kleijkers 

SPIJK – Sinds eind 2018 is het uutbla-
oshuukske een rustplek langs het Pieter-
pad, bedoeld voor fietsers en wandelaars 
om van het natuurschoon te genieten. Gui-
do Ariessen: “Een mooi punt om Spijk bin-
nen te komen.”

Frisse groene bladeren, klaprozen, margrie-
ten en vlinderstruiken wuiven in de wind. Tij-
dens de regen kan je schuilen in het huisje, 
als de zon schijnt kan je even uitrusten aan 
de houten tafels. In de zomer zullen ook de 
fruitbomen uit Groessen tot bloei komen en 
kan je wat kersen, pruimen of ander fruit 
plukken. Heel wat anders dan de hoge co-
niferen en het vervallen huisje die er eerst 
stonden. “Het lag er zo slecht bij. Als Stich-
ting Actief Spijk wilden we daar verandering 
inbrengen,” vertelt Guido. “Het is particuliere 
grond, dus zijn we in overleg gegaan met de 
eigenaar. Hij heeft ons overal in gesteund.” 
Inwoners en wandelaars zijn ontzettend blij 
met het uutblaoshuukske. “Soms vinden we 
een briefje in het huisje, waarin we bedankt 
worden voor de gastvrijheid.” 

Kern met pit
“Van het eerste onkruid eruit tot het laatste 
plantje erin, alles hebben we zelf gedaan,” 
verklaart Guido. Wel met veel hulp van bedrij-
ven uit de buurt. Boeren die de grond omspit-

ten, Duitse bedrijven die met kranen het pad 
uitgroeven: “Er is een heel legioen aan vrijwil-
ligers die dit project ondersteunt. Een uit de 
hand gelopen hobby!” zegt Guido lachend. 
Stichting Actief Spijk is opgericht door de 
bewoners om de leefbaarheid van het dorp 
te behouden én te bevorderen. Dat is hier-
mee zeker gelukt: door het uutblaoshuukske 
is Spijk de beste ‘kern met pit’ uit Gelderland 
van 2018. Een prachtige rustplek met een 
grote biodiversiteit is het resultaat, ideaal 
voor planten en insecten.

Samenwerken
Er zijn meerdere plekken langs het Pieterpad 
om uit te rusten, maar het uutblaoshuukske 
heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. 
Het is ‘huukske’ genoemd omdat het letterlijk 
een hoekje van twee landen is. Aan de ene 
kant ligt Nederland, aan de andere kant Duits 
grondgebied. De landen hebben samenge-
werkt bij het ontstaan van het rustpunt. “Het 
is mooi om die landen te verbinden. We zijn 
trots op onze buren, of ze nou Duits of Ne-
derlands zijn.” Niet alleen de buren hebben 

meegeholpen, ook uit Drempt is iemand een 
keer komen helpen. “Als we iets nodig had-
den, stond iedereen te springen om het te ko-
men brengen!” Zo kregen ze in de winter een 
flesje Jägermeister om warm te blijven en in 
de zomer twee dozen met ijsjes van iemand 
die net boodschappen had gedaan. “Het is 
door vrijwilligers ontstaan en dat zal ook zo 
blijven,” vertelt Guido. “We willen nog verder 
gaan dan dit project. Als we de Liemers eens 
goed op de kaart willen zetten, moeten we 
groter denken.”

Kyra Sannes

Spijk is trots op het uutblaoshuukske
Gemaakt door het dorp, voor de gasten van het dorp

Guido Ariessen: “Soms vinden we een briefje in het huisje, waarin we bedankt worden voor de gastvrijheid.” Foto: Kyra Sannes

Hoe meer er weer mogelijk is hoe ingewik-
kelder het soms is. Zeker voor een orga-
nisatie zoals de onze, die te maken heeft 
met allerlei verschillende activiteiten. Voor 
alle onderdelen worden verschillende proto-
collen opgesteld door de brancheverenigin-
gen. Zo hebben we te maken met specifie-
ke richtlijnen voor museum, muziekschool, 
theater, cursussen en bibliotheek. Er dreigt 
een wirwar van regelgeving en daardoor 
ontstaan er soms ook weer onduidelijkhe-
den. Dan hebben we nog te maken met de 
risicoprofielen van de veiligheidsregio die 
weer boven de landelijke protocollen gaan. 
Je snapt het, we studeren ons suf op al 
deze maatregelen. Dat doen we dan ook 
om, voor zover we dat in de hand hebben, 
onze bezoekers, gasten, cursisten veilig te 
ontvangen. Maar het allerbelangrijkst is 

natuurlijk het eigen gedrag. De basis mag 
inmiddels bekend zijn. Afstand houden, re-
gelmatig handen wassen, dat hele riedeltje. 
Dus als we met elkaar ons gedrag weten te 
beteugelen en begrip houden voor elkaar en 
voor de mensen die toezicht houden, dan 
komen we een heel eind. We staan te po-
pelen om weer volledig open te gaan. Maar 
daarvoor is discipline belangrijk, want nie-
mand zit te wachten op een herleving van 
het virus waardoor we straks weer alles 
dicht moeten gooien. Want dan zijn we niet 
alleen voor wat betreft gezondheid, maar 
ook als organisaties en economisch nog 
verder van huis. Tot die tijd bestuderen we 
graag alle regeltjes en ontvangen we u met 
plezier weer bij onze (aangepaste) activitei-
ten! En zoeken we uiteraard tussen de regel-
tjes naar de mogelijkheden die er wel zijn.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Regeltjes

Bert Frölich, de Verbinder (foto: Bas van Spankeren)
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ZEVENAAR/DIDAM – Er is weer beweging 
op het schoolplein. Er staan wat fietsen in 
de fietsenstalling, het geluid van een scooter 
nadert, de conciërges lopen vrolijk fluitend 
rond en de eerste leerling loopt het Liemers 
College binnen. Zijn klasgenoot volgt, op 1,5 
meter afstand. Eindelijk, na elf weken is er 
weer leven op het Liemers College. Leven, in 
een nieuwe wereld. In ieder geval tot de zo-
mervakantie combineert het Liemers College 
de positieve kanten van het afstandsleren 
met de positieve kanten van leren op school. 
“Wat nu goed gaat via afstandsleren houden 
we in stand”, zegt directeur Maarten Delen. 
De school organiseert vanaf deze week weer 
leeractiviteiten op school, uiteraard binnen 

de RIVM-richtlijnen. Delen: “Denk aan de 
mentorlessen en mentorgesprekken, maar 
ook de lessen in de praktijkvakken gaan weer 
plaatsvinden en de leerlingen gaan weer 
sporten.” Deze eerste week op school staat 
in het teken van ervaringen delen. De men-
toren/coaches kijken met hun leerlingen in 
kleine groepen terug op de afgelopen weken. 
Hoe is het de leerlingen vergaan? Hoe zijn zij 
blijven leren, wat heeft hen daarbij geholpen 
en wat belemmerd, wat willen ze graag be-
houden en wat laten ze liever achter zich? Op 
basis van de antwoorden krijgt het onderwijs 
in de komende weken verder vorm. “Wij wil-
len samen met leerlingen, ouders en mede-
werkers ons onderwijs vormgeven, waarbij 
ons uitgangspunt is om samen te gaan voor 
het beste resultaat”, besluit directeur Maar-
ten Delen. 

PANNERDEN – Vanwege de noodzakelijke 
maatregelen om de corona-crisis het hoofd 
te bieden ligt het prachtige fort Pannerden 
er sinds maart stilletjes bij. Fort hoopt vanaf 
deze week geleidelijk aan deuren weer te 
openen. Houd de website in de gaten: www.
fortpannerden.eu!

Al twee maanden lang geen bezoekers. De 
vrijwilligers van het ruim 150 jaar oude fort, 
gelegen op het splitsingspunt van Rijn en 
Waal, met een rijke geschiedenis boordevol 
verhalen, hadden hele andere plannen ver-
teld bedrijfsleider Jos Peters. “Wat hadden 
we bijvoorbeeld graag samen met u het ‘For-
tenseizoen’ geopend! Het plan was een spet-
terende opening met een tentoonstelling over 
de rol van de marine op het fort, één van de 
verhalen. De schenkingen die we de afgelo-
pen jaren van de Marine mochten ontvangen 
zouden worden tentoongesteld. Alle nog in le-

ven zijnde Marine oudgedienden waren uitge-
nodigd, de Geuzenvlag zou gehesen worden, 
muziek van oud-mariniers en nog veel meer. 
Het mocht helaas niet zo zijn.” Ondanks de 
corona-crisis werken de vrijwilligers door. Zo-
als de vrijwilligers van de onderhoudsploeg: 
zij hebben het logo met de vier elementen van 
Fort Pannerden op de brug een frisse kleur 
gegeven om bezoekers straks een warm wel-
kom te heten! Echter, geen bezoekers bete-
kent voor het fort ook geen inkomsten. Het 
voortbestaan van het fort is daarvan afhan-
kelijk. “We hebben twee maanden inkomsten 
moeten missen maar u kunt ons helpen door 
deel te nemen aan de actie ‘Warm hart Fort 
Pannerden’”, doet Jos Peters een beroep 
op iedereen die het fort een warm hart toe-
draagt. Dat kan door een financiële bijdrage 
over te maken naar NL 90 RABO 0102 4977 
53 t.n.v. Stichting tot Beheer en Instandhou-
ding van Fort Pannerden onder vermelding 
van ‘Warm hart. “Alle beetjes helpen. Wij  
zijn u zeer dankbaar.” Informatie: Jos Peters,  
bedrijfsleider@fortpannerden.eu.

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

Naam?
“John van Boekel, eigenaar van Van Boekel 
Schilderwerken in Duiven.”

Bedrijf?
“Het bedrijf bestaat uit drie werknemers, 
vaak met stagiaires van praktijkschool 
Symbion. We verzorgen verschillende werk-
zaamheden, zoals kleuradvies, beglazing en 
schilderwerk. Ook voeren we taken uit zoals 
stukadoorswerkzaamheden, timmerwerk en 
bijvoorbeeld spuiten op locatie. Denk daarbij 
aan muren en plafonds, maar ook radiatoren, 
deuren en kozijnen. Onze projecten variëren 
van klein particulier schilderwerk tot klussen 
in grote kantoren met bijvoorbeeld een loop-
tijd van drie maanden.”

Hobby’s?
“Ik vind het leuk om ‘oude’ youngtimer 
auto’s en tractoren op te knappen en er 

vervolgens van te genieten of naar meet-
ings te gaan. Ook wandel, fiets en lees ik  
graag.”

De Liemers?
“Ik heb bijna mijn hele leven hier door-
gebracht, van de lagere school tot mid-
delbaar onderwijs. Daarna heb ik schil-
dersopleidingen gevolgd in Doetinchem, 
Utrecht en Zwolle. Ik ben altijd hier geble-
ven. Ik leef al 52 jaar met veel plezier in  
de Liemers.”

Mooiste plekje?
“Het Duivense Broek, dat ligt aan de andere 
kant van de A12, richting Giesbeek. Daar 
ben ik geboren en opgegroeid. Het heeft 
een wijds uitzicht en veel flora en fauna. 
Op termijn gaan wij hier weer wonen, terug 
naar mijn roots.”

Liemerse partners?
“Ik draag De Liemers Helemaal Goed een 
warm hart toe. We proberen zoveel moge-
lijk samen te werken met onze partners 
uit de Liemers, zodat we de lokale midden-
stand onderling kunnen steunen. Vooral in 
deze periode is dat belangrijk!”

Op 15 Augustus 1945 kondigde de Japan-
se keizer Hirohito aan dat het land zich zou 
overgeven. Enkele dagen daarvoor hadden 
Amerikaanse bommenwerpers atoombom-
men op Hiroshima en Nagasaki laten vallen 
en had de Sovjet-Unie Japan de oorlog ver-
klaard. De geallieerden hadden eerder aange-
geven slechts de onvoorwaardelijke overga-
ve van Japan te accepteren. Ze zouden niet 
onderhandelen over welke vorm van vrede 
dan ook waarbij de geallieerde staten niet 
de volledige zeggenschap over het land zou-
den krijgen. In de morgen van 10 augustus, 
een dag na het bombardement op Nagasa-
ki, was het Japanse kabinet bereid om alle 
voorwaarden van de geallieerden te accep-
teren, op de afschaffing van het keizerdom 
na. De keizer had de dag daarvoor zijn steun 
gegeven aan de leden van het kabinet die 
vrede wilden maken. De geallieerden stelden 
echter als reactie dat de toekomstige Japan-
se bestuursvorm gekozen moest worden 
door het volk. Zij zouden er dus ook voor 
zou kunnen kiezen om niet langer een keizer 
te hebben. Gedurende de onderhandelingen 
waren de Amerikaanse conventionele bom-
bardementen gestopt. Op het moment dat 
het echter duidelijk werd dat het Japanse 
kabinet nog steeds weifelde werden eerst 

propaganda-affiches gedropt door bommen-
werpers. Later besloot de Amerikaanse pre-
sident Truman ook de bombardementen te 
hervatten; gedurende de gehele dag van 14 
augustus vond het grootste en langdurigste 
bombardement van de oorlog in Azië plaats. 
Uiteindelijk besloten de Japanners, na op-
nieuw aandringen van de keizer, dat er geen 
andere keuze was dan de overgave. Deze be-
slissing bracht uiteindelijk een einde aan de 
Tweede Wereldoorlog. 

Van de redactie 

 Kyra Sannes  

Van de redactie 

Sylvain Thöni

Warm Hart voor Fort Pannerden

‘Duivense Broek mooiste plekje in  
de Liemers’

Het Liemers College is weer open:
les in een nieuwe wereld 

De Japanse overgave 

Het prachtige Fort Pannerden lag er de afgelopen maanden stil en verlaten bij.

We verzorgen verschillende werkzaamheden, zoals kleuradvies, beglazing en schilderwerk”. Foto: Kyra Sannes    

Maarten Delen opent de school voor leerlingen. Foto: PR
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Schoonmaakonderhoud  

Vloeronderhoud

Glasbewassing  

Hoge drukreiniging  

Gevelreiniging & impregneren

Luchtkanaalreiniging  

Vetkanaalreiniging  

Zonnepanelenreiniging  

Toetsenbordreiniging  

Facilitaire diensten

Trapliftondersteuning

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

We bezoeken vandaag IKC Lindenhage waar we 
hebben afgesproken met directeur a.i. Egbert 
Raateland en zijn collega’s Dorien Scholten en Wim 
Joosten uit het managementteam. Natuurlijk mo-
gen we de bouwput betreden, waar bouwvakkers 
en installateurs op dit moment volop bezig zijn. 
Egbert Raateland wijst waar het oude pand is aan-
gepast en waar het nieuwe gedeelte komt. Zoals 
de verdieping op het bestaande gebouw.
Vervolgens nemen we plaats in een oude schoolde-
pendance, die deze zomer wordt gesloopt. “Precies 

op deze plek ontstaat een nieuwe, groene buiten-
ruimte”, vertelt Dorien Scholten. “Waar kinderen 
kunnen spelen, leren, bouwen en sjouwen, maar 
ook rustig genieten. Geen ouderwetse speelplaats 
met tegels, maar een groene belevingsomgeving.”
De nieuwe ‘schoolomgeving’ is zowel voor Het 
Kofschip als Lindenhage hard nodig. Egbert Raate-
land: “De bestaande huisvesting is te klein en ver-
ouderd. Daar gaan we wat aan doen. Nu worden er 
nog verschillende locaties gebruikt, straks krijgen 
alle leerlingen in één gebouw les.”

Wim Joosten knikt: “Dit wordt een Integraal Kind 
Centrum (IKC) waar kinderen van 0 tot 13 een plek 
vinden. In de opvang bij Zonnekinderen of bij een 
van de twee basisscholen. Alles zit bij elkaar.”

Omarmen
Het bijzondere is dat de basisscholen elkaar in het 
nieuwe gebouw omarmen. Er komen geen muren 
tussen beide scholen en de peuters en kleuters 
spelen samen. Egbert Raateland: “Beide scholen 
behouden wel hun eigen identiteit. Ouders kunnen 
straks kiezen welke school het beste past bij hun 
kind. Dat kan voor het ene kind Lindenhage zijn en 
voor het andere kind Het Kofschip.”
In het nieuwe Lindenhage wordt een stuk zelfstan-
digheid van kinderen  bevorderd. Dorien Scholten: 
“Daar passen we de leeromgeving op aan. Alle 
twintig lokalen zijn flexibel. Met beweegmeubelen 
zodat kinderen niet stil hoeven zitten, verrijdbare 
tafels in allerlei vormen zodat ze verschillend te 
koppelen zijn en leerpleinen die het verlengstuk 
van de lokalen worden.”
Het wordt een inspirerende school met frisse, groe-
ne kleuren, brede gangen en verlichte plafonds 
die de indruk geven of je buiten loopt. Wim 
Joosten: “We kijken er met z’n allen naar uit!”

De leerlingen van Lindenhage en Het Kofschip in Zevenaar kijken uit naar het nieuwe schooljaar. Dan wordt het 
verbouwde en uitgebreide schoolgebouw aan de Platanenlaan in gebruik genomen. Naast deze twee basisscholen 
krijgt ook kinderopvang Zonnekinderen hier een plek.

Uitkijken naar
nieuwe school

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Het wordt een inspirerende school met frisse, groene kleuren. Foto: Sjoerd Geurts

Kim Bui (12)

‘ Meepraten 
op school’
Jij bent lid van de leerlingen-
raad op de Tragellijn in Lobith?
“Ja, sinds dit jaar ben ik een van de tien 
kinderen die regelmatig met de directeur 
gaat praten over allerlei dingen. Ontzet-
tend leuk om te doen!”

Zoals?
“Bijvoorbeeld de inrichting van het school-
plein. Dat gaat veranderen en wij mochten 
ideeën aandragen. Wij vroegen de andere 
leerlingen eerst wat zij er van vonden. 
Dan vertelden we dat in de leerlingenraad. 
Uiteindelijk hebben we voorgesteld om een 
groen plein in te richten met veel planten 
en bomen. Waar je lekker kunt klimmen. 
Dat gaat ook echt gebeuren. Alleen zit ik 
nu in groep 8 en maak ik dat zelf niet meer 
mee.” 

Wat is er zo leuk aan 
de leerlingenraad?
“Ik kan zo iets betekenen voor andere 
leerlingen. Dat vind ik leuk. Wat ik later wil 
worden? Advocaat? Ja, ook dan kom ik op 
voor een ander.”

Column
Hoe doen 
we dat nu?
In ons werk ontmoeten we veel personen. 
Zeker als je elkaar af en toe tegenkomt, wil 
je elkaar ook begroeten. Dat is een alge-
meen menselijke waarde of beter: behoefte.  
Maar hoe doe je dat nu? 
In ons werk is de handdruk heel vanzelfspre-
kend bij de start of aan het einde van een 
gesprek, maar ook bij een toevallige ont-
moeting. Zoals bekend mag die handdruk 
niet meer. Hadden we eerst nog de ludieke 
ellebooggroet of de voetdruk, nu knikken 
we elkaar op afstand toe. De behoefte om 
de begroeting aan te vullen met fysiek 
contact blijft, maar het is even niet anders.
Zeker als je iemand tegenkomt, die je graag 
wil feliciteren of troosten maakt dat je je 
realiseert dat woorden of een gebaar op 
afstand te kort schieten. Hoe graag zou je 
niet iemand die een kind heeft gekregen 
willen omhelzen, of bij iemand die een 
groot verlies heeft geleden een arm om de 
schouder willen leggen. Hopelijk kunnen we 
weer snel normaal doen. 

Pieter Jan Buhler 
Bestuurder LiemersNovum

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

IN DE 
ZOMERMAANDEN

OOK OP 
MAANDAG OPEN 

vanaf 12.00 uur

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

ONBEPERKT 
ASPERGES ETEN
woensdag, donderdag 

en vrijdag

2-gangen € 23,50

Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

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

Gediplomeerd lid 
van ProVoet

Cecilia Janssen
Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven 

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

Gecertifi ceerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Gediplomeerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

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

Pedicure Duiven West
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Start van beginnerscursus 
hardlopen
DUIVEN – De cursus voor 2020 
zou afgelopen maart starten, ech-
ter door het coronavirus heeft de 
loopgroep FRoS de cursus ‘on 
hold’ moeten zetten. Eindelijk 
wordt er door het RIVM ruimte ge-
geven om de cursus op te starten, 
uiteraard met de nog steeds gel-
dende beperkende maatregelen. 

Het is genoeg bewezen, dat spor-
ten, zowel fysiek als mentaal, een 
gunstige uitwerking heeft. Het is 
een genot om in de buitenlucht be-
zig te zijn en je wordt er ook fitter 
en gezonder door. Kortom alleen 
positieve resultaten vanuit het be-
wegen. Dus wil je starten vanaf nul 

naar bijvoorbeeld vijf kilometer?
Vanaf zaterdag 13 juni start de loop-
groep FRoS met hun tweede begin-
nerscursus om het hardlopen let-
terlijk onder de knie te krijgen. Deze 
cursus zal elke zaterdag plaatsvin-
den van 09:30 tot 10:30 uur in het 
Horsterpark in Duiven. De cursus 
wordt gegeven door Jos en Sjan van 
Beusekom, die jarenlang ervaring 
hebben met hardlopen. Aan deelna-
me zijn geen kosten verbonden, om 
iedereen de kans te geven deel te 
nemen aan deze unieke beginners-
cursus.  “Wil je eerst meer informatie 
of wil je al direct aanmelden, mail 
naar: frosinfo@gmail.com. Kortom: 
Kom in beweging!”

Speelotheek De Vlieger weer 
open
DUIVEN – Na een aantal weken 
dicht geweest te zijn in verband 
met de coronacrisis opent speel-
otheek De Vlieger in Duiven weer 
de deuren. 

Op elke vrijdag van 18.00 tot 21.00 
uur kan men tot de zomervakantie 
het geleende speelgoed inruilen voor 
iets nieuws. Wel alleen, dus zonder 

kinderen. Bij het inleveren moet de 
lener ook voldoende afstand hou-
den met andere bezoekers. Een af-
spraak is te maken via de website 
http://www.speelotheek-de-vlieger.
nl. Voor vragen bellen van maan-
dag tot en met donderdag tussen 
19.00 en 20.00 uur met Marian Hul-
scher, telefoon 0316 281430 of via  
info@speelotheek-de-vlieger.nl.

Intenties zondag 7 juni
Gerard Lenferink, Jan Karsten, 
ouders Reijers-Willemsens, Henk 
Heijmen, Herman Schaars, Chris 
Budel, André Hueting, Frans Vlug, 
Riek Oversteeg-van Wolferen, 
Agatha Verhoeven, Jan Peper-
kamp, Bennie Bus, Nel Gallé-Jans-
sen, Anna van Aken, Wim Jansen,-
Bep Teunissen, Ton Hendrikx.
Zondag 14 juni
Annie Snik-Bouman,Wim en 

Annie Grefen-Wanders, Henk 
Heijmen,Wim en Dien Steentjes, 
Chris Budel, André Hueting, Frans 
Vlug, Riek Ovesteeg-van Wolferen, 
Jan Peperkamp, Agatha Verhoe-
ven, Anna van Aken, Wim Jansen, 
Bep Teunissen, Ton Hendrikx
Op 14 mei 2020 is in de leeftijd van 
75 jaar Johanna Maria Theresia 
Snik- Bouman overleden.
Wij wensen de nabestaanden veel 
kracht en bemoediging toe.

800 senioren op het Gelders Eiland ontvangen 
een pinkster-presentje
RIJNWAARDEN – 
‘Rijnwaarden50plus 
verbindt’. Onder die 
noemer zijn acties op-
gestart, die eenzame 
senioren in deze moei-
lijke tijd ontspanning 
en een gevoel verbon-
denheid geven. 

Door de coronacrisis 
moesten alle evene-
menten en andere 
acties (400 per jaar 
afgelast worden en ou-
deren moesten vooral 
thuis blijven. Het be-
stuur ging echter niet 
bij de pakken neer zit-
ten en zocht naar mo-
gelijkheden om de se-
nioren te blijven binden 
en verstrooiing te geven, opdat zij 
ervaren dat iedereen erbij hoort en 
er toe doet.
Alle senioren werden uitgenodigd 
om mee te doen met de lezersru-
briek. Zelf een column schrijven 
over belevenissen van nu of iets 
uit het (verre) verleden. Dit wordt 
geplaatst inclusief eventuele fo-
to’s op de website en in het ver-
enigingsblad ‘t Plusje. Het ver-
enigingsmaandblad werd mede 
daarvoor uitgebreid van 24 naar 32 
pagina’s.

Ook wordt in het Plusje maande-
lijks een puzzel geplaatst en er 
worden leuke prijzen verloot onder 
de inzenders met de juiste oplos-
sing.

De website werd opgeschaald 
met nieuwe rubrieken, waaronder 
de lezersrubriek voor ingezonden 
brieven. Om te benadrukken dat 

Rijnwaarden50plus, er nog steeds 
is voor de ouderen, werden in de 
week voor Pinksteren 800 senioren 
op het Gelders Eiland verrast met 
een pinksterpresentje in de vorm 
van een doosje Merci chocolade.
De vele positieve, soms emotionele 
reacties waren het dankbare loon 
voor het bestuur en de andere vrij-
willigers.

Dorpsfeest Wehl gaat live 
met een mega-lichtshow
WEHL – Ook Dorpsfeest Wehl 
heeft zijn editie van dit jaar moe-
ten verplaatsen naar volgend jaar 
door de coronacrisis, maar zit niet 
stil.

‘Dorpsfeest Wehl kan helaas dit 
jaar niet plaatsvinden, maar dat 
wil niet zeggen dat wij stil zitten 
en komen dan ook met een ludieke 
actie’, zo laat Eugène Alofs, voor-
zitter van stichting Wehl weten. 
Dorpsfeest Wehl is voor velen een 
hoogtepunt op de evenementen 

kalender. Eugène Alofs: ‘Dat is de 
reden dat in het oorspronkelijk ge-
plande weekend van Dorpsfeest 
Wehl op zaterdagavond 6 juni een 
grote lichtshow met muziek plaats 
zal vinden.’

Dorpsfeest Wehl staat ervoor om 
mensen samen te brengen. ‘We ho-
pen door deze actie de Wehlena-
ren een lichtpuntje te geven in deze 
moeilijke tijd,’ aldus Eugène Alofs. 
In overleg met de gemeente heb-
ben wij dan ook een GO gekregen 

om deze ludieke actie uit te voeren. 
Deze actie houdt in dat in heel Wehl 
en omgeving een zeer grote licht-
show te zien zal zijn! Verbroedering: 
daar staat Dorpsfeest Wehl voor. 
Ga zaterdagavond in de tuin staan 
met je naasten en je zult Wehl en 
omstreken op zien lichten. De show 
is ook online te volgen via de social 
media kanalen van het Dorpsfeest 
Wehl. Daarnaast zullen de inwo-
ners van Wehl en Nieuw-Wehl een 
cadeautje ontvangen in hun brie-
venbus.

De eerste stapjes. (foto: Rob Jansen)

Henk Wesselkamp bij de familie Tiemessen. (foto: John Stoll)

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

BRASSERIE 
BIJ ONS 

ZEVENAAR
Babberichseweg 2 

(voorheen restaurant Poelwijk)
6901 JW Zevenaar

0316 - 745697 www.bijonseten.nl/zevenaar

DAGELIJKS GEOPEND 
VANAF 16:30 UUR

voor onbeperkt avondvullend 
genieten van tapas 
of voor het afhalen 
van onze Tapasbox

Sint-Werenfridus Westervoort Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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LIEMERS – Het is lente en de zomer is in 
aantocht, dat betekent dat we steeds meer 
bijen zien. Wereldwijd zijn er zo’n 20.000 
soorten, waarvan er grofweg 350 in Neder-
land voorkomen. Samen zijn ze verantwoor-
delijk voor de bestuiving van bijna negentig 
procent van de bloeiende plantensoorten en 
75 procent van onze belangrijkste gewas-
sen. Zonder bijen kunnen we chocola, vele 
fruit-, groente- en notensoorten op onze 
buik schrijven. Docent en hobbyimker Piet 
van Schaik verhaalt over het bijenleven.

“Binnen de bijenfamilie kan onderscheid ge-
maakt worden in honingbijen, hommels en 
solitaire bijen. Allemaal leven ze van stuif-
meel en nectar, verzameld in bloeiende bo-
men en planten. Honingbijen verzamelen 
stuifmeel of nectar voor hun volk, solitaire 
bijen doen alles alleen,” steekt hij van wal. 
Onder het volk verstaan we een grote fa-
milie honingbijen. In het volk leven drie 
verschillende soorten bijen: de werksters, 
darren en een koningin. De honingbijen zor-
gen ervoor dat bloemen bestoven worden, 
waardoor ze de mens zaden en groenten 
geven. Piet van Schaik legt uit hoe de bijen 
in hun eigen voedsel voorzien. “Het stuif-
meel wordt door de bijen van de meeldraden 
gehaald en aan hun achterpoten geplakt. 
Dit zijn de gele klompjes die je bij de bij-
en ziet als je hun werkzaamheden bekijkt.  

Heeft de bij genoeg stuifmeel, dan vliegt ze 
naar de bijenkast terug en veegt ze in de 
kast het stuifmeel van haar poten in de cel 
van de bijenraat. Daarna duwt ze het met 
haar kop aan. Als het celletje vol zit komt er 
een laagje was en honing op. Na zo’n veer-
tien dagen is het stuifmeel dan geschikt om 
gegeten te worden door de jonge larven.” 
Daarnaast zuigen bijen nectar diep uit de 
bloem. “Het wordt opgeslagen in de honing-
maag van de bij, en wanneer deze vol is 
(ongeveer veertig milligram), gaat ze terug 
naar huis. Daar wordt ze opgewacht door de 
huisbijen. Aan hen geeft de haalbij de nectar 
af; ze spuugt het uit en de huisbijen zuigen 
het op. De huisbijen gaan twee aan twee de 
nectar aan elkaar overgeven. Op deze ma-
nier verdampt er al een beetje vocht uit de 
nectar. Is er naar hun mening genoeg vocht 
verdampt, dan brengt een van de huisbij-
en de nectar naar een cel in de raat. Daar 
spuugt ze de nectar in uit. Is het celletje vol, 

dan gaan de bijen voor de celopening met 
hun vleugeltjes waaieren om zo vocht uit de 
nectar te laten verdampen. Ze gaan net zo 
lang door tot er nog maximaal twintig pro-
cent vocht in de nectar zit. Is dit het geval, 
dan is het honing. Er komt een wasdekseltje 
op te zitten en dan kan het bewaard worden 
voor de koude winter.”

Kristalsuikeroplossing
Als de raten goed vol zitten met verzegelde 
honing komt de imker in actie. Hij pakt de ra-
ten en slingert de honing eruit. Hij steelt dus 
de wintervoorraad van zijn bijenvolk, maar 
hij geeft de bijen wel een kristalsuikeroplos-
sing van minstens dertien kilogram terug. 
De bijen bewerken deze suikeroplossing op 
dezelfde wijze als ze met de nectar gedaan 
hebben. Voor de bijen is dit niet schadelijk. 
In een bijenkast zitten in de maanden mei en 
juni zo’n veertig- à vijftigduizend bijen. Met 
elkaar werken ze aan de instandhouding van 
het volk. In een bijenkast zit maar één konin-
gin. In deze twee maanden legt zij ongeveer 
tweeduizend eitjes per etmaal.

Solitaire bijen
Hebben honingbijen een sociale levenswij-
ze, solitaire bijen doen alles alleen: het ma-
ken van een nest, het zoeken van voedsel 
en het leggen van eitjes. Ze kunnen vier tot 

wel twaalf minimeter groot zijn en hebben 
verschillende kleuren; van zwart tot nuances 
in bruin en roodachtig. De bijtjes zijn behaard 
en steken bijna nooit. Piet van Schaik: “De 
350 verschillende soorten solitaire bijen ver-
delen we in twee groepen: graafbijtjes en 
metselbijtjes. Graafbijtjes maken stuk voor 
stuk een holletje in de grond, vaak op kale 
grond of tussen tegels. Soms zijn er wel 
honderd holletjes bij elkaar en in elk holletje 
woont een koninginnetje. Haar taak is het 
leggen van eitjes en zo voor het nageslacht 
in het nieuwe jaar te zorgen.” Het eten in het 
holletje verzamelt het graafbijkoninginnetje, 
de bewoner van het holletje. “Ze legt eerst 
een laagje stuifmeel met nectar op de bo-
dem van het holletje. Daar bovenop heeft ze 
een eitje gelegd, waar vervolgens een laagje 
stuifmeel met nectar op komt en weer een 
eitje. Dit stuifmeel met nectar is voer voor 
het larfje om uit te groeien tot volwassen 
graafbijtje. Het koninginnetje legt tot wel 
acht eitjes. De eitjes die het eerst in het holle-
tje gelegd worden zijn bevruchte eitjes, waar 
koninginnetjes uitkomen; de laatst gelegde 
eitjes zijn onbevruchte eitjes waaruit darre-
tjes (mannetjes) geboren worden. Na een 
jaar worden eerst de darretjes geboren. Wat 
later de koninginnetjes. De darretjes blijven in 
de buurt van de holletjes. Komt er een jonge 

koningin uit het holletje gekropen, dan paart 
ze vrijwel direct met het darretje. Het darretje 
gaat na een paar dagen dood, het koningin-
netje leeft ongeveer veertien dagen.”

Bijenhotel
Naast de graafbijtjes zijn er ook nog de op-
vallende metselbijtjes. Zij zoeken een nest-
plaatsje in een bestaand gaatje in de muur, 
in het riet van een rieten dak of bijvoorbeeld 
onder de vensterbank. Daarin legt het ko-
ninginnetje op dezelfde manier de eitjes als 
het graafbijtje dit in de grond doet. Mensen 
kunnen deze metselbijtjes helpen door een 
bijenhotel op te hangen. Het beste is om zo’n 
hotel op het zuidoosten te hangen. “Je kunt 
zelf heel eenvoudig zo’n hotel maken. Neem 
een bosje dode plantenstengels met open 
stelen of stukjes van een bamboestokje”, tipt 
Van Schaik. “Zorg dat de bijtjes minstens tien 
centimeter naar binnen kunnen kruipen, de 
achterkant moet dicht zijn. Ook kun je gaat-
jes in een houtblok boren. Gebruik boortjes 
met een dikte van vier tot twaalf mm. De 
gaatjes mogen kriskras naast elkaar zitten. 
Als een koninginnetje het gaatje geschikt 
vindt zul je haar regelmatig met een geel lijfje 
met stuifmeel naar binnen zien gaan. Als ze 
uitgelegd is sluit ze net als de graafbijtjes de 
nestingang af met klei.”

Natuurlijk groen in de Liemers
Docent en hobbyimker Piet van Schaik vertelt over zijn favoriete insect: de bij

Honingbijen vullen de raat 

Als het celletje van de raat gevuld is met honing sluiten de bijen het af met een dekseltje van was.
 

Bijen zuigen nectar diep uit de bloem

Nina Elbers
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Heb jij ook zo’n zin…
HUISSEN – Heb jij ook zo’n zin… 
om lekker op ons terras onder het 
genot van een hapje en een drank-
je te genieten van het zonnetje aan 
het water, kijkend naar de bootjes 
terwijl de kinderen als echte zee-
rovers het speelschip bestormen?

Wij kunnen in ieder geval niet wach-
ten om u te mogen bedienen, op 
een veilige manier natuurlijk! Plof 
maar lekker neer na een flinke wan-
deling of fietstocht en kies bijvoor-
beeld voor een huisgemaakte taart 
met (h)eerlijke Peeze cappuccino. 
Terwijl u kunt opladen, bieden wij 
voor uw elektrische fiets ook een 
oplaadmomentje zodat u de route 
weer verder kunt afleggen.
Helemaal nieuw ByWillem is de 

Picknick Cool-mand ‘Ik Wil-lem!’. 
Via onze website kunt u een lunch- 
of borrelmand voor twee personen 
reserveren om mee te nemen naar 
een plekje waar wij jullie verrassen 
met de lekkernijen van ByWillem. In 
de maand juni stoppen wij er zelfs 
nog iets extra’s in. Nieuwsgierig ge-
worden? Kijk snel op www.Bywil-
lem.nl voor meer informatie!
Het hele team staat te trappelen… 
reserveer online een tafeltje om 
zeker te zijn van een plekje voor 
lunch, borrel of diner, dan zorgen 
wij voor de rest.
Onze openingstijden: woensdag tot 
en met zondag vanaf 10:30 uur!
Looveer 3 Huissen; 
026 7470011; info@bywillem.nl; 
www.bywillem.nl.

(foto: Magdalena Heijting)

BeCo Kunstgras: 
hét voordeligste kunstgras adres in de regio
REGIO – Een strak en fris gazon 
zonder te hoeven maaien, randjes 
te knippen, te sproeien of zelfs 
onkruid te verwijderen, dat wil 
toch iedereen? Als u nu kiest voor 
de kunstgras soorten van BeCo 
kunstgras, dan heeft u geen last 
meer van ongedierte en uw gazon 
kleurt het hele jaar mooi groen.

BeCo Kunstgras heeft een ruime 
voorraad met ruim twintig soor-
ten kunstgras die u in daglicht 
kunt bekijken en voelen op grote 
stukken om u een duidelijk beeld 
te geven. De kunstgrassoorten, 
die BeCo aanbiedt zijn uitermate 
geschikt voor uw tuin, (dak)terras, 
balkon, speeltuin, camping, serres 
en voor wandaankleding en zake-
lijke doeleinden zoals beurzen en 
stands.
Doordat BeCo vanuit een centraal 
magazijn met showroom werkt 
en niet vanuit een duur pand met 
veel personeel kan het bedrijf het 
kunstgras heel voordelig aanbie-
den. “Wij verkopen uitsluitend Ne-
derlands kunstgras soorten met 
een goede kwaliteit, dit om er ze-
ker van te zijn dat het een natuur-

lijke uitstraling heeft met een lan-
ge levensduur en geven hier acht 
jaar UV-garantie op”, legt eigenaar 
Ruud Coenraads uit. Het bedrijf 
werkt voor bedrijven en particu-
lieren en is aangesloten bij de 
branchevereniging Vereniging van 
Hoveniers en Groenvoorzieners.

Aanbieding:
In de maanden juni, juli en augus-
tus krijgt u 50 procent korting op 
het drukverdeeldoek (stabilisatie-
doek).

De aanbieding is alleen geldig bij 
aankoop van kunstgras.

BeCo Kunstgras is alleen op za-
terdag geopend en de rest van de 
week kunt u er alleen terecht op 
afspraak.

BeCo Kunstgras, Cartograaf 12 b, 
Duiven (Bedrijventerrein Nieuw-
graaf naast Loods 5)
06 22779455, 
www.becokunstgras.nl en 
facebookpagina: BeCo Kunstgras.

ZEVENAAR – Als vrien-
den de handen ineen 
slaan ontstaat er vaak 
iets moois. Guido Sta-
ring (eigenaar Zalen-
centrum Staring, Zeve-
naar) en Chiel Erkelens 
(naast Geurt Schouten 
mede-eigenaar van Ca-
tering & Events De Gel-
dersche Poort, Heteren) 
zijn al jaren bevriend en 
werkzaam in dezelfde 
branche. Al vaak onder-
steunden zij elkaar als 
dat nodig was.

Het coronavirus heeft 
ook hun bedrijven zwaar getroffen 
en daarom staken ze de koppen 
bij elkaar om de regio iets leuks te 
kunnen bieden. Daaruit is een uniek 
concept ontstaan voor de maan-
den juni, juli en augustus: Bar & Grill 
Garden! Met ingang van vrijdag 5 
juni kunnen gasten terecht in de 
sfeervolle partytuin van Zalencen-
trum Staring om te genieten van 
heerlijke grill-gerechten en natuur-
lijk een drankje! De lokatie is vrijwel 
volledig overdekt, sfeervolle verlich-
ting en heaters zorgen ervoor dat 
de gasten gezellig, warm en droog 
zitten. Iedere week wordt een wis-
selend menu gepresenteerd met 
bijzondere specials. Niemand hoeft 
zelf te bakken, professionele koks 
bemannen de grills.

Het geheel werkt uiteraard volledig 
veilig, volgens de RIVM-richtlijnen. 

Natuurlijk is er toezicht maar van 
de bezoekers wordt ook verwacht 
dat ze hun eigen verantwoordelijk-
heid nemen en de regels respec-
teren. Openingstijden: Vrijdags: 
17:00-01:00 | Zaterdags: 17:00-
01:00 | Zondags: 15:00-01:00. 
Alles werkt op reservering, het is 
eventueel ook mogelijk een tafel te 
bespreken voor een drankje. Reser-

veringen tussen 17:00 en 21:00 uur 
zijn bij voorkeur bedoeld in combi-
natie met het grillarrangement. Alle 
informatie is te vinden op: www.ba-
randgrillgarden.nl. De gezelligheid 
is terug in Zevenaar!
Bar & Grill Garden iedere vr|za|zo; 
Grietakkers 3, Zevenaar; 
info@barandgrillgarden.nl; 
0316 331734.

Bar & Grill Garden, iedere vrijdag, zaterdag en zondag

De gezelligheid is terug in Zevenaar!

ZEVENAAR – Met de opening van 
de horeca op 1 juni zijn alle on-
dernemingen in het centrum van 
Zevenaar weer open! Ook de koop-
avond op vrijdagavond is in ere 
hersteld.

In het begin van de coronacrisis be-
sloten veel winkels hun openings-
tijden te beperken. Maar gelukkig 
hebben alle RIVM-maatregelen 
ertoe geleid dat voorzichtig aan 
de openingstijden weer verruimd 
konden worden naar de reguliere 
tijden. Sinds half mei mochten ook 
de kappers weer aan de slag en 
met de heropening van de horeca 
zijn alle ondernemingen in het cen-

trum van Zevenaar weer open!

Koop lokaal, ook op internet!
De Zevenaarse ondernemers willen 
door het hanteren van ruimere ope-
ningstijden en het strikt uit blijven 
voeren van de hygiënemaatregelen 
de consument zo goed mogelijk 
bedienen. Mocht naar het centrum 
komen (nog) niet mogelijk zijn door 
gezondheidsredenen of anders-
zins, veel winkeliers hebben een 
eigen webshop of in elk geval de 
mogelijkheid tot thuisbezorging 
van hun producten. Zo kan toch ge-
kocht worden bij lokale winkeliers! 
Meer informatie staat op www.ze-
venaardestadin.nl/corona-update.

Zevenaar op vrijdagavond open

Natuurlijke gebitsprotheses

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

www.primidentes.nl

Wij zijn weer open 
voor reguliere zorg

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen
Vertrouwen, vakbekwaamheid, passie

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd

GROESSEN – Circado is een mu-
zikale processie rond het verdron-
ken dorp Leuffen. Iedereen kan 
meedoen met de uitvoeringen in 
oktober.

De voorstelling gaat over vinding-
rijkheid en veerkracht. Bewoners 
zoeken steun bij hun buren en 
vinden nieuwe vormen van saam-
horigheid. Zij treden de toekomst 
tegemoet door oude tradities te 
transformeren en nieuwe betekenis 
te geven. Muziek en samenzang 
geven iedereen de kans daaraan 

mee te doen. Het publiek hoort mu-
ziek, tekst en geluidseffecten, die 
zich vermengen met omgevingsge-
luiden en live optredens langs de 
route.
Meer weten? Kom dan naar de co-
ronavrije informatiebijeenkomst op 
woensdag 17 juni in Groessen. Je 
kunt zelf een starttijd kiezen via de 
website www.circado.nl. Je kunt 
meedoen met je eigen muziekin-
strument, zingen met je eigen stem, 
of meedoen in een andere rol bij-
voorbeeld als vrijwilliger). Kom ook 
en schrijf je in op www.circado.nl.

Informatiebijeenkomst 
over Circado
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In deze Candea Nieuws worden de belangrijkste  
resultaten van de enquête over onderwijs op  
afstand op het Candea  
College toegelicht. Bent u 
geïnteresseerd in alle uit-
komsten of bijvoorbeeld de 
verschillen tussen oplei-
dingen en leerjaren, scan 
dan de QR-code.

CONTACT TUSSEN LEERLING EN MENTOR 

Een grote meerderheid van de docenten (77 procent) 
is positief over de duidelijkheid en structuur die de 
school tijdens het leren op afstand aan de leerlingen 
biedt. De leerlingen zijn het met de docenten eens, 
zoals uit grafiek 2 blijkt. Dat geldt ook voor twee 
derde van de ouders. Maar bij de open opmerkingen 
geven ouders regelmatig aan dat ze wat meer struc-
tuur willen. Ze noemen een duidelijke planning en 
duidelijkheid over waar huiswerk, opdrachten en het 
rooster te vinden zijn. Ook leerlingen maken hierover 
opmerkingen. Bovendien vinden leerlingen dat  
docenten de hoeveelheid schoolwerk beter moeten 
afstemmen. 
 
Annemiek Meuleman (mentor): “Ik denk dat het in grote lij-
nen heel duidelijk is wat we van leerlingen verwachten. In 
het begin hanteerde niet iedere docent dezelfde werkwijze. 
Dat zal best even lastig zijn geweest. De opmerking dat do-
centen de hoeveelheid schoolwerk beter moeten afstem-
men, kan ik plaatsen. Veel docenten, ook ik, hebben de kans 
gegrepen om het boek even ‘los te laten’ en te focussen op 
een grote opdracht. Als meer docenten dat doen, kan het 
voor leerlingen te veel van het goede worden” 
 
Dilek Mohrmann (leerling): “Je weet wat je moet doen. 
Huiswerk en opdrachten zijn te vinden in itslearning. Het 
wordt ook steeds herhaald in de lessen. We hebben wel 
meer huiswerk, dus dat moeten docenten beter afspreken. 
Ik vond het fijn dat mijn moeder de eerste weken een 
schema maakte, maar dat is nu niet meer nodig. Er is wel 

Maandag 16 maart ging het onderwijs in Nederland 
vanwege het coronavirus op slot. Leerlingen hebben 
sindsdien ‘onderwijs op afstand’. Het Candea College 
wil graag weten hoe leerlingen, docenten en ouders 
dat ervaren: wat gaat goed, wat kan beter en wat 
willen we na deze crisis behouden? Om antwoord  
te krijgen op deze vragen is eind april een enquête 
gehouden, waaraan 227 leerlingen, 86 docenten en 
885 ouders hebben meegedaan. De belangrijkste  
resultaten presenteren we in deze Candea Nieuws. 
We hebben leerling Dilek Mohrmann, mentor Anne-
miek Meuleman en ouder Yvette Verweij gevraagd 
naar hun mening over de uitkomsten. Eerst vertellen 
ze hoe de afgelopen maanden hebben beleefd. 

WAT WILLEN WE STRAKS BEHOUDEN? 

WE MOGEN WEER  
In visies op onderwijs kom je vaak drie begrippen 
tegen: relatie, competentie en autonomie. Door 
die bril kijk ik naar wat we de afgelopen corona-
periode op school tot stand hebben gebracht.  
Hoe competent bleken docenten wat betreft di-
gitalisering. Voor niemand was het een probleem 
om lessen digitaal te laten doorgaan. Bij leerlin-
gen deden we een fors beroep op autonomie. 
Minder aan de hand van de docent, meer zelf-
discipline. Docenten zeggen weinig leerachter-
standen te zien. Een compliment voor de zelf- 
standigheid van onze leerlingen!  
Gisteren zijn we weer begonnen met mentoruren 
en vanaf vandaag is er in kleine groepen les op 
school. Daarmee komt ook het belangrijkste 
terug: relatie. Leren kan niet alleen digitaal. Je 
moet elkaar ontmoeten, samenwerken, praten, de 
kunst afkijken, luisteren. Fijn dat het weer mag! 
 
Drs. L.H.M. (Léon) Lucas 
(voorzitter centrale directie) 

DOCENTEN LEERLINGEN OUDERS

JA NEE ANDERS/WEET NIET

50% 33% 17% 88% 7% 5% 70% 14% 16%

DOCENTEN LEERLINGEN OUDERS

ONLINE-INSTRUCTIE

ONLINEOPDRACHTEN

ONLINECONTACT DOCENT

MINDER INGEPLAND/MEER ZELFSTANDIG

19%45%61%35%60%18%22%12%30%30%60%22%

Wanneer je een onlineles moet volgen? 3,9 
 
Welke opdrachten je moet maken? 3,9 
 
Hoe je opdrachten moet inleveren? 4,2 
 
Wanneer je opdrachten moet inleveren? 4,1 
 
Wanneer je contact hebt met je mentor? 4,1 

Gemiddelde score op schaal van 1 (nee) tot 5 (ja).

Grafiek 3. Is het voor jou duidelijk…

ENQUÊTE ‘ONDERWIJS OP AFSTAND’
DILEK MOHRMANN (4-havo): “Ik begon heel gemoti-
veerd, maar dat is wel wat verslapt. Niet dat ik niks doe – 
ik haal alle deadlines en heb cijfers van een 7 of hoger – 
maar ik merk dat ik nu weer fysieke lessen nodig heb. Van 
onlinelessen leer ik echt minder, op school doe ik gewoon 
meer. Ik ben wel benieuwd hoe het op school gaat met af-
stand houden en andere coronaregels. En ik mis de de-
batclub en het sporten.” 
 
ANNEMIEK MEULEMAN (mentor 1-bb/kb): “De eer-
ste weken waren lastig. Ik had steeds het gevoel dat we 
het wiel opnieuw moesten uitvinden, met veel proberen 
en af en toe je hoofd stoten. We hadden het voordeel dat 
eerst alles voor de examenklassen werd geregeld. Daar 

V.l.n.r.: Annemiek Meuleman, Dilek Mohrmann en Yvette Verweij. 

Grafiek 2. Wat willen we behouden?

De rol van de mentor is deze maanden nog belangrij-
ker dan normaal. Uit de enquête blijkt dat zowel leer-
lingen als ouders zeer positief zijn over het contact 
met de mentor. In leerjaar 1 en 2 geldt dat zelfs voor 
alle deelnemers aan de enquête. Er zijn maar een 
paar leerlingen op Candea die meer contact willen 
met hun mentor. Van de mentoren zelf is ook het me-
rendeel positief. Omdat het contact tussen de men-
toren en hun leerlingen de afgelopen tijd zo goed is 
geweest, hebben we ervoor kunnen kiezen om na de 
heropening van de school slechts één mentordag in 
te plannen en daarna ‘gewoon’ les te gaan geven. 

Annemiek Meuleman (mentor): “Ik heb het mentoruur ook 
online steeds aangehouden, met de hele klas of met een 
groepje. Ook buiten het mentoruur zijn de meeste leerlingen 
goed bereikbaar. Ik heb bij wijze van hoge uitzondering mijn 
privénummer gegeven. Daar gaan ze goed mee om. Ik zoek 
contact als ik merk dat ze het overzicht kwijt zijn, dan ma-
ken we samen een planning. Soms zijn ze verbaasd dat ik 
kan zien dat ze hun werk nog niet af hebben. Ik vraag af en 
toe ook hoe het thuis gaat. De meeste leerlingen doen echt 
hun best. Ook met de ouders is het contact goed.” 

Yvette Verweij (ouder): “Ik heb makkelijke kinderen, dus 
ik hoor er weinig over. Ik weet wel dat mijn oudste doch-
ter, die in het examenjaar zit, snel antwoord krijgt als ze 
iets wil weten. Dat is belangrijk, want hun wereld staat op 
z’n kop. Ik bedoel, we hadden al schema’s en roosters ge-
maakt en dan wordt alles anders. Wat ik fijn vind, is dat de 

mentor het eerlijk zegt als iets nog niet bekend is. De jong-
ste zit in 2-mavo. Ze kreeg over de post een leuk kaartje 
van haar mentor. Dat heeft ze zeer gewaardeerd.” 
 
Dilek Mohrmann (leerling): “Ik kan met mijn mentor ap-
pen, bellen of een berichtje achterlaten in itslearning. Dat 
gaat prima. Meneer Peters reageert snel, tenzij het al be-
sproken is in de les. Als we geschiedenis van hem heb-
ben, mogen we vooraf vragen stellen over andere dingen, 
zoals de toetsweek. Hij heeft ook alle ouders gebeld. Mijn 
ouders vonden het een fijn gesprek. Ze waren er blij mee.”

één dingetje, namelijk als een les kort voor het begin wordt 
verplaatst. Ik had op dat moment een keer rijles. Ik heb me 
afgemeld voor die les, maar dan word je toch als absent 
geregistreerd.” 
 
Yvette Verweij (ouder): “Op dit punt had het beter gekund. 
Niet alles is goed te vinden op itslearning en sommige les-
sen zijn erg snel voorbij. Dan zit je kind om kwart over acht 
’s ochtends klaar en vraagt de docent alleen of er vragen 
zijn. Volgens mij is er altijd wel iets te vertellen over de les-
stof. Wat betreft de communicatie met de ouders is de al-
gemene informatie die je krijgt uitstekend, maar ik mis wat 
je mag verwachten van je kind. Concreet: hoeveel uur per 
dag hoort bijvoorbeeld een leerling in 2-mavo met het 
schoolwerk bezig te zijn. Dus of dat twee of vier of zes uur 
moet zijn. Dan heb je meer houvast bij het ondersteunen 
van je kind.” 

konden wij dingen van afkijken. Ik denk dat we de boel 
best snel op de rit hadden en dat we nu de kwaliteit leve-
ren die van ons verwacht mag worden.” 
 
YVETTE VERWEIJ (dochters in 2-mavo en 4-mavo): “Ik 
werk zelf ook thuis, dus was het eerst even improviseren 
met tegelijkertijd een Teams-vergadering voor mij en de 
meiden ieder een onlineles. Nu gaan ze met hun device 
naar hun eigen kamer als ze schoolwerk hebben. Ik vind 
het knap hoe leerlingen en docenten dit hebben opgepakt. 
Ik spiek weleens mee tijdens onlinelessen en dan zie ik 
dat het steeds beter gaat. De oudste zit in het examenjaar 
en is dus klaar, de jongste wil graag weer naar school. Ik 
ga de gezelligheid met de meiden thuis missen.” 

Grafiek 1. Is er voldoende contact tussen mentor en leerlingen?  

Door de coronacrisis heeft het voortgezet onderwijs 
in sneltreinvaart ervaring opgedaan met online- 
onderwijs. De vraag is dus: wat willen we wel en niet 
behouden als de school weer gewoon open is. Bij de 
leerlingen en docenten scoort online-instructie het 
laagst, de ouders zijn hier positiever over. Opvallend 
is ook dat leerlingen niet erg enthousiast zijn over 
onlineopdrachten en docenten en ouders juist wel. 
Wat leerlingen wel echt zien zitten, zijn minder in-
geplande lessen en meer zelfstandigheid. Ouders 
denken daar anders over, de docenten zitten er een 
beetje tussenin.  

Yvette Verweij (ouder): “Ik ben het met de leerlingen en 
docenten eens wat betreft de online-instructie. Dat komt 
misschien doordat ik zelf ook voor de klas heb gestaan. Ik 
zie dat docenten erg goed hun best doen, maar je kunt niet 

DUIDELIJKHEID EN STRUCTUUR

staan en dan nog is het beeld vaak slecht. Wel is het fijn 
dat niet iedereen door elkaar praat. Ze hadden snel door 
dat dat online nog vervelender is dan in de klas.” 

Dilek Mohrmann (leerling): “Ik vind de onlinelessen ver-
schrikkelijk. Ze zijn niet te volgen, maar dat komt ook door-
dat ik een bar slechte concentratie heb. Onlinetoetsen zijn 
wel fijn, niet omdat je kunt spieken – mijn moeder is heel 
streng – maar omdat je meteen je cijfer weet. Meer vrij-
heid ben ik ontzettend voor. Nu moet je als je de stof al 
snapt toch komen en luisteren hoe het nog drie keer wordt 
uitgelegd aan leerlingen die het nog niet snappen. Dan ga 
ik liever aan een ander vak werken.”

goed lesgeven als een deel van de leerlingen het beeld en 
geluid uitzet en op de mobiel bezig is met andere zaken. 
Wat absoluut moet blijven zijn de doe-opdrachten, vooral 
van de creavakken. Mijn dochter heeft een eetbaar schil-
derij en een vlog over energiegebruik thuis gemaakt, een 
opdracht buiten de deur gehad en nog een paar ontzet-
tend leuke dingen gedaan.” 
 
Annemiek Meuleman (mentor): “De onlineopdrachten 
moeten blijven. Je wordt als docent gedwongen de stof 
heel gestructureerd aan te bieden, waardoor de leerling 
alles kan terugvinden en overzicht heeft. Je ziet ook wie 
het werk af heeft en wie niet. Mijn leerlingen van 1-bb/kb 
zullen het roerend eens zijn met meer zelfstandigheid, 
maar ze onderschatten wat er dan op hen af komt. Online-
instructie is inderdaad niet prettig. In de klas zie je of ze 
iets begrijpen. Thuis heeft maar de helft de camera aan 


