
Online bestellen bij bakker en groenteboer

David Wannet ontwikkelt digitaal platform voor  
lokale winkels en consumenten

WESTERVOORT – Volleybalver-
eniging Actief ’81 uit Westervoort 
organiseert in dit vreemde corona-
jaar op de vrijdagavonden in de 
zomermaanden aangepaste be-
achvolleybal demo-trainingen op 
het beachvolleybalveld bij recre-
atieplas De Waaij. Deze avonden 
worden gehouden in de maanden 
juni, juli, augustus en september 
en worden mede mogelijk gemaakt 
door de Gemeente Westervoort.

Tijdens deze demo-trainingen gel-
den aangepaste afspraken die u 
op de website kunt teruglezen. Met 
aangepaste regels worden er ver-

schillende oefenvormen en basis-
technieken aangeleerd door ervaren 
leden van Actief ’81. Echte wed-
strijdjes zijn helaas niet mogelijk. 
Wel is iedereen, van jong tot oud, 
welkom (ervaring met volleybal is 
niet noodzakelijk)! Opgeven kan via 
het aanmeldformulier. De eerste de-
mo-training start binnenkort.

De demodata zijn vanaf 5 juni elke 
vrijdag. Dit jaar wordt er in verband 
met de coronamaatregelen geen 
beachvolleybaltoernooi georgani-
seerd. Bij voldoende deelname en 
mooi weer de hele zomer op elke 
vrijdag door. Tijd: van 19.00 uur 

tot 21.00 uur. Verzamelen: Beach-
volleybalveld bij recreatieplas De 

Waaij. Geheel gratis voor iedereen 
(van jong tot oud).

Jong en oud beacht graag. (foto: Albert Kooistra)
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LOO – David Wannet (20) uit Loo 
heeft het tweede jaar van zijn HBO 
opleiding Ondernemerschap en 
Retail management aan de HAN 
bijna afgerond. Begin februari zou 
hij voor zijn studie een bedrijfje 
beginnen in de evenementenbran-
che, maar dat ging door de coron-
acrisis niet door. Daarom is hij met 
een ander idee gekomen: Bood-
schappenLokaal.nl

Kyra Sannes

BoodschappenLokaal.nl is een site 
waarop lokale winkels hun produc-
ten kunnen aanbieden. “Ik zag dat 
supermarkten het heel druk had-
den, doordat je online kon bestellen. 
Voor winkels zou dat ook een optie 
moeten zijn. En zo is het idee eigen-
lijk ontstaan”, vertelt David. Lokale 
winkels missen vaak een professi-
oneel platform waar ze hun waren 
aan kunnen bieden. Daar probeer ik 
verandering in te brengen.” Met als 

doel: mensen tijdens en na de cri-
sis helpen om drukte te vermijden 
én de winkels steunen. “Ik wil er-
voor zorgen dat mensen niet alleen 
bij supermarkten gaan bestellen, 
maar ook bij de bakker, slager of de  
groenteboer.”

Gratis platform
Sinds 6 juni is de site www.bood-
schappenlokaal.nl bereikbaar. Er 
staan nu vier winkels op: Land-
goed de Houberg, Wilting groen-
te- en fruitkwekerij, Biologische 
boerdijwinkel de Nieuwenburgt 

en Klein Broekhuizen de Biotuin. 
David Wannet: “Deze biologische 
winkels hebben alle producten 
die een supermarkt ook heeft.” 
Iedere winkel kan zelf kiezen of 
hij de boodschappen bij de klant 
bezorgt of alleen een afhaalpunt 
heeft. Nu zijn de winkels vooral in 
de omgeving te vinden, maar in 
de toekomst kan daar misschien 
verandering in komen volgens Da-
vid: “Het concept is iets wat in elke 
regio kan werken. Te beginnen bij 
de Liemers en de Achterhoek.” We 
willen zoveel mogelijk mensen 
hiermee helpen.” Tijdens de coron-
acrisis zal het platform gratis blij-
ven. “Als het echt gaat lopen en de 
winkels er iets aan hebben, zou het 
mooi zijn om er zelf ook wat aan 
te verdienen, maar dat is nu zeker 
niet het doel.”

Na de crisis
Als de evenementen na de coron-
acrisis weer doorgaan, gaat David 

misschien een nieuwe poging doen 
om een bedrijfsidee op te zetten. 
“Maar BoodschappenLokaal.nl 
gaat voor,” vertelt hij vastbesloten. 
Ook na de crisis heeft het volgens 
hem potentie: “Lokaal kopen wordt 
steeds belangrijker: mensen wil-
len weten waar hun eten vandaan 
komt. Daarbij wordt er ook steeds 
meer online besteld.” 

“Het concept kan in elke regio werken. Te beginnen in de Liemers en de Achterhoek”. 
(foto: Kyra Sannes)

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

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

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

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws

Beachvolley demo-trainingen

ford-automartens.nl

Auto Martens
Zevenaar

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

Fietsaccu
defect?

REPROFIETSACCU
Meester Willemsenstraat 4 

GIESBEEK
Tel.  06 505 678 80 / 0313 410228

WWW.REPROFIETSACCU.NL

Hengelder 11, 6902 PA Zevenaar
Tel. 0316 - 526 592

Vind ons ook op

www.autobedrijfvanrennes.nl

Duko Korfbal 
verlengt met 
trainer Wieser
DUIVEN – Korfbalvereniging 
Duko heeft het contract met 
haar trainer Ruben Wieser met 
één seizoen verlengd. Het hui-
dige driejarig contract is ver-
lengd tot en met juli 2021.

“Vanuit het bestuur en de spe-
lers bestaat er nog altijd een 
groot vertrouwen in de 39-jarige 
korfbaltrainer.” Ruben Wieser is 
al sinds zijn vijfde jaar lid van 
de Duivense Korfbalvereniging, 
maar was daarnaast als speler 
ook actief in de Korfbal League 
met DVO.
Ook assistent (en trainer van 
Duko 2) Bart Punter zag zijn ver-
bintenis met één jaar verlengd 
worden.



Bosteam-Horsterpark

Ik ben op zoek naar mensen die het 
leuk vinden om een nieuw vrijwilli-
gersteam in het Horsterpark vorm te 
geven: Het Bosteam.
Naast het grote Dickensteam, hebben 
we de groep mensen van de Hor-
sterpark-Express, die al zes jaar onze 
cliënten van huis naar werk rijden en 
weer terug. We hebben de vrijwilligers 
die Willem Diepenbroek aanstuurt en 
die werkelijk zowat alle klussen in en 
rondom de gebouwen voor hun reke-
ning nemen.

Waar we behoefte aan hebben, zijn 
mensen die ons 53 hectare groot bos 
onder handen willen nemen. Er is ach-
terstallig onderhoud en we lopen dat 
met onze mensen met een beperking 
niet genoeg in. Het zijn de wat grovere 
werkzaamheden in het park. Ketting-
zaag en bosmaaiers komen er aan te 
pas en daarvoor zou wellicht een cur-
sus gevolgd kunnen worden. Rijden op 
een van onze trekkers zal ook behoren 
tot de werkzaamheden. Het werktuig 
is er, we zoeken meer handen die er 
gebruik van kunnen en willen maken.

Ik zoek mensen die gepensioneerd 
en gepassioneerd zijn en van aanpak-
ken weten. Een of meerdere dagen 

in de week. Wellicht ook iemand met 
ervaring die mee het voortouw wil 
nemen in deze nieuw op te zetten klus 
onder leiding van onze gediplomeerde 
groenman Skip!

Er zijn geen verplichtingen. We bieden 
wel een fantastische werkomgeving 
waar u samen met onze mensen met 
een beperking een bijdrage levert aan 
de samenleving. Graag gaan we met 
mogelijke liefhebbers in gesprek en 
leggen een en ander uit. Daarvoor plan 
ik een avond of spreek u afzonderlijk. 
Laat het me weten als u interesse 
heeft op chris@deogtent.nl.

Chris van de Ven

************************************

Apple Torte Concerti

We kunnen afwachten, en dat doen 
we ook deels, maar waar we weer 
kunnen organiseren, zullen we dat niet 
nalaten.

We hebben de klassieke concerten 
voor 2020-2021 ineengeschoven en 
we gaan er voor.

Tot maximaal 100 mensen in onze gro-
te zaal past prima binnen dit concept.

We willen 50 vaste abonnees werven 
en elk van hen mag gratis iemand 
meebrengen die jonger is dan 18 jaar 
of ouder dan 75. We willen op die ma-
nier generaties samenbrengen.

In de pauze krijgt u ook nog een kop 
koffie/thee en natuurlijk een lekker 
stuk appeltaart.

Door Corona kon een aantal concerten 
niet doorgaan. Die zijn verplaatst en 
zijn voor onze oude leden toeganke-
lijk. De nieuwe concerten zijn voor de 
leden van seizoen 2020-2021.

Een abonnement kost slechts 60 euro. 

(voor twee personen!) Kunstwerk!Het 
Musiater betaalt weer deels mee in de 
kosten voor de artiesten.
Het overzicht van de data en artiesten 
kunt u vinden op onze website www.
deogtent.nl/ CUL-activiteiten/ Apple 
Torte Concerti. U kunt een abonne-
ment aanschaffen via de website www.
deogtent.nl/kaartverkoop .

Indien er minder dan 50 abonnemen-
ten verkocht worden, zal er t.z.t een 
aantal kaarten in de losse verkoop 
komen, via onze website verkrijgbaar.

We gaan er – ondanks corona en 
bijbehorende maatregelen – een mooi 
seizoen van maken! Van harte welkom!

En alles was stil.
Het leek wel of we Tita Tovenaar op 
16 maart op bezoek 
hadden gehad.

In een klap viel alles 
stil. Ik dacht dat het ze-
ker wel twee weken zou 
duren!!! We zijn nu drie maanden ver-
der! Voor mij geen plek in het Outbreak 
Management Team met Jaap van Dissel, 
maar ik ben dan ook geen viroloog en 
schatte het totaal verkeerd in.

Ik ben van nature geen klager, maar 
balen was en is het wel. We zijn er nog 
lang niet al mogen de terrassen dan 
open en binnen plaats voor 30 mensen.

De kermis van Onderling Genoegen op 
de laatste zondag van augustus gaan 
we missen. Dat is heel jammer voor de 
activiteit, maar is ook 10% van onze 
jaaromzet. De Cul-avonden met 400 
bezoekers in de zaal. Wanneer kunnen 
die opgestart?

We wachten af!

CHRIS VAN DE VEN

Openingstijden:  
Zaterdag vanaf 09.30 / Zondag vanaf 12.00 uur                                                                                                                                             

Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.30 uur 

U kunt ook heerlijk lunchen bij de buren!

Van 17.00 – 19.00 uur: Eten Bij de Buuf

www.facebook.com/cafebijdeburen

OPMAAK: BLOEMBERGMEDIA.NL

Tweewekelijkse informatiepagina
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BABBERICH – Na een spannende 
periode over het onzekere voort-
bestaan van SV Babberich is er 
goed nieuws voor de voetballers 
en aanhangers van de club. Met 
een aantal nieuwe aanwinsten 
is het eerste elftal klaar voor het 
nieuwe seizoen. Trainer Albert 
Kemperman (58) is vol enthousi-
asme en positief gestemd.

Kemperman heeft een lange ge-
schiedenis in de voetbalwereld. 
Op 42-jarige leeftijd begon hij als 
trainer bij het tweede elftal van 
Rijnland, waar hij vroeger zelf een 
actieve voetbalcarrière had. Daarna 
was hij onder meer hoofdtrainer bij 
Spijk V en Carvium om weer terug 
te keren bij Rijnland. Daar stapte hij 
in het seizoen 2018-2019 samen 
met André Reijnen op toen bekend 

werd dat het aflopende contract 
niet werd verlengd. Op dat mo-
ment trok Toon van Bindsbergen 
aan de bel. Hij belde hen op met 
de mededeling dat Babberich in 
nood was. De club had geen trai-
ner meer en zonder trainer zou de 
club het moeten opgeven. Reijnen 
en Kemperman zeiden ‘ja’ tegen de 
smeekbede van Van Bindsbergen 
en samen met Dennis Prins gin-
gen ze als driemanschap aan de 
slag. Kemperman verlengde recent 
zijn contract en werkt volgend jaar 
weer samen met het duo. “Ik ken 
André al jaren en Dennis heb ik dit 
jaar leren kennen, we hebben een 
ontzettend goede klik.”
De club is dit jaar onderaan geëin-
digd in de vijfde klasse van het ama-
teurvoetbal, toch geven de scores 
een vertekend beeld van de reali-
teit volgens Kemperman. “We had-
den een selectie van twaalf man, 
we hebben maar twee wedstrijden 
gespeeld met een compleet team.” 
Dit jaar komen er zes nieuwe spe-
lers en is de spoeling minder dun. 
Waaronder een oud-betaald voet-
baller uit Zweden (Luit Ernst) en 
een speler met een verleden bij de 
jeugd van PSV en Vitesse (Joel Ker-
sten). De andere nieuwkomers zijn 
Bjorn Schoenaker (FC Jeugd), Da-
mian Pennekamp (’t Peeske), Koen 
Visser en Roy Janssen (beiden 
Rijnland). “Ik ben honderd procent 
zeker dat we hoger eindigen aanko-
mend jaar, met deze selectie gaat 
dat zeker lukken,” vertelt Kemper-
man hoopvol. “SV Babberich heeft 
een visie die er op is gericht om 

binnen een aantal jaar een gezon-
de club te zijn die op derde klasse 
niveau zal spelen.” Hij ziet het hele-
maal voor zich: SV Babberich als de 
“Sleeping Giant”, die diep is geval-
len, maar nu ze aan het ontwaken 
is. Ook hoopt hij Kemperman dat 
er in de aankomende jaren ook een 
jeugdelftal komt voor de doorstro-
ming, aangezien deze er niet meer 
is. “De jeugd uit de club valt in ver-
schillende leeftijdscategorieën, met 
de hulp van vrijwilligers moet het 
gaan lukken.”

ZEVENAAR – De winkeliers van 
Ondernemend Zevenaar gaan 
een bijzondere verbintenis aan 
met Méér Muziek in de Klas. 
Met de invoering van de nieu-
we elektronische Zin in Zeven-
aar-cadeaukaart die de Zevenaar 
De Stad in!-cadeaubon gaat v 
ervangen wordt er een structu-
rele financiële bijdrage aan Méér 
Muziek in de Klas Lokaal de Lie-
mers geleverd.

Een win-win situatie voor alle par-
tijen! Al jaren maken de Zevenaar-
se centrumwinkeliers, verenigd in 
Ondernemend Zevenaar, gebruik 
van de gezamenlijke Zevenaar 
De Stad in!-cadeaubon. Deze bon 

kan bij heel veel winkeliers in het 
centrum ingewisseld worden. Een 
grote wens was de cadeaubon te 
vervangen voor een elektronische 
cadeaukaart. Met een subsidie, 
ontvangen van de Stichting Mu-
ziekMatch, is gekozen voor een 
systeem dat gebruik gaat maken 
van de pinautomaten. De Stich-
ting MuziekMatch geeft financiële 
impulsen aan regionale samen-
werkingsverbanden om samen 
te werken aan structureel mu-
ziekonderwijs op de basisscholen. 
Dit muziekonderwijs op de basis-
scholen valt onder Méér Muziek 
in de Klas. Méér Muziek in de Klas 

heeft als doel basisschoolleer-
lingen structureel muzieklessen 
te laten volgen onder schooltijd. 
Kunstwerk! is met een enthousi-
ast scholenteam bezig om dit op 
alle basisscholen in de Liemers te 
verwezenlijken. De samenwerking 
bestaat er uit dat de winkeliers 
een percentage van de waarde 
van de cadeaukaart afdragen aan 
Méér Muziek in de Klas Lokaal de 
Liemers. Met de overstap naar de 
Zin in Zevenaar-cadeaukaart zul-
len er geen papieren Zevenaar De 
Stad in!-cadeaubonnen meer te 
koop zijn. Deze blijven uiteraard 
wel geldig. 

De Liemers Lacht

Een tijd geleden, ik denk nog 
geen drie maanden terug, schreef 
ik over hoe de wereld ineens op 
slot ging. School, zwemmen, de 
activiteiten voor de krant: van het 
ene op het andere moment ging 
er weinig tot niets meer 
door. We zijn nog steeds 
niet uit de crisis, maar 
inmiddels is er wel 
meer mogelijk dan op 
24 maart. De scholen 
zijn na een lange tijd weer 
open en ook de activiteiten voor 
de krant konden weer doorgaan. 
Afgelopen maandag hadden we 
na een lange tijd weer een live re-
dactievergadering voor de krant. 
Ik vond het supergezellig om de 
andere schrijvers weer in het echt 
te zien. 
Online overleggen verschilt na-
tuurlijk wel van ‘echt contact’. 
Helaas is ‘echt’ contact nog niet 
altijd mogelijk, of in mindere mate 
dan we eerst gewend waren. Dat 
is erg jammer, maar ik vind dat 
de coronacrisis ook voor mooie 
alternatieven heeft gezorgd. Een 
voorbeeld daarvan is de website 
van student David Wannet. Eerst 
wilde hij een stage doen in de eve-

nementenbranche. Toen dat niet 
meer kon, besloot hij de website 
boodschappenlokaal.nl op te rich-
ten. “Lokale winkels missen vaak 
een professioneel platform waar 
ze hun waren aan kunnen bieden. 

Daar probeer ik verandering 
in te brengen”, vertelde 
hij erover. Op de voor-
pagina kunt u meer  
over dit mooie initiatief 

lezen. 

Daarnaast staat er deze keer 
ook een verhaal over de Liemerse 
beeldbank in. En in juli en augus-
tus gaat Liemers Kunstwerk! aller-
lei leuke zomeractiviteiten organi-
seren. Voor zowel jong als oud is 
er genoeg te doen. 
Deze keer heb ik ook weer een 
mooi verhaal geschreven: over 
Willem Eijkels, die in coronatijd op 
meer dan anderhalve meter een 
lintje kreeg uitgereikt voor zijn vrij-
willigerswerk. 

Geniet weer van de positieve ver-
halen in deze krant, blijf allemaal 
gezond en tot de volgende keer.

Linda Ruijs

Redacteur van dienst
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Colofon

‘Sleeping Giant’ SV Babberich ontwaakt uit 
slaap en is klaar voor nieuw succes 

Unieke samenwerking Ondernemend Zevenaar 
en Méér Muziek in de Klas 

Rahma Maqboul

Van de redactie

“Ik ben honderd procent zeker dat we hoger 
eindigen aankomend jaar”.

Veel oud-zorgmedewerkers 
keerden in de afgelopen maanden 
vrijwillig terug in de sector om 
de helpende hand te bieden 
in de uitputtingsslag voor het 
zorgpersoneel als gevolg van het 
coronavirus. Zo ook Els Brom uit 
Westervoort. De oud-verpleegkun-
dige van verpleeghuis Heyendaal 
in Arnhem is gepensioneerd 
en is nu elke donderdag in het 
ziekenhuis in Velp aanwezig om 
bezoekers te verwelkomen door 
te verwijzen naar de triagepool. 
Foto: Yasemin Elmas.

Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

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

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank
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- Geen minimiaal bedrag vereist
 
Kijk op www.koningfd.nl
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Als advies 
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Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl



www.jkbouwenonderhoud.nl
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Beekseweg 23 Babberich

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

Ook voor uw 
designmeubelen

C���� S�h���m���r�

Ringbaan Zuid 8, 6905 DB  Zevenaar

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

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel 

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant Carin Schoenmakers

 Kijk ook eens op onze nieuwe website / shop

Bettomica bedbodem  Wist u dat wij uw 
  "uw partner een leven lang"  donzen dekbed 
* Standaard bodem       en kussen
* Maatwerk bodem (aangepast aan de persoon)

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

* Produceren
* Reinigen

 Matras v/a € 450,-

 In eigen Atelier?
 Matrassen   Autentiek vakmanschap sinds 1976

* NIET Gewichtgebonden
* Optimale Ventilatie
* Perfecte Ondersteuning

* Hoge Levensduur

 Al onze producten worden geproduceerd met 
 respect voor mens en natuur

 Kijk ook eens op onze nieuwe website / shop
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* Hoge Levensduur
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Onderscheidend in slapen,
voor gewoon lekker slapen tot specialistisch maatwerk

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

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

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

 Kijk ook eens op onze nieuwe website / shop
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* NIET Gewichtgebonden
* Optimale Ventilatie
* Perfecte Ondersteuning

* Hoge Levensduur

 Al onze producten worden geproduceerd met 
 respect voor mens en natuur

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

• Geen voorrijkosten
• Garantie
• Gratis vrijblijvende

offerte

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Deze zomer
van uw

nieuwe tuin
genieten?
Bel ons!

kijk op www.peterwildenbeest.nl

- geen voorrijkosten
- garantie
- vrijblijvende offerte gratis! 

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

Laat nu uw tuin aanleggen!

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Wij staan voor u klaar!

DUTCHFIX KEUKENS  
De Netelstede 11, 6911 AN  PANNERDEN      

T +31 (0)6 290 385 83     E info@dutchfixkeukens.nl     I www.dutchfixkeukens.nl  
(showroom alleen op afspraak geopend)

Uw keukenspecialist komt bij u thuis voor:  
     uw nieuwe keuken     het vernieuwen van keukenfronten

  het vervangen van apparatuur en/of werkbladen
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Walk&Talk, dé koffiepauze 
voor werkzoekenden
DIDAM – Bibliotheek Montfer-
land start weer met Walk&Talk 
bijeenkomsten, met in achtne-
ming van de RIVM-maatregelen. 
De eerstvolgende bijeenkomst is 
op woensdag 24 juni van 10:00 – 
12:00 uur in Bibliotheek Didam, 
Schoolstraat 22. Gastspreker is 
Petra Massop van uitzendbureau 
Select4U.

Petra vertelt over Select4U, waar-
aan gedacht moet worden bij het 
inschrijven en wat het uitzendbu-
reau kan betekenen bij de zoek-
tocht naar werk, juist in deze co-
ronatijd. Daarnaast zal ze iets 
vertellen over het fasesysteem.
De Walk&Talk bijeenkomst wordt 
ook wel dé koffiepauze voor werk-
zoekenden genoemd. Het zorgt 

even voor een rustpunt maar geeft 
ook nieuwe ideeën en energie in de 
intensieve zoektocht naar een nieu-
we baan. Deelnemers kunnen tij-
dens deze bijeenkomst ervaringen 
met elkaar delen, contacten leggen 
en suggesties krijgen die kunnen 
helpen in de zoektocht naar een 
geschikte baan. Ongeacht leeftijd, 
gezochte werkzaamheden en duur 
van werkeloosheid.
Iedere vierde woensdag van de 
maand zijn er wisselende on-
derwerpen met gastsprekers. 
Walk&Talk is gratis, maar aanmel-
den is in deze coronatijd verplicht 
via info@bibliotheekmontferland.
nl. Er is plaats voor maximaal vijf-
tien deelnemers.
Meer informatie is te raadplegen op 
www.bibliotheekmontferland.nl./

Geloofsgemeenschap Sint-Franciscus Babberich
De Sacramentsprocessie in Babbe-
rich gaat niet door. Het Pastoraal 
team neemt privévieringen op die 
via het YouTube kanaal en via de 

radio van RTV-Favoriet (KPN ka-
naal 1019, Ziggo kanaal 36) zijn te 
zien en te beluisteren. 

In deze viering worden ook de in-
tenties die zijn opgegeven gelezen.
Truus Rutjens- Boerboom, Dineke 
en Henk van Dinther, Albert en Hen-

kie van Dinther, Ome Paul en tante 
Marie Reijmer – Aladering, Ouders 
Bouwman – Bodd, Theo Boekhorst
Anneke Ross-Hubbers, Jac Verwij-
meren, Wim Meurs

Telefoon: 0316 247216; 
email:babberich@rkliemers.nl.

Overleden: 28 mei jl overleed mw. 
Riet Vermeulen-Meijer  in de leeftijd 
van 87 jaar. Dat zij mag rusten in 
vrede.
Intenties: Theodorus en Riek van 
Ditshuizen-Peters,Bertus Dries-
sen,Rienie Bouwman-Staring, Wim 
en Lies Melchers-Derksen,ouders 
Bolder-Raasing,Bernard en Mientje 
Bouwman-Driessen,Bennie Derk-
zen,Bernard en Marie van Onna-Ale-
ven,Theo en Willy Roordink-Meister 
en Ralf,Nol en Leida de Haan-Wit-
jes, ouders Thuis-van Aalten, 
Theet van Keulen,Jan Elfrink,fam. 
Roordink-Becker,Henk Derksen en 
Paul,Hennie en Diny van Kempen 
en Willy,Riekie Roelofs,ouders Roor-
dink-van der Velden en Norbert,Wim 
en Stien Bisseling-Roordink,Frieda 
Lucassen-Roordink,Thé en Leida 
Bruns-Derksen,Wim en Dora Derk-
sen-Scholten,Eef Buurman, Riet Ver-
meulen, Theodorus Dominicus.

Team Ingo ‘Grip op ALS’ 
fietst prachtig bedrag bij elkaar
LIEMERS – Op zondag 14 juni, drie 
dagen na de geplande dag van Tour 
du ALS 2020, hebben de teamleden 
van Team Ingo ‘Grip op ALS’ hun 
slotakkoord op hun actie gegeven.

Ruim een jaar geleden, toen bij Ingo 
Bouman ALS geconstateerd werd, 
is het Vriendenteam dat ontstaan 
is vanuit de Alpe d’HuZes 2013, in 
de pedalen geklommen om geld 
bijeen te halen voor de strijd tegen 
ALS. Voor Ingo komt dit te laat, voor 
zijn kinderen (die beiden 50% kans 
op deze ziekte hebben) en voor vele 
anderen hopelijk niet.

Met nagenoeg het voltallige team 
werd eerst koffie met Limburgse 
vlaai genuttigd in de ruime achter-
tuin van Ingo. Het team was sinds 
de crisis niet meer voltallig bij elkaar 
geweest. Alleen Rob van Huissteden 
ontbreekt op de groepsfoto.
Het is mooi om het team na de co-
ronaperiode weer bij elkaar te zien. 
De hechte band die er tussen de le-
den was, is er nog steeds. Een lach 

en een traan, alles wordt gedeeld 
met Ingo. Zelf voert hij de boventoon 
met zijn ongekende humor. Iedereen 
krijgt ervan langs van de kilo’s die er 
af hadden gemoeten in de training 
tot de elektrische fiets van Ronald 
Gerressen.
Na de fotosessie vertrok het team 
onder het toeziend oog van Ingo ver-
trokken met de kinderen op de eer-
ste rij. Emotioneel uitgezwaaid door 
Ingo, Laura en de vele mensen die 
gehoor hadden gegeven aan de op-
roep, ging het team van start in haar 
laatste rit. De eerste meters vallen 
heel zwaar. Zonder Ingo vertrekken 
was niet de bedoeling, maar kan he-
laas niet anders. Het voelt als een 
afscheid. Links en rechts vloeien de 
tranen op de fiets, maar opgeven is 
geen optie heeft het team 7 jaar ge-
leden geleerd.
Het was goed te merken dat de co-
ronacrisis de trainingsactiviteiten 
heeft beïnvloed. De gemiddelde snel-
heid lag behoorlijk lager dan zeven 
jaar geleden. Er moest dan ook ge-
middeld zeven jaar aan extra leeftijd 

worden meegenomen en voor een 
aantal ook zeker dit aantal kilo’s! Op 
gepaste afstand werd er in groepjes 
achter elkaar toch nog als team een 
mooie rit gereden. Begeleid door de 
Tour du ALS-auto, bestuurd door Da-
mian Pennenkamp. Uiteraard werd 
de Elterberg aangedaan, omdat een 
berg(je) beklimmen niet mocht ont-
breken. Wel wat anders dan de Mont 
Ventoux. Bovenop de berg was het 
wachten op de rest en even een mo-
ment van rust. Daarna werd de tocht 
vervolgd om te eindigen bij Ronald 
Gerressen in Duiven.
Ondanks de coronacrisis is het 
team er in geslaagd om toch nog 
bijna 50.000 euro op te halen voor 
de strijd tegen ALS. Samen met het 
andere team van Ingo zelfs 70.000 
euro. Een hele mooie prestatie, met 
dank aan al onze sponsoren. Met de 
afspraak dat er jaarlijks een geza-
menlijke tocht zal worden gereden, 
werd er afscheid genomen. Met 
dank aan ieders bijdrage, betrokken-
heid, gezelligheid en tomeloze inzet 
voor de strijd tegen ALS.

Basketiers’71-column

Sint-Werenfridus Westervoort

Goed Nieuws!!!
Loop je tegenwoordig op straat,
De ander zwijgzaam voorbij gaat,
Anderhalve meter afstand wordt bewaard,
Nauwelijks wordt er iets aan je gevraagd,
Zie je een vriend, kennis of een bekende,
Vragen hoe het is, goed of is er ellende,
Slechts met woorden zeggen,
Geen schouder, arm op iemand leggen,
Kan iemand zoveel goed doen.
Ook het ontvangen van een knuffel of zoen,
Pakken ter troost, van vreugde, iemands hand,
Nee, RIVM-regels overheersen het land,
Beantwoorden, bij deze zelfde vraag,
Gaat goed, langzaam vooruit, heel gestaag,
Na, de u bekende, moeizame, medische tijd,
Nu sprake, enkele uren per week arbeid,
Opbouwen, uitdaging, nieuwe strijd,
Inzet, doorzettingsvermogen, dat is geheid,
Steun, aanmoediging, die we hebben gehad,
Gaf ons kracht, stimulans, energie, een warm bad,
Achterom kijken zijn we zat, vooruit stap voor stap,
Nu vast geluiden van commentatoren,
Fijn dat goed gaat, fantastisch om te horen,
Zal het een ieder die dit leest, wel bekoren,
Sportief gezien gaat men ook uit van een positieve score,
Kijkend naar volgend seizoen ver naar voren,
Menig speelzaterdag zal straks stuiteren de basketbal,
Sport zal weer opleven, binnen en buiten de sporthal,
Hoogste team, center court, het hoofdveld,
Tafelen punten worden, weer door ons geteld,
Sinds jaar en dag, wordt er niet meer letterlijk geschreven,
Nieuwe seizoen, terug aan front, was een streven,
Tijd genoeg, energie verder bouwen, duurt nog even,
Wie het had ooit gedacht, weer volop terug in het (basketbal)leven!
 
M & M 

Gebedintenties 21 juni 2020
Anna van Aken, Wim Jansen, Bep 
Teunissen, Ton Hendrikx, Annie 
Snik-Bouman, Chris Budel, André 
Hueting, Frans Vlug, Riek Oversteeg, 
Agatha Verhooeven, Jan Peper-
kamp, Bennie Bus, Henk Heijmen.

Gebedintenties 28 juni 2020

Wim en Anniie Grefen-Wanders, 
Annie Snip-Bouman, Elly Gaer-
arts-D’hondt, Henk Heijmen, Corrie 
Messing-Disteli, Co Messing, Chris 
Budel, André Hueting, Frans Vlug, 
Riek Oversteeg, Agatha Verhoeven, 
Jan Peperkamp, Bennie Bus, Anna 
van Aken, Wim Jansen, Bep teunis-
sen, Ton Hendrikx.

Walk&Talk. (foto: Bibliotheek Montferland)

(foto: Jacques Kok Fotografie)

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

H.Andreaskerk 
Groessen



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

OCCASION VAN DE WEEK 
Mercedes-Benz A-klasse 
180 Ambition / AMG Line /  
Automaat / Climate control
Bouwjaar 2014 • Km stand 52.991

Prijs € 20,950

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

WWW.DEMIAUTO.NL

Het Hazeland 36-38
6931 KB Westervoort

Tel. 026-3119009
Fax 026-3237478

Mobiel 06-51405200
info@demiauto.nl

Tevens leerbedrijf  
voor de mobiliteitsbranche!

Verkoop van gebruikte 
± 60 BOVAG occasions

Het BOVAG autobedrijf 
in Westervoort, reparaties 

met BOVAG garantie.

VOORJAARSACTIE 

Aircoservicebeurt m
et UV behandeling

+ com
pressor olie

Oude type Airco gas € 60,50

Nieuwe type Airco gas € 100 -  € 200

*Actie geldig t/m 17 juli 2020

Zuiderlaan 28 
(ingang Spoorwegdwarsstraat)
6905 AE Zevenaar • 06-38634567

● Occasions                       
● Onderhoud 
    en Reparatie 

 OPENINGSTIJDEN: 
• dinsdag t/m vrijdag

van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

www.tinselboerautos.nl

BOUWJAAR 2010
KM. STAND 113.000
VAN € 3995,- VOOR € 3750,-

● Bandenservice
● Vrijwaring

RENAULT 
TWINGO 
1.2 
Luxe uitvoering

‹

ER IS AL EEN SEAT VANAF € 7.825,-

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

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

ENJOYNEERING

SEAT.NL

Nu exclusief bij Auto Blij Zevenaar,

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

BLIJ RIJDEN
BLIJ ZIJN

BLIJ BLIJVEN

Openingstijden: 
ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur 

za 09.00 tot 16.00 uur

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

Kijk op www.seataanbieding.nl
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Uw specialist in onderhoud voor 

VW - Audi - Skoda - Seat  
Nu ook uw adres voor 

uw auto van de PSA Groupe.

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

Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
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Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
Citroen DS4
Collection 
68pk | 5drs | Airco 
Elektr. pakket

Bouwjaar: 04-2014

Prijs € 5.950,-

Voor al uw reparatie, onderhoud en 
APK van uw auto -  Ook voor campers

Mooie locatie, grote werkplaats en service en prijzen 
zoals u van ons gewend bent

Graag tot ziens bij

Auto Performance Zevenaar
Einsteinstraat 13, 6902 PB  Zevenaar. Tel.: 0316-241235

info@autoperformancezevenaar.nl

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

Audi A4
Avant 1.8 TFSI Aut. Airco/Cruis/

LMvelg/Stoelv./Xenon
Brandstof: Benzine

Km. stand: 210911 km
Bouwjaar: 2009

€ 10.950,-

 Kia Venga
1.4 CVVT DynamicPLusLine Air-

co/Cruise/PDC/Camera
Brandstof: Benzine

Km. stand: 31871 km
Bouwjaar 2016

€ 13.950,-

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

Peugeot 107
1.0-12V XR 

Airco/Lmvelg/Centr. Vergr.
Brandstof: Benzine

Km. stand: 101332 km
Bouwjaar 2008

€ 3.850,-

Renault Clio
0.9 TCe ECO Night&Day 

Airco/PDC/LMV/Navi
Brandstof: Benzine

Km. stand: 78383 km
Bouwjaar 2016

€ 10.695,-
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DUIVEN – Vanaf begin juni zijn 
de muzieklessen bij Liemers 
Harmonie Duiven weer volledig 
opgestart in ’t Muziekhuus. Het 
verenigingsgebouw aan de Vis-
serlaan 39 in Duiven is voorzien 
van alle nodige maatregelen 
waardoor docenten en leden op 
een verantwoorde manier kunnen 
muziek maken.

De afgelopen periode kregen de 
leerlingen digitaal muziekles, maar 

in het echt elkaar zien is toch veel 
leuker. “We zijn blij dat de KNMO 
(Koninklijke Nederlandse Muziek 
Organisatie) een duidelijk protocol 
heeft gemaakt en dat de gemeente 
vertrouwen heeft in de uitvoering”, 
aldus secretaris Bart Kersten. “Alle 
slagwerkgroepen konden daar-
door al begin juni starten. Ook de 
orkesten met blazers mogen vanaf 
18 juni ook weer aan de slag.”
Helaas zit zomaar binnenlopen en 
komen kijken er de komende we-

ken nog niet in. Kersten: “Vooraf 
een afspraak maken werkt geluk-
kig wel. Mensen die graag muziek 
met ons willen maken, kunnen we 
voorzien van de juiste informatie. 
Ook muzieklessen bieden wij in ’t 
Muziekhuus, gegeven door vijf ge-
talenteerde docenten.” 
Voor wie meer wilt weten over de 
muzieklessen en de ruimtes in ‘t 
Muziekhuus kan contact opnemen 
met Bart Kersten: secretarislie-
mersharmonie@outlook.com.

Rode Kruis in beeld
REGIO – Het Rode Kruis heeft lan-
delijk bij veel projecten ondersteu-
ning gegeven. Zoals bij ziekenhui-
zen, zorghotels, patiëntenvervoer, 
inzameling beschermingsmidde-
len en voedselbanken.

De afdeling Westervoort, Duiven, 
Groessen en Loo helpt mee bij: 
bron- en contactonderzoek van de 
GGD. Het is belangrijk om zo snel 

mogelijk de besmettingen in kaart 
te brengen, om zo het virus onder 
controle te houden.

Als afdeling gaan wij na de zomer-
vakantie ook weer ehbo-cursussen 
weer geven. De ehbo-cursus wordt 
op een coronaveilige manier gege-
ven. Alles is aangepast zoals de 
reanimatiecursus die nu via de hui-
dige richtlijnen van de reanimatie-

raad wordt gegeven. De ehbo-app 
van het Rode Kruis is een handig 
hulpmiddel naast de cursus. De 
app geeft u instructies geeft om te 
handelen bij eerste hulp bij onge-
lukken. Deze Aapp is te downloa-
den van de Playstore en Appstore.
“Wilt u meehelpen bij het Rode 
Kruis of wilt u meer informatie 
over onze afdeling? Mail naar  
info@rodekruiswdgl.nl.”

Onverwacht bezoek voor Zonnebloemgasten 
ZEVENAAR – De gasten van de 
Zonnebloem komen in deze tijd 
veel te kort, maar zijn des te blij-
er met onverwachte verrassingen. 
Dat bleek ook toen zij 10 en 11 
juni bezoek kregen van hun vrij-
willigers. Dit keer verraste de Zon-
nebloemafdeling Zevenaar-West 
haar gasten met iets lekkers van 
bakker Godschalk uit Zevenaar.

Door Piet van Breukelen

Aan het eind van elk kalenderjaar 
wordt de voorlopige planning ge-
maakt voor het nieuwe jaar, maar 
dit jaar ging alleen het stamppot-
tenbuffet door. Geen optreden van 
het Smartlappenkoor, geen uitstap-
je naar Kröller-Muller, ook niet naar 
Ruurlo en het feest van het 25-jarig 
bestaan van de afdeling is nu ook 
op losse schroeven is komen te 
staan.

Mooie actie
Na de Paasactie (hortensia en fruit) 
nam Tine Boersma (bestuurslid ac-
tiviteiten) nu contact op met bak-
ker Godschalk voor een heerlijke 
versnapering. Die kwam er en de 
afdeling deed er een voorgedrukt 
kaartje van de Zonnebloem bij met 
de veelbelovende slotregels: “Als 

de regen is gestopt en de zon nog 
schijnt, komen wij weer binnen om 
je mee naar buiten te nemen.” Een 
tekst die de gasten niet alleen aan-
sprak, maar ook ontroerde. Op de 
voorkant was er ruimte voor de vrij-
williger om daar nog een persoonlij-
ke noot aan toe te voegen.

De reacties waren zo nodig nog 

uitbundiger dan de vorige keer. 
Mevrouw Gerda Köning-Schenning 
(90): “Ik weet bijna niet wat ik moet 
zeggen; wat attent van jullie.” Ook 
mevrouw Bisseling (88) was in haar 
nopjes. “Maar”, zo liet ze met een 
glimlach weten, “er zal wel weer 
een coronakilootje bijkomen.” Dit 
extra bezoekje heeft iedereen goed 
gedaan.

Afscheid Ilone Houterman
LIEMERS – Afgelopen 
zondag is afscheid geno-
men van Ilone Houterman. 
Jarenlang was ze hoofd-
coach en trainster van da-
mes 1 en de A1 jeugd.

Ilone is een echt clubmens, 
en doet zo’n beetje alles 
voor de club. “Komend sei-
zoen zal ze naar HCL gaan, 
waar we haar enorm veel 
succes wensen. Gelukkig 
gaat ze niet helemaal weg, 
en blijft ze nog actief als 
jeugdtrainster bij OBW. Ilo-
ne, bedankt voor al jouw 
inzet!”

Bij RTV Drenthe kon je een puzzel winnen.
Gaan niet weer over Havelte beginnen,
Zult u een andere keer horen,
De puzzel uniek exemplaar, afbeelding presentatoren,
Er eentje winnen kan ons bekoren,
Menigeen onder u zal zeggen,
Vele puzzels in coronatijd mogen leggen
Nog eentje die open staat, apart verhaal,
Jaarlijkse legpuzzel, huren van de zaal,
Zevenaar sportstad, bij uitstek weten we allemaal,
Sportiviteit hoog in het vaandel staan,
Ieder beweegt, sport, op zijn eigen manier, zal z’n gang gaan,
Buiten, op het veld, in het park, op de baan,
Binnen accommodaties, in één van de sportzalen,
Kan menig individu, sportclub, vereniging, z’n hart ophalen,
Voor gebruik zal men zaalhuur moeten betalen
Voor niets gaat de zon op,
Geldt niet voor de binnensport, komen niets tekort,
Beetje, vereniging, sportclub, met menig lid,
Maakt gebruik van een accommodatie, liefst op hetzelfde tijdstip,
Over onze medesporthalgebruikers absoluut geen klagen,
Ieder zijn eigen zaalwensen, ieder kan alles vragen,
Allemaal sporten op hetzelfde uur, dezelfde ruimte kan niet,
Gaat erom dat je plezier hebt, geniet,
Welke vereniging op welk tijdstip, welke zaal zal staan,
Hierin beslist Ataro, vanuit de gemeente, als allerhoogste orgaan,
Samen overleggen, samen puzzelen, welke stukjes passen,
Zelfde doel voor ogen hebben, niemand laat zich verrassen,
Gezamenlijk komen we hier via goed overleg uit,
Straks klinkt op elke binnen accommodatie de wedstrijdfluit,
Als alle puzzelstukjes passen, zullen we hier weer over schrijven,
Zodat u op de hoogte, van deze zaalverdelingen zult blijven.

M & M 

De heer en mevrouw Boerstal ontvingen de lekkernij in hun achtertuin en ook zij toonden 
een dankbare glimlach. (foto: Tine Boersma)

Puzzelen!

Liemers Harmonie Duiven weer volledig gestart

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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Ook bezoek op afspraak
 In alle rust 1-op-1 met 

onze slaapadviseurs

o.a showroom
Boxsprings

Profiteer NU. Op alle showroommodellen geldt OP=OP

Onze sterke punten
Parkeren voor de deur

Eigen technische dienst

Computers worden 

startklaar afgeleverd

Personeel met verstand

van zaken

Garanties met goede 

service

Gamerslagplein 2

6826 LA  Arnhem

Tel.: 026-362 82 50

www.computershoparnhem.nl

Alle vermelde prijzen zijn 

inclusief 21% BTW en geldig t/m

30-6-2020. Prijs- en modelwijzi-

gingen voorbehouden.

SSD i.p.v. harddisk

Maak uw desktop of note-

book sneller door de harddisk

te vervangen door een SSD.

Wij kunnen eventueel ook de

inhoud 1:1 ‘klonen’ van hard-

disk naar SSD

SSD 120GB

SSD 240GB

SSD 480GB

SSD 960GB

€ 29,99

€ 44,99

€ 69,99

€ 119,99

Computer defect?

Computershop Arnhem repa-

reert computer en notebooks,

ook die niet bij ons gekocht

zijn. Heeft u problemen met

uw apparatuur? Kom langs

en wij kunnen kijken of we u

kunnen helpen!

u

v

w

x

y

Computershop Arnhem: ook úw computerspecialist in Gelderland

AMD A6-9425 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad S145

€ 349,-

Intel N4417 processor

4GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

HP 250 G7

€ 449,-

AMD Ryzen5 3500 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 549,-

Lenovo IdeaPad V155

Intel Core i3-7020U processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 529,-

HP 15-DB1023NQ

AMD Ryzen3 3200 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 499,-

Lenovo Ideapad V155

Intel Core i3-1005 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus M509FA-EJ509

€ 569,-

Intel Core i3-1005 processor

8GB geheugen

256GB SSD + 1TB harddisk

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Dell Inspiron 3593

€ 579,-

Intel Core i5-8265 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” IPS scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Medion Akoya S6445

€ 629,-

Intel Core i5-5300 processor

8GB geheugen

256GB SSD

14” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

Dell Latitude E5450

€ 399,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-6200 processor

8GB geheugen

256GB SSD

13,3” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Probook 430 G3

€ 399,-

gebruikt

notebook

Intel Core i3-9100 processor

Quad Core, 3.6GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 2Q

€ 549,-

AMD Athlon 3000G processor

Dual Core, 3.5GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 6B

€ 399,-

Intel Core i5-9400 processor

Six Core, 2.9-4.1GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3S

€ 649,-

AMD Ryzen 3-2200 processor

Quad Core, 3.5-3.7GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 5A

€ 469,-

AMD Ryzen 5-3400 processor

Quard Core, 3.7-4.2GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3R

€ 599,-

AMD Ryzen 5-2600 processor

Six Core, 3.4-3.9GHz

16GB geheugen/500GB SSD

AMD RX580 graphics 8GB

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 2G

€ 799,-

AMD Ryzen5 3500 processor

8GB geheugen

256GB SSD + 1TB harddisk

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 599,-

HP 15-DB1023NQ

AMD Ryzen7 3500 processor

8GB geheugen

256GB SSD + 1TB harddisk

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 749,-

HP 15-DB1200NY

Back2School, 

Back2Office of 

voorlopig nog thuis-

werken?

Met een nieuwe 

computer gaat dat

toch veel beter?
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LIEMERS – Per 1 juni mogen we 
als Inloophuis weer open. Nog wel 
beperkt, maar het begin is er weer!

Op dinsdagochtend van 9:30-12:00 
uur en donderdagmiddag van 
14:00-16:00 uur staan de gastvrou-
wen en gastheren weer klaar voor 

een praatje en koffie of thee.
“Vanwege de RIVM-maatregelen 
kunnen er maximaal tien personen 
tijdens de inloop aanwezig zijn. U 
hoeft niet te reserveren. Mocht er 
geen plek meer zijn dan moet u 
misschien even wachten. Maar u 
bent van harte welkom!”

DUIVEN – HV Duiven heeft Arjan 
Schoock aangesteld als trainer / 
coach voor de dames van HV Dui-
ven. Schoock krijgt een jonge en 
talentvolle groep onder zijn hoede, 
waarmee hij komend seizoen in de 
tweede klasse uitkomt.

De nieuwe oefenmeester kende 
zelf een imposante handbalcarrière 
als keeper. Hij keepte meerdere ja-
ren in de Nederlandse Eredivisie bij 
onder meer AHV Swift en Tachos 
Waalwijk. De Wijchenaar maak-

te ook nog minuten in de tweede 
Bundesliga bij MT Melsungen. Hij 
speelde meerdere interlands met 
het Nederlands herenteam.

Schoock is aangesteld voor ko-
mend seizoen met een optie voor 
nog twee seizoenen. “Ik ben een 
rustig persoon en kijk tijdens een 
training of wedstrijd naar de mo-
gelijkheden binnen mijn team, hier 
pas ik dan mijn strategie op aan. 
Ik ben niet bang om te improvise-
ren en probeer in elke speelster 

het beste naar boven te 
halen. Met die instelling 
ga ik deze uitdaging aan 
en wil ik met deze groep 
graag op de bovenste 
regionen van de twee-
de klasse mikken”, stelt 
Schoock.

Ook bij Dames 2 van 
HV Duiven staat er 
vanaf volgend seizoen 
een nieuw gezicht voor 
de groep. Alphons Bo-
shoven komt over van 
streekgenoot OBW. De 
ervaren coach krijgt 
een jonge groep mei-
den voor zich, waar-
mee hij komend sei-
zoen uitkomt in de 
derde klasse

WESTERVOORT – Stichting Re-
pair Café Westervoort-Duiven is 
beperkt open op elke maandag en 
woensdag tussen 13:00-15:30 uur 
aan de Noordelijke Parallelweg 1. 
Vanwege de beperkingen is het 
niet mogelijk om de werkplaatsen 
te betreden maar u kunt wel repa-
raties naar onze locatie brengen 
en achterlaten op de gang en als u 
niet naar binnen wilt of durft kunt 
u ook aanbellen en dan komt er ie-
mand naar buiten.

Wanneer u iets naar binnen komt 
brengen, vragen wij u om uw artikel 
op een tafel in de gang te plaatsen, 

dan komt een vrijwilliger van het Re-
pair Café het ophalen. Benoem dui-
delijk de klacht en vergeet uw con-
tactgegevens niet door te geven.
U wordt gebeld met betrekking tot 
de status van het ingebrachte ar-
tikel en dan kunt u het tijdens de 
openingstijden ophalen weer via de 
tafel op de gang of wij brengen het 
naar buiten.
Bekijk onze Facebook Groep of Pa-
gina voor eventuele beperkingen 
met betrekking tot wat we wel of 
niet kunnen repareren deze periode 
of mail of bel 06 27897318 of email: 
repaircafewestervoortduiven@
gmail.com.

ZEVENAAR – Door de corona-
maatregelen kan de belangrij-
ke ledenvergadering van vo-
gelvereniging Witropaka en 
vogelvriend Zevenaar helaas niet 
doorgaan.

“Wij kunnen op dit moment de 
anderhalve meter niet garande-
ren; wel hopen wij binnenkort een 
nieuwe datum te kunnen prikken”, 
aldus het bestuur.

Inloophuis De Herberg open!

Ex-international Arjan Schoock 
kiest voor dames 1 HV Duiven

Repaircafé  beperkt open

Nieuws van 
vogelvereniging Witropaka

(advertentie)

Marsweg 2  |  6941 BJ  Didam  |  t 0316 - 22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl  |  www.notariskantoordidam.nl
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Pensioen
Wat mensen vaak vergeten als ze 
samenwonen, is het pensioen re-
gelen voor de partner. Dat is jam-
mer, want het (vaak automatisch) 
opgebouwde partnerpensioen 
gaat nergens heen als je partner 
niet als zodanig bekend is bij de 
pensioenverzekeraar.
Hoe zorg je ervoor dat je partner 
het pensioen dat jij opbouwt 
ook daadwerkelijk krijgt na jouw 
overlijden?
Je moet eerst informeren bij de 
verzekeraar wat de eisen zijn. 
Moet je het alleen maar aange-
ven met een kruisje op een for-
mulier, moet je er nog bij zetten 
om wie het gaat, moet je laten 
zien dat je op hetzelfde adres 
staat ingeschreven of moet je 
een kopie van je samenlevings-
overeenkomst opsturen?
Het kan dus zijn dat je - al járen 
– samenwoont en geen samen-
levingsovereenkomst hebt, maar 
(gelukkig al) wel testamenten 
waarbij jullie elkaar hebben aan-
gewezen als enig erfgenaam. 
Dan kan je denken: zo nu is alles 
voor elkaar. Als ik er niet meer 
ben, is alles voor mijn vriend/
vriendin.
Maar nee, dan ben je dus iets 
vergeten. Want niet álles is voor 
hem of haar. Het pensioen is 
nog niet geregeld. En, zoals net 
gezegd, veel verzekeraars willen 
als bewijs van het samenwonen 
een notarieel verleden samen-
levingsovereenkomst zien. Dus, 
snel nog even naar de notaris om 
dat ook te regelen. Het is zo jam-
mer als je dat vergeet.

Had jij het gevoel dat je alles had 
geregeld, maar twijfel je nu? Kom 
langs, dan hebben we het er even 
over. Het kan gewoon, wij heb-
ben een veilige omgeving om 
met elkaar te praten.

Aletta Laarberg
De notaris die nog de tijd 
voor je neemt!

Arjan Schoock. (foto: HV Duiven)

Mededelingen: Geachte Parochia-
nen. Vanaf 5 juli wordt weer een 
start gemaakt met publieke vie-
ringen. Voorlopig alleen in de H. 
Andreaskerk te Zevenaar. Dit zal 
de nodige ervaringen opleveren. De 
vieringen vanuit de H. Andreaskerk 
te Zevenaar zijn te volgen via het 
youtube kanaal.

Voor aanvullende info betreffende 
het youtube 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.

Op maandag 29 juni is er een praat-
bijeenkomst voor parochianen in 
Duiven. Deze begint om 9.45 uur. 
U kunt zich aanmelden bij het Cen-
traal Pastoraat te Zevenaar. (Tel. 

0316-523468) U bent van harte 
welkom tenzij er sprake is van ver-
koudheid of gezondsheidsklachten.
Gebedsintenties 20/21-06-2020: 
Hent en Annie Roelofs en dochter 
Annet, Jan Meijer, Martin Jansen, 
Ouders Miep en Albert van Kla-
veren, Bernard en Annie Hoppen-
reijs-Lucassen. (Uitzending youtu-
be zondag 21 juni om 9.30 uur).
Gebedsintenties 27/28-06-2020: 
Els en Eeke Schampers, Herman 
Derksen, Martin Janssen. (Uitzen-
ding youtube zondag 28 juni om 
9.30 uur).

Vooraankondiging
Tijdens de zomervakantie is het 
secretariaat van de H. Remigius te 
Duiven gesloten van maandag 13 
juli t/m donderdag 20 augustus. 
Uitgezonderd de vrijdag. Dan zijn 
we van 9.00 tot 11. 00 uur geopend 
voor het opgeven van

Geloofsgemeenschap 
H. Remigius Duiven

ZEVENAAR – Service Organisatie 
Van Eck heeft voetbalvereniging 
SDZZ voorzien van de benodigde 

desinfecterende middelen in en 
rondom het complex. Sponsor 
bedankt.

Sponsor bedankt



WORDT HET WEER
AFZIEN DEZE ZOMER...

...OF CHILLEN MET ONZE NIEUWE
PANASONIC  AIRCO FZ MODELLEN?

KIT-FZ25-WKE  (voor ruimte ca. 25 m2)

 

NU NETTO  VANAF:

 

€  1.795,00

ACTIEVOORWAARDEN o.a; 
•

  

Compleet geleverd en gemonteerd inclusief BTW.    

•

  

5 jaar garantie op onderdelen en compressor.
•

  

Zolang de voorraad strekt.

BESTEL DIRECT : 
0316-52 43 51 of info@pola.nl
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ABEL Huisman

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

Welkom bij biologisch restaurant 

Heerlijckheid Herwen 
Biologisch restaurant

heerlijk en eerlijk eten! 

• Voorlopig reserveren verplicht conform richtlijnen!
• Meerdere ruimten/ terrassen beschikbaar
• Alles op veilige 1,5 meter afstand
• Voor u en onze veiligheid houdt iedereen zich aan de extra richtlijnen.
• Volg de aanwijzingen op de borden vanaf de ingang.

Deze zomer elke zondagmiddag 
vanaf 14.00 uur High Tea (e 23,50) 
bij mooi weer ook in de moestuin!

In ons zeer ruim opgezette restaurant hebben we geen 
probleem om u voldoende veilige ruimte te bieden.

We besteden veel aandacht aan de smaak van onze gerechten. 
We bereiden alles zo vers als mogelijk. Wat niet uit eigen tuin komt, 

kopen we in bij biologische boeren uit de omgeving.

We koken met passie en nemen de tijd om heerlijk en eerlijk 
voor u te koken. Dat vinden we niet culinair, maar heel gewoon!

NIEUW: donderdag t/m zondag geopend 
(do + vr vanaf 17.00 uur, za + zo vanaf 14.00 uur)

Nobelstraat 8a  6902 PH Zevenaar

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

www.so-vaneck.nl

Service Organisatie van Eck 
is voor diverse vaste panden 

in Arnhem en Zevenaar 
op zoek naar personeel (m/v)

Ben je gemotiveerd en heb je interesse?
Neem dan contact op met mevrouw L. Evers, 06 23 22 67 06.
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Ondanks coronavirus blijven 
Bent Sports-leden in beweging
ZEVENAAR – Bij Sportcentrum 
Bent Sports in Zevenaar is een 
groot gedeelte van de leden weer 
lekker in beweging. Eigenaar Mar-
cellino Ketelaar heeft ondanks de 
crisis een behoorlijke investering 
gedaan om de mogelijkheden bui-
ten te kunnen realiseren.

“Toen duidelijk werd dat we ook 
met de volwassenen buiten moch-
ten sporten hebben we direct actie 
ondernomen. Om niet afhankelijk 
te zijn van het weer hebben we 
toen besloten drie grote tenten op 
het terrein te plaatsen. De reacties 
van onze leden zijn zeer positief en 
dat bevestigt onze keuze. Heel fijn 
om weer leden te verwelkomen bui-

ten. Onze leden kunnen kiezen voor 
de buitenfitness met onder andere 
fietsen, roeiers en crosstrainers, 
een free weights-zone, een groot 
aanbod groepslessen en natuurlijk 
tennis op gravel of kunstgras. Per 1 
juli gaan we binnen ook weer open 
en is het aanbod weer compleet. 
Over de concrete aanpak en invul-
ling zijn we nu met het team druk 
bezig.”
“Natuurlijk hadden we dit niet kun-
nen realiseren zonder de fantasti-
sche inzet van ons team medewer-
kers en vrijwilligers, maar zeker ook 
door het begrip en de steun van 
onze leden. We moeten het tenslot-
te samen doen en dat gaat echt 
super!”

Marcellino voor de fitnesstent/free weights zone. (foto: Leonie Jansen Fotografie)

Kinderboerderij Rosorum weer beperkt open
ZEVENAAR – In verband met de 
coronamaatregelen heeft kin-
derboerderij Rosorum half maart 
haar poort moeten sluiten. Nu de 
maatregelen weer versoepeld zijn, 
kan de kinderboerderij weer open. 
Sinds zondag 14 juni zijn bezoe-
kers weer welkom op woensdag – 
zondag tussen 11.00 en 16.30 uur.

Er is hard gewerkt om het terrein 
in te richten volgens de richtlijnen 
van het RIVM. Dit betekent dat er 
eenrichtingsverkeer op 
de kinderboerderij is in-
gevoerd. De gebouwen 
zijn helaas gesloten, 
waardoor het niet mo-
gelijk is van de toiletten 
gebruik te maken. Wel 
zijn de speeltuin en de 
knuffelweide open.

Reserveren
Belangrijk is dat er 
maximaal 25 bezoekers 
tegelijk op het terrein 
aanwezig mogen zijn. 
Daarom kan er via de 
website www.kinder-
boerderijrosorum.nl een 
tijdslot van anderhalf 
uur gereserveerd wor-

den voor een bezoek. Je hebt dan 
gegarandeerde toegang. Kom je 
spontaan aan de poort dan ben je 
welkom als er plaats is. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd 
om de gemaakte kosten enigszins 
op te vangen. Sinds kort is er een 
PIN-apparaat aanwezig. Vanaf nu 
is het in principe niet meer mogelijk 
met contact geld te betalen.

Financieel steunen
De kinderboerderij is extra gedu-

peerd doordat er inkomsten zijn 
misgelopen. Daarom is er een Do-
neeractie opgezet. Natuurlijk kan je 
ook een dier sponsoren. Bedrijven 
die Rosorum een warm hart toe-
dragen, kunnen ‘Vriend van de kin-
derboerderij’ worden.
Op de website www.kinderboer-
derijrosorum.nl is alle informatie 
te vinden om de kinderboerderij te 
steunen. Uiteraard is iedereen wel-
kom om een kijkje te nemen en na-
dere informatie te vragen.

GIESBEEK – Accu’s voor e-bi-
kes en e-scooters: zonder kom 
je niet ver. Als je accu stuk gaat, 
ben je vaak veel geld kwijt aan 
een nieuwe accu. Maar Repro 
fietsaccu biedt een duurzame 
oplossing.

Eigenaar Ruud van Haren vertelt: 
“Ik hoorde vier jaar geleden dat er 
veel problemen zijn met elektrische 

accu’s. Ik heb me toen verdiept 
in de techniek en de industrie. Je 
bent als klant vaak verplicht om 
een nieuwe accu van de fabriek af 
te nemen. Maar er is dus een al-
ternatief, want je kunt ook je accu 
laten reviseren. Ik zet er dan graag 
de modernste batterijen in, zodat 
je accu zelfs nog beter is na de re-
paratie.”
Inmiddels weten al veel fietsenza-

ken in De Liemers wat Repro fiets-
accu’s voor hen kan betekenen. 
Ze laten accu’s op maat maken. 
“Bijvoorbeeld voor minder mobiele 
klanten die een Tante Paula step 
gebruiken. Een aangepaste accu 
heeft meer kracht zodat je langer 
door kunt rijden. Het is altijd maat-
werk, want je moet wel binnen een 
bestaande cassette werken. Ik vind 
het een uitdaging om mensen een 
betere accu tegen een veel lagere 
prijs te leveren.”

Ruud van Haren levert graag kwa-
liteit. Hij werkt met volle aandacht 
aan iedere accu: “Het is een heel 
precies werkje, je mag geen enkele 
stap missen. De gevolgen kunnen 
namelijk behoorlijk heftig zijn als je 
wel een fout maakt, zoveel energie 
zit er in zo’n batterij. Als ik aan het 
werk ben, staat mijn telefoon dus 
op stil.” Wilt u ook een betere accu? 
Bel dan voor een afspraak! Ruud 
werkt volgens de bekende richtlij-
nen van het RIVM.

Repro fietsaccu, Ruud van Haren, 
Mr. Willemsenstraat 4, Giesbeek; 
06 50567880; 0313 410228, 
www.reprofietsaccu.nl.

Repro fietsaccu’s zoekt graag de uitdaging 

Hebben het niet beschreven,
Afgelopen periode in Drenthe gebleven,
Daarover gezwegen,
Coronatijd, beste plek om te genezen,
laatst vroeg iemand,
Missen jullie dan niet omroep Gelderland,
Hebben we hiermee een luisteraarsband,
Radio Drenthe, heeft Anouk in de morgen,
Iedere werkdag van 9.00 – 12.00, daarover geen zorgen,
Beleven het Drentse gevoel, met onze oren
Luister, kan je altijd bekoren,
Zondagochtendlicht radioprogramma brengt ons tot rust,
Warme stemgeluid van Marjan, bijna een must,
Factoren uit Drentse land net als Bartje, bruine bonen,
Havelte, Hesselte, tot rust komen,
Andere koek, andere spijs,
Drenthe, vijf kwartier, korte reis,
Omroep Gelderland blijven we trouw,
Hun programma’s horen we dan al gauw,
Ochtendgloren, tot avonddauw, nooit grijs en grauw,
Gras aan de overkant, lijkt groener te zijn,
Terug keren op het oude vertrouwde nest , is net zo fijn,
Ooit één seizoen getafeld bij Pigeons, boden de helpende hand 
Zo hielpen we ze in Duiven uit de brand,
Hemelsbreed paar kilometer afstand in verschillen,
Na één seizoen, zeiden we dit is niet wat we willen,
Gezien, gelachen weggelegd, hebben we gezegd,
Terug naar Baskeketiers’71 ons oude vertrouwde nest,
Blijven uitvoeren onze taken, doen ons best,
Voorop staat plezier, clubliefde, sportbeleving en de rest,
Net als bij RTV Drenthe & Omroep Gelderland, radio, beeldbuis,
Beleef je dezelfde klanken, bij de één voel je je meer thuis,
65e column, vroegere tijden, einde werkperiode, pensioen,
Uitvoeren van onze hobby, Basketiers’71, blijven we nog heel lang doen!  
 
M & M

DUIVEN – Ehbo-vereniging Duiven 
is op zoek naar opslagruimte voor 
de materialen benodigd voor eve-
nementen. 

“De ruimte moet droog, afsluitbaar 
en vrij toegankelijk zijn. Minimaal 

(lengte/breedte/hoogte) 3x3x2m. 
Locaties buiten Duiven (Groessen/
Loo) nemen we ook in overweging. 
Heeft u ruimte voor ons? Mail: 
ehbo_duiven@hotmail.com of bel: 
06 82008989.”

Spijsverandering

Entree kinderboerderij. (foto: Kinderboerderij Rosorum)

(foto: Ronald Lubbers)

Ehbo zoekt opslagruimte
SLIPTONG
3 stuks met koude sausjes, 

aardappelgarnituur, compote 
van het seizoen en rauwkost voor 

e23,50 p.p.

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



www.nama.nl
NAMA Arnhem
Vlamoven 1 – IJsseloord

tel.: 026 – 3636304

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST
UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

VERNIEUWDE 
LAMINAAT AFDELING!

Meer dan 70 soorten laminaat

Bij aanschaf van uw laminaatvloer 
ontvangt u GRATIS plinten 

en een ondervloer.
Prijzen vanaf € 5,95 per m2

TOT MAXIMAAL 50% KORTING 
op de gehele laminaat collectie

(Laminaat alleen in Arnhem verkrijgbaar)(Laminaat alleen in Arnhem verkrijgbaar)

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN:
ARNHEM: Maandag t/m Zaterdag van 9.00 – 17.00 uur

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



Welkom Terug!
TWEEDE HELFT JUNI 2020

De laatste tijd werken wij  
veel samen met de organisatie 
WeHelpen. Op hun website en 
bijbehorende app Whapp kan 
iedereen met een hulpvraag 
zich aan melden.

Als u hulp nodig heeft met 
bijvoorbeeld boodschappen 
doen of op afstand hulp wilt 
om iets op de computer te 

kunnen doen, dan zoekt deze app een 
passende vrijwilliger uit uw buurt. 

CALEIDOZ HELPT
Voor mensen die geen computer heb-
ben of het uitzetten van een vraag 
mis schien een beetje spannend 
vinden, staat Caleidoz telefonisch 
klaar om te helpen. Zo belt bijvoor-
beeld een oudere dame ons, die ver-
voer zoekt naar een dokters afspraak. 
Caleidoz houdt dan in de gaten of de 
vraag op tijd wordt vervult.

Op het moment dat een vraag wordt 
uitgezet, zoekt de computer automa-
tisch naar de dichtstbijzijnde persoon 
die aangeboden heeft om te helpen. 
Er wordt een match gemaakt en de 
hulpvrager en hulpbieder worden met 
elkaar in contact gebracht. Zo kan er 
hulp tot stand komen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Gelukkig zagen we veel mensen hulp 
aanbieden tijdens de eerste weken 
van de coronacrisis. Heel hartelijk 
dank daarvoor! Nu we een paar 
weken verder zijn, komen er steeds 
minder aanmeldingen. Terwijl ande-
ren uw hulp nog steeds hard nodig 
hebben! De app is namelijk zeker niet 
alleen voor coronahulp, maar brengt 
mensen in alle tijden samen.

Heeft u dus wat tijd over en wilt u 
graag een ander helpen? Download 
de Whapp app en geef uzelf op om 
voor iemand anders in de gemeente 
Zevenaar of Doesburg bijvoorbeeld 
boodschappen te doen, in de tuin te 
helpen of een gesprekspartner te zijn.

A

e afgelopen weken is onze 
groeps begelei ding alweer opge-
start in Lobith en Zevenaar. Onze 
trefpunten op het Gelders Eiland 

zijn bijna allemaal weer geopend. Het 
Praathuis is weer begonnen. In Does burg 
bent u weer welkom bij de inloop op 
Beumerskamp en bij ons Digitaal Café. 

Caleidoz moet zich aanpassen aan de 
nieuwe 1,5 meter samen leving. Onze 
locaties moeten hier geschikt, veilig en 
hygiënisch voor worden inge richt. De 

activiteiten zullen met minder deel ne-
mers plaatsvinden. Niet op alle loca ties 
is dit mogelijk. Activiteiten kunnen niet 
doorgaan wan neer we ons niet aan de 

richt lijnen kunnen houden. Wan neer we 
een activiteit niet meer kunnen opstar-
ten, wor den de deel ne mers persoonlijk 
op de hoogte gebracht.

LANGS KOMEN OP AFSPRAAK
In de toekomst wordt duidelijk welke 
acti viteiten opgestart kunnen gaan wor-
den. Het liefste zouden we iedereen weer 
uitnodigen. Op dit moment kunt u alleen 
langs komen op afspraak of met aan mel-
ding. We hebben een aantal regels opge-
steld. Houd 1,5 meter afstand en blijf 
thuis als u klachten heeft. Op onze 
website www.caleidoz.nl vindt u meer 
informatie over onze regels.

WE GAAN (VOORZICHTIG) WEER OPEN!

D

SOCIAAL WERK 
IN BEWEGING

GROEPS BEGE LEIDING 
ZEVENAAR

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 maandag t/m 
vrijdag, 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.

Met grote vreugde kunnen we u vertellen dat wij voorzichtig  
onze deuren weer openen. 

Onlangs heeft wethouder Belinda 
Elfrink gebeld met een aantal 
organisaties die dagelijks vragen 
krijgen over de gevolgen van de 
coronacrisis. Een filmpje van het 
volledige interview is te vinden  
op de Facebookpagina van de 
Gemeente Zevenaar.

INTENSIEF CONTACT
Claudia Peeters, sociaal werker bij 
Caleidoz, vertelde het volgende: 
“Ik vind dat er aandacht mag zijn 
voor al die in woners die het on-
gelofelijk goed doen. Ik zie heel 
veel initiatieven van mensen die 
elkaar helpen. Ik zie collega’s van 
de groeps begeleiding heel inten-
sief contact houden met hun 
mensen. En ik zie dat mensen 
echt wel iets voor een ander over 
hebben. Die gemeenschapszin 
was eigenlijk altijd al heel groot  
in onze ge meente en ik vind het 
heel mooi om te zien dat die nog 
steeds heel actief is. En misschien 
nu zelfs nog groter wordt!”

BIED HULP AAN 
OP WEHELPEN!

Op de Hooge Bongert in 
Zeve naar zitten de eerste 
weken van de groeps bege-
leiding er alweer op. De 
deel nemers werden 
feeste lijk onthaald in 
kleine groepjes en de 
dagen zijn met succes 
verlopen. We kijken 
samen naar de toe komst, 
zodat we zo veilig mogelijk 
kunnen uitbreiden.

DIGITALE HUISKAMER
Caleidoz is gestart met het project ‘De Digitale 
Huiskamer’. Er zijn 70 iPads beschikbaar voor 
onze vaste bezoekers. Hiermee organiseren we 
dagelijkse activiteiten en persoonlijk online 
advies op afstand. Zo brengen we elke dag 
struc tuur in de eigen huiskamer van onze be-
zoekers. De Digitale Huiskamer zorgt voor so-
ciale contacten en afleiding in tijden dat we 
allemaal thuis moesten blijven. We bewegen 
samen en doen geheugenspelletjes. Met deze 
tijdelijke oplossing kunnen onze vaste bezoe-
kers zich thuis beter zelfstandig redden.

“OP DIT MOMENT
KUNT U ALLEEN LANGS-
KOMEN OP AFSPRAAK OF 

MET AAN MEL DING”

INLOOP DOESBURG 
WEER OPEN
De inloop op Beumerskamp in Doesburg 
is al een paar weken weer geopend.  
Het was nog een gepuzzel met de deel-
nemers, want normaal is onze inloop erg 
druk bezocht. We zijn gestart met kleine 
groepen voor halve dagen. Onze deel-
nemers hadden de gezellige samenkomt 
duidelijk gemist. “Ik ben superblij, ik leef 
weer helemaal op”, was de reactie.

De komende weken werken we aan een 
plan om het volledige activiteitenaanbod 
weer op te starten. De regels zijn soms 
nog even wennen, maar we passen ons 
aan. Dat vonden onze deelnemers ook: 
“Ondanks dat het anders is, is het toch 
weer fijn om op de inloop te zijn”.

“ONDANKS DAT HET
ANDERS IS, IS HET TOCH 

WEER FIJN OM OP DE 
INLOOP TE ZIJN”



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

Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78 

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

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

35 jaar Bouwen met glas

Specialist in

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

Inbouwapparatuur

Laat uw 
inbouwapparatuur 

vakkundig inbouwen

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE 
WWW.WBSRIJNWAARDEN.NL       W.B.S. RIJNWAARDEN

KOMSTRAAT 15A • 6915 AG  LOBITH
TEL.: 0316 - 54 12 50 / GSM: 06 - 508 94 884

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven

• veranda’s

• serres

• ramen

• deuren

• rolluiken

• zonwering

• garagedeuren

• onderhoud

luxe en gemak voor binnen en buiten!

Celsiusstraat 5  Zevenaar,  

Tel. 0316-540000, info@albalux.nl

kom eens  
kijken  
in onze 

showroom 

Celsiusstraat 5 

Zevenaar
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LIEMERS – Nagenoeg het hele openbare 
leven lag in de afgelopen maanden plat 
dankzij het coronavirus. Maar stilzitten was 
er voor de medewerkers van Kunstwerk! 
niet bij. Met hun creatieve inborst zochten 
ze naar nieuwe oplossingen op het ‘nieu-
we normaal’. Een update door de ogen van 
directeur Bert Frölich. “We hebben harder 
gewerkt dan ooit.”

Het Musiater, de muziekschool, de biblio-
theek, het Liemers museum en de volksuni-
versiteit. Stukje bij beetje komt er weer leven 
in het culturele en educatieve hart van de 
Liemers onde de naam ‘Kunstwerk! zomert 
door’. Met trots vertelt Frölich over de lance-
ring van een heus zomerprogramma. 13 juli is 
de aftrap, op de eerste dag van de schoolva-
kantie in deze regio. Zes weken lang zijn er ac-
tiviteiten op alle locaties van Kunstwerk! in de 
Liemers. “Als mensen niet op vakantie gaan 
en er is maar beperkt plek, dan moeten we 
meer laagdrempelige activiteiten gaan ont-
plooien was onze gedachte.” Mensen kunnen 
zich voor een laag bedrag inschrijven voor 
een activiteit. Een bedrag dat rechtstreeks 
naar de docent gaat. “Het kan om een schil-
dercursus gaan, een lezing, een gitaarwork-
shop, robotjes maken in Lab12. Of een disco 
op het podium van Het Musiater net zoals op 
een camping. De invulling laten we aan onze 
docenten over. Het exacte programma ma-
ken we eind juni bekend,” verklapt hij. Het zo-
meraanbod zou zomaar de opmaat kunnen 
zijn naar een vervolg. De coronacrisis schept 
een nieuwe werkelijkheid en daar horen nieu-
we oplossingen bij beseft Frölich. “Niemand 
weet hoe de wereld er straks uit gaat zien. 
Misschien gaan we deze nieuwe vorm van 
aanbod straks doortrekken. We hebben alle 
faciliteiten in huis, zo dragen we bij aan de 
vrijetijdsbesteding van jong en oud.”

66 bezoekers
Als directeur kijkt hij met gemengde gevoe-
lens naar het pad van versoepeling van de 
coronamaatregelen. Sinds 1 juni mogen 
theaters weer open voor maximaal dertig 
man. “Inclusief artiesten en medewerkers. 
Je hoeft geen rekenmeester te zijn om te 
zien dat dat niet kan.” Vanaf 1 juli wordt de 
grens opgehoogd naar honderd man. En hoe 
het plaatje er na 1 september uit gaat zien 
is nog koffiedik kijken. “Maar wat daar ook 

uitkomt, zolang de anderhalve meter maat-
regel geldt is 66 bezoekers het maximaal 
haalbare.” Toch opent Het Musiater komende 
maand binnen deze grenzen de deuren voor 
twee voorstellingen. Frölich: “Maximaal 66 
man. De foyer- indeling is aangepast. Meu-
bels opzij, tafeltjes erin. We gaan kijken hoe 
dat werkt, het is een soort try-out van de 
nieuwe werkelijkheid.” Grappenkanon Emiel 
van der Logt betreedt op 4 juli het podium 
met Serieus?!; zijn collega Marlon Kicken 
uit Brabant neemt bezoekers op 17 juli mee 
‘In de lift’. Beide cabaretiers kennen de weg 
in Zevenaar; eerder waren zij te gast in Het 
Musiater als blind date. De twee voorstellin-
gen stonden in maart van dit jaar gepland. 
Iedereen die al een kaartje had gekocht kan 
er dus alsnog heen. Wanneer de andere af-
gelaste voorstellingen ingehaald worden, kan 
de theaterdirecteur nog niet met zekerheid 
zeggen. Zelfs het seizoen 2021-2022 valt. 
Net als veel theaters probeerde Het Musiater 
aanvankelijk de voorstellingen te verplaatsen 
naar een paar weken later. Toen het erop leek 
dat de corona-maatregelen langer zouden 
gaan duren, werden voorstellingen doorge-
schoven naar het nieuwe seizoen. “Maar dat 

leverde zo’n complexe puzzel op, simpelweg 
omdat het hele programma voor 2020-2021 
al in kannen en kruiken was.”

Open dag Kunstwerk! Muziekschool
Niet alleen ’s avonds is er reuring op zaterdag 
4 juli in Het Musiater. Van 11.00 tot 13.00 uur 
houdt Kunstwerk! Muziekschool de jaarlijkse 
open dag. Uiteraard met inachtneming van 
alle richtlijnen van het RIVM. Compleet met 
een live band voor de deur en een gratis mu-
zikale gadget voor thuis, belooft het toch nog 
een klein feestje te worden “Zie het als een 
soort drive-thru, maar dan te voet. Je komt 
binnen, maakt een rondje in één richting. Do-
centen zitten klaar met hun leerlingen om 
iedereen van informatie te voorzien.” Nieuws-
gierig geworden naar het cursusaanbod van 
de muziekschool of een kijkje nemen in het 
theater? Het is allemaal mogelijk. “Je kunt 
je zelfs inschrijven voor een gratis proefles 
van een muziekinstrument naar keuze,” geeft 
Frölich aan.

Zegeningen
Ondanks de onzekerheid hoe het verdergaat 
na september telt hij ook zijn zegeningen. 

“De muzieklessen zijn de afgelopen maan-
den gewoon online doorgegaan. Het was 
prachtig om de ontwikkelkracht van de mu-
ziekleraren te zien, voor hen was deze pe-
riode zelfs nog intensiever. Zij hebben een 
geweldig portfolio aan digitaal lesmateriaal 
ontwikkeld.”

Ook de afhaalbibliotheek was een groot suc-
ces. Bezoekers konden hun gereserveerde 
boeken ophalen in tasjes op een aangewe-
zen tijdstip. Allemaal coronaproof. “En sinds 
drie weken zijn alle vestigingen weer open. 
Niet als verblijfsplek, maar voor het halen 
en brengen van boeken. Wel met beperkte 
openingstijden. Normaal draait de biblio-
theek veelal op vrijwilligers, zij behoren qua 
leeftijd tot de risicogroep en zijn dus niet 
inzetbaar. Daarom moeten we dit met onze 
vaste mensen doen. Dat gebeurt ook, ieder-
een zet zijn beste beentje voor. Dat is mooi 
om te zien.”

Volksuniversiteit
Nog een lichtpunt in coronatijd: Kunstwerk! 
Volksuniversiteit. Met een compleet ver-
nieuwde aanpak en élan opende de volks-
universiteit op 8 juni de deuren op de nieu-
we locatie in de Turmac Cultuurfabriek en 
Het Musiater. Wie op de Kunstwerk! website 
een kijkje neemt, kan zich naast de beken-
de cursussen als Engels, Frans, Spaans of 
culinaire cursussen nu ook inschrijven voor 
een workshop Modernisme of Literaire ver-
kenningen. Het is een voorbeeld van hoe de 
Volksuniversiteit van plan is om beter naar 
de trends te kijken en nog dichter aan te slui-
ten bij de interesses van de doelgroep in de 
Liemers. Kunstwerk! weet uit onderzoek dat 
inwoners in de Liemers meer dan gemiddeld 
leergierig zijn en belangstelling hebben voor 
wat er in de wereld speelt. Aan die behoef-
te wil de Volksuniversiteit tegemoetkomen. 
De succesvolle cursussen, die in het verle-
den altijd voor volle lessen zorgden, zoals 
fotografie of TaiChi, staan ook weer op het 
programma.

Met Kunstwerk! de zomer door
Nieuw zomeraanbod, een open dag en twee theatervoorstellingen

Muziekles op anderhalve meter, de nieuwe werkelijkheid

Kunstwerk! biedt laagdrempelige activiteiten in de zomer zoals robotjes maken. (foto: Bas van Spankeren)

Van de redactie



 
 

 

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. 

 

Frits Bloemberg, directeur van Het De-
batbureau, werkt op zijn manier mee aan 
het MDT-traject “Jong Geleerd is Jong 
Gedaan”. Hij begeleidt met zijn organisa-
tie in de komende twee jaar tijd maar 
liefst 180 jongeren door heel het land in 
de uitvoering van Tr8-Projecten.          

Frits Bloemberg is sinds de start van HO-
PE XXL betrokken door, in de uitvoering, 
bij te dragen aan de totstandkoming van 
de Liemers List, een lange termijnvisie 
met 80 concrete aanbevelingen voor een 
betere wereld waarin iedereen zijn of 
haar leven als goed, met een 8, kan waar-
deren. Na zijn opleiding Bestuurskunde 
en Geschiedenis in Nijmegen, is Frits als 
ondernemer begonnen met Het Debat-
bureau waarmee hij jaarlijks, in samen-
werking met de VARA, de nationale voor-
rondes van Op Weg Naar Het Lagerhuis 
organiseert. Via dit programma probeert 
hij jongeren  meer betrokken te krijgen 
bij de maatschappij en ze uit te dagen 
hun eigen grenzen te verleggen door 
andermans standpunten proberen te 
begrijpen. Deze vorm van maatschappe-
lijk bijdragen is kenmerkend voor de 
unieke stijl van Frits, die hij in zal zetten 
om zijn eigen draai te geven aan het MDT
-traject. Deze zomer al zullen de eerste 
van de 180 jongeren aanvangen met de-
ze buitengewone ervaring.  

Jongeren in de provincies 

HOPE XXL heeft in het verleden veel 
scholenprogramma’s georganiseerd en 
gecoördineerd. Deze scholenprogram-
ma’s werden opgezet zodat jongeren 
konden meedenken aan de totstandko-
ming van de Liemers List. Dit werd onder 
meer gedaan via conferenties waar de 
jeugd werd uitgenodigd om hun stem te 
laten horen. Deze, doorgaans, nationale 
conferenties hadden als doel om jonge-
ren mee te laten denken, spreken en om 
ze te laten merken dat ze er toe doen in 
de samenleving. “Het perspectief van 
jongeren is altijd erg kostbaar in de 

maatschappelijke discussie,” stelt Frits 
“bij sommige onderwerpen, zoals het 
klimaat, geldt dit des te meer!”. Frits zal 
met Het Debatbureau, via verschillende 
kanalen, voor het MDT-traject 180 jonge-
ren uitnodigen om een bijdrage te kun-
nen leveren aan het gedachtengoed; 

meedenken én -doen! De meest voorna-
me charme van deze nationale werving 
van de jeugd zit hem volgens Frits in de 
diversiteit die hiermee gepaard gaat: 
“Nederland is een land dat per regio heel 
verschillend is; als de jongeren zich hard 
maken voor hun standpunten, kan de 
variëteit in perspectieven elkaar juist 
versterken.”  

De jongeren moeten zo vrij mogelijk gela-
ten worden volgens Frits, maar het kan 
geen kwaad om ze in eerste instantie te 
voorzien van enkele handvatten om mee 
te werk te gaan. Waar het ‘reguliere’ MDT
-traject zich af zal spelen in de Liemers 
en zich voornamelijk zal focussen op de 
uitrol van lokale Tr8-projecten, zal Frits 
het traject een unieke draai geven voor 
deze unieke doelgroep. “Veel van de pro-
jecten werken per regio 
anders,” legt Frits uit 
“soms moet er met een 
frisse blik naar worden 
gekeken om te zorgen 
dat ze elders in het land 
even goed zullen wer-
ken.” Naast de Tr8-
projecten van de MDT-
menukaart, zal Frits de 
door hem begeleide 
jongeren ook voorzien 
van andere uitdagingen. 
In tijden van Corona, zal 
door de deelnemende 
jongeren worden mee-
gedacht over hoe de 
anderhalve meter-samenleving vorm 
moet krijgen, zoals Premier Rutte in zijn 
persconferentie vroeg. Samen met lokale 
bestuurders, helpen de jongeren mee 
om aansprekende on- en offline alterna-

tieven te verzinnen voor de dingen die zij 
nu, door de maatregelen, moeten mis-
sen. Deze manier van meedenken, zal 
jongeren het gevoel geven dat hun stem 
telt en het zal ze daarnaast in staat stel-
len om zélf het verschil te kunnen ma-
ken. Naast deze initiatieven, is Frits na-
tuurlijk altijd bereid om met suggesties te 
komen voor nieuwe projecten, maar de 
jongeren zijn wel zélf aan zet! 

De doelstelling 

Allereerst zou het voor HOPE XXL ronduit 
geweldig zijn als Frits door heel Neder-
land meer jongeren kennis laat maken 
met het vrijwilligerswerk “. Idealiter 
neemt de betrokkenheid van jongeren in 
de samenleving hierdoor toe,” deelt Frits 
hoopvol “wat we doen is zowel leuk als 
leerzaam en het zou daarom mooi zijn 
als dit zich als een olievlek over het land 
verspreidt.” Voor veel jongeren is het 
meedoen een mooie kans om iets te 
doen voor de maatschappij op een ma-
nier waar je zelf ook wat aan hebt. Dit is 
niet de eerste keer dat HOPE XXL hen 
dergelijke kansen aanbiedt. HOPE XXL zet 
zich al jaren in om haar gedachtengoed 
te delen met de rest van de wereld, een 
visie van jongeren op een leven waarin 
men elkaar helpt en durft mee te denken 
en mee te doen. Frits zelf is positief op 
de koers die de stichting met het MDT 
heeft gezet: “Ik ben trots op het werk en 
op de nieuwe mogelijkheden die wij jong, 
maar ook oud, kunnen bieden.” vertelt hij 
“We zijn in een nieuwe fase beland, maar 
deze brengt ons - ironisch genoeg - dich-
ter bij onze ‘roots’ dan voorheen.” 

Gezien de aard van Frits’ werk als debat-
trainer en gespreksleider, komt hij bijna 
overal in Nederland. Dat maakt hem de 
juiste man voor een rol om leergierige 
jongeren buiten de Liemers te benade-
ren voor het MDT-traject.  Frits laat zich 
dan ook van zijn beste en meest veelzijdi-
ge kant zien als het gaat om de begelei-
ding van jongeren en stimuleert deze 
dan ook om hetzelfde te doen: “Durf cre-
atief te zijn, verleg je grenzen!” Naast de 
lokale uitrol van tientallen Tr8-projecten 
door de 670 leerlingen van het Candea- 

en Liemers College en de 50 kwetsbare 
jongeren via SKW Westervoort,  gaan ook 
de 180 ‘nationale’ jongeren, onder bege-
leiding van Frits – na de zomer – enthou-
siast van start!  

Frits Bloemberg doet mee met MDT! 

● Frits Bloemberg in actie voor HOPE XXL als debattrainer  

��Het Debatbureau organiseert al jaren het VARA  program-
ma “Op weg naar het Lagerhuis”  
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LOO – Voetballeider, scheidsrechter, ven-
delier, penningmeester: Willem Eijkels (64) 
deed een hoop vrijwilligerswerk voor zijn 
dorp Loo. Afgelopen april kreeg hij voor zijn 
inzet, op afstand, een koninklijke onder-
scheiding. Een kijkje in zijn leven.

Willem Eijkels wordt geboren in Groessen, op 
de grens met Loo als oudste van vier kin-
deren. Vlak voordat hij naar de eerste klas 
gaat, krijgt hij een fietsongeluk. Om de drukke 
weg voortaan vermijden, gaat hij in Loo naar 
school net als zijn broer en zussen. Dat is ook 
het sein om bij SV Loo op voetbal te gaan. 
“Je blijft dan toch een beetje hangen”, vertelt 
Willem. Op zijn negentiende besluit hij om 
te stoppen met voetballen. Hij gaat echter 
niet weg bij de club, hij wordt er jeugdleider 
en gaat ook mee met sportkampen. Willem 
volgt, samen met Hans Kampschreur en Rob 
Weijers, een scheidsrechtercurcus. Ze fluiten 
niet alleen bij hun eigen club in Loo, maar ook 
bij landelijke wedstrijden van de KNVB. Na de 
wedstrijden praten ze altijd nog even na. Na 
27 jaar besluit Willem om te stoppen met de 
landelijke wedstrijden om zich weer volledig 
op ‘zijn’ SV Loo te kunnen richten.

Eerste koningin
Willem Eijkels trouwt in 1979. 41 jaar later is 
hij twee dochters, één zoon en vier kleinkin-

deren rijker. Hij wordt vendelier en bestuurs-
lid bij schutterij Willem Tell in Loo. “In 2015 
was er geen koningskandidaat bij de Loose 
Kermis. Het regende buiten erg hard, dus 
veel mensen bleven in het gebouw. Ik stelde 
me toen maar kandidaat. Omdat het schie-
ten niet echt wilde lukken, had ik de hulp 
van mijn vrouw ingeschakeld. Uiteindelijk 
schoot zij raak, ze was de eerste koningin 
van de schutterij.” Ook bij de carnavalsver-
eniging De Nathalzen is Willem actief. Hij 
treedt sinds 2011 samen met Jan van den 

Berg op tijdens de Loose avond. Later komt 
José Booltink erbij. Sindsdien heten ze De 
Hallootjes. “Jan en José verzorgen de tek-
sten en de liedjes, terwijl ik het aankleed met 
foto’s en een mooie presentatie.” Sinds janu-
ari 1997 is Willem Eijkels penningmeester bij 
van het processiecomité. Tijdens de kermis 
vraagt Teun Hooijman of Willem deze taak 
kan overnemen als hij ermee zal stoppen. “Ik 
dacht eerst dat hij het niet echt meende, dus 
toen zei ik ‘ja’. Ik wist op dat moment nog 
niet dat Teun ziek was. Toen hij overleed, 

heb ik zijn taken overgenomen. Tot op de 
dag van vandaag. Het meest ontroerende 
moment tijdens de schutterstocht was die 
keer dat we langs het huis van mijn toen 
net overleden jongere zus Pauline liepen.” 
Willem vindt dat vrijwilligerswerk voor meer 
saamhorigheid zorgt en belangrijk is voor 
een dorp als Loo. Mensen in Loo kennen 
elkaar erg goed, dat zorgt er ook voor dat 
mensen hem makkelijk kunnen benaderen. 
“Ik wil in ieder geval nog tot 2023 doorgaan 
met mijn vrijwilligerswerk. “

LIEMERS – In de komende jaren zullen fos-
siele brandstoffen steeds meer plaatsma-
ken voor duurzame energiedragers zoals 
waterstof. Wat kan waterstof betekenen in 
de energietransitie van de Liemers? Jos de 
Bruin, programmamanager van Groene Alli-
anties de Liemers, doet zijn verhaal.

“Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
hebben we in samenwerking met de IA 
Groep en CCValue en met steun van Oost NL 
een verkenning uitgevoerd naar de mogelijk-
heden in deze regio,” vertelt hij. De conclusie 
van het onderzoek: er zijn grote kansen voor 
waterstof; vooral in de lokale warmtevoorzie-
ning en in de sector transport en logistiek. 
Dat is goed nieuws, want waterstof is een 
stuk milieuvriendelijker, omdat bij verbran-
ding geen schadelijke CO2 vrijkomt.

Lokale warmtenetten
“De AVR levert in een deel van de Liemers al 
warmte en kan grootschalig waterstof pro-
duceren”, legt Jos de Bruin uit. “Maar er zijn 
in de Liemers dorpskernen en wijken die hier, 
bijvoorbeeld vanwege afstand, nog niet op 
aangesloten kunnen worden. Woningbouw-
corporaties en gemeenten onderzoeken de 
mogelijkheid of een lokaal warmtenet een 
oplossing kan bieden. De lokale warmtenet-
ten hebben vaak een kleine aardgascentra-

le voor de piekbelasting en back-up. Water-
stof als alternatief voor de aardgascentrale 
zorgt ervoor dat het lokale warmtenet dan 
aardgasvrij is.” Zo kan een betreffende wijk 
of dorpskern volledig aardgasvrij worden en 
kan in de toekomst een warmtenet op ba-
sis van waterstof de reeds bestaande aard-
gascentrale vervangen. Vervolgens kunnen 
lokale netten ook gaan aansluiten op de gro-
tere AVR-warmtenetten. Deze maatregelen 
zorgen voor een verbetering van de lucht-

kwaliteit, omdat er geen lokaal gebruik van 
fossiele brandstoffen is.”

Logistieke sector
Waterstof kan ook dienen als vervanger voor 
brandstof in bijvoorbeeld vrachtvervoer. In 
de Liemers bestaat een omvangrijke logis-
tieke sector variërend van afvaltransport tot 
grote transportbedrijven. Door waterstof als 
brandstof te gebruiken, wordt de luchtkwa-
liteit verbeterd door verminderde uitstoot. In 

het openbaar vervoer zijn ook klimaatverbe-
teringen te bereiken door de milieuvriendelij-
ke brandstof waterstof te gebruiken. Zo is er 
een ambitie om dit jaar vijfhonderd tot dui-
zend brandstofcelbussen op waterstof te la-
ten rijden in het Europees openbaar vervoer. 
De Bruin is positief: “We gaan nog verder on-
derzoeken op welke manier waterstof kan 
helpen in de energietransitie in de Liemers. 
Ik zie veel kansen en die willen we met beide 
handen aangrijpen.

Linda Ruijs

Nina Elbers

Willem Eijkels: ‘Ik ga zeker door tot 2023’ 
‘Burgemeester van Loo’ krijgt lintje voor al zijn vrijwilligerswerk

Natuurlijk groen in de Liemers
Kansen voor waterstof in lokale warmtevoorziening , transport en logistiek

“De AVR levert in een deel van de Liemers al warmte en kan grootschalig waterstof produceren”. (foto: Nina Elbers)

Wat is Loo zonder Willem Eijkels? (foto: Linda Ruijs)
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Vakwerk op maat

10
jaar
volledigegarantie!

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

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

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

Wat verwachten wij van jou?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoop is als een waterlelie
verstopt in de donkere dagen

en verlangend naar de zonnige zomer

Als die dan eindelijk aanbreekt
zoals nu

bloeit ze open
ze is onmisbaar

haar kern straalt van gele gloed net als de zon
zo zonde dat ze niet eerder bloeien kon

Wees niet verloren in golven van somberheid
houd moedig vast boven het wateroppervlak

dat is haar bloeiende wijsheid

Yasemin Elmas

ZEVENAAR- Heel veel foto’s van toen en nu 
op één plek, dat was de grote wens van de ze-
ven historische verenigingen in de Liemers, 
het Liemers museum, het ECAL in Doetin-
chem en het Streekarchivariaat De Liemers 
en Doesburg. Deze wens is met de komst van 
de beeldbank in vervulling gegaan.

De beeldbank is een onderdeel van het Cultuur- 
en Erfgoedpact Liemers, een gezamenlijk initi-
atief van de gemeenten Zevenaar, Duiven en 
Westervoort om de Liemers te promoten. De 
foto’s zijn bijeengebracht door de tien partijen 
en komen uit heel de Liemers, van ’s-Heeren-
berg en Wehl tot aan Westervoort. Winfried Al-
ofs, voorzitter van het Verband van Historische 
Kringen de Liemers vertelt: “Met de beeldbank 
kun je door de hele Liemers en door de tijd 
heen zwerven. Er staan nu al tweeduizend fo-
to’s met toelichtingen online op www.liemer-
sinbeeld.nl.” Het bijzondere van de beeldbank 
is dat je voor jezelf je eigen mapje van de fo-
to’s online kunt maken. Je kunt een onderwerp 
aanmaken dat voor iedereen zichtbaar is. In-
grid Mens, clustercoördinator presentatie en 
informatie en hoofd van het Liemers museum: 
“Stel je hebt een familiereünie, dan kun je met 
de beeldbank iets leuks voorbereiden wat de 
hele familie gaat herkennen.” Het doel van de 
beeldbank is het bewaard houden en bekend 
blijven van het erfgoed van de Liemers. De fo-

to’s in de beeldbank zijn bedoeld voor histo-
rische verenigingen zelf, maar nog veel meer 
voor scholieren, toeristen en ouderen. Ingrid 
Mens: “Wij bezoeken verpleeghuizen met men-
sen die aan het dementeren zijn. Normaal ge-
bruiken we eigen foto’s voor de reminiscentie, 
maar met de beeldbank kunnen we gerichter 
naar foto’s zoeken voor de persoon. Als we 
weten waar mensen vandaan komen, kunnen 
we foto’s van die plek opzoeken. Het is heel 
mooi om te zien dat iemand weer iets herkent 
en er een samenhangend verhaal komt naar 
aanleiding van het zien van een foto.”

De beeldbank is op dit moment druk be-
zig met de organisatie van de lopende fo-
towedstrijd ‘Liemers in beeld’, en initiatief 
van Kunstwerk! Liemers Museum, regio-
campagne De Liemers Helemaal Goed en 
Cultuur- en Erfgoedpact Leven in de Lie-
mers. Alofs: “We willen dat de beeldbank 
niet alleen via een scherm leeft, maar ook 
actief wordt. Het idee van een fotowedstrijd 
bestaat al langer. Nu hebben we, in coro-
natijd, doorgezet, aangezien op pad gaan 
om foto’s te maken nu moeilijker is. Het 
thema van de fotowedstrijd is: ‘zo beleef ik 

de coronatijd in de Liemers’. Wat doe je nu 
anders dan eerst? Bijvoorbeeld een gezin 
dat een zwembadje in de tuin heeft gezet 
in plaats van op vakantie, of een stel dat nu 
veel meer de natuur in gaat dan eerst.” Alle 
ingestuurde foto’s kunnen na de wedstrijd 
worden teruggevonden op de beeldbank. De 
prijsuitreiking en de tien beste foto’s worden 
gepresenteerd in de Turmac cultuurfabriek 
in Zevenaar zodra dat weer kan. Foto’s kun-
nen worden ingezonden bij: fotowedstrijd@
liemersinbeeld.nl. De deadline is opgescho-
ven naar 30 september.

Nina Elbers

Door de tijd heen met de beeldbank
Inzendtermijn fotowedstrijd ‘Liemers in beeld’ verlengd tot 30 september

Ingrid Mens en Winfried Alofs: “Er staan nu al tweeduizend foto’s met toelichtingen online op www.liemersinbeeld.nl”. (foto: Nina Elbers)

Onder mijn naam zet ik altijd ‘de verbinder’. 
Waarom eigenlijk? Nou omdat ik graag 
mensen, zaken, organisaties aan elkaar wil 
koppelen. Het mooiste is om totaal verschil-
lende werkvelden of sectoren aan elkaar 
te knopen. Je ziet dan de verschillen, maar 
ook hoe je elkaar kunt helpen en op zoek 
kunt gaan naar win-win situaties. Dat heeft 
voor iedereen een meerwaarde. Zo ontstond 
het idee om ons doel van Méér Muziek in 
de Klas lokaal De Liemers te koppelen aan 
centrumondernemers van Zevenaar en in de 
volgende fase de Liemers. Het plan is heel 
simpel. We introduceren een loyaliteits- ca-
deaukaart voor consumenten die deze kun-
nen gebruiken voor aankopen bij de centru-
mondernemers. Door besteding met deze 
kaart dragen de consument én de onderne-
mer bij aan ons doel. Een percentage van 

iedere aankoop komt namelijk terecht bij 
Muziek in de Klas lokaal de Liemers. Tevens 
worden, via leerlingen en scholen, ouders ge-
stimuleerd deze kaart te gebruiken. Want uit-
eindelijk komt het ten goede aan de muziek-
lessen voor ieder kind. Door gebruik van de 
kaart versterken we ook de lokale economie. 
Iedereen draagt een klein steentje bij waar-
door we in totaal een mooie geldstroom 
kunnen laten groeien. Een win-win situatie. 
En als tegenprestatie kunnen we een aantal 
keren mooie muziekoptredens verzorgen in 
het centrum van Zevenaar en bijdragen aan 
een levendig stadscentrum. Het mooie van 
dit verhaal is dat we via het fonds Muziek-
match de investeringskosten kunnen beta-
len. Dus wij investeren in het centrum en 
vragen daar een kleine structurele bijdrage 
voor terug. Vind ik slim verbinden!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Verbinden

Bert Frölich, de Verbinder (foto: Bas van Spankeren)
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ZEVENAAR- De Internationale Wereldvluch-
telingendag vindt op 20 juni voor de twin-
tigste keer plaats om aandacht te vragen 
voor het lot van vluchtelingen. Aansluitend 
hierop houdt Stichting Vluchteling jaarlijks 
de Nacht van de Vluchteling, een wandele-
venement. Door corona gebeurt dat in aan-
gepaste vorm: iedereen kan met een app 
tot 21 juni kilometers wandelen in de eigen 
omgeving.

In het jaar 2000 is Wereldvluchtelingendag 
als herdenkingsdag ingesteld door de Ver-
enigde Naties. Intussen wordt de dag in ruim 
honderd landen gevierd.

Elk jaar zijn er meer en meer mensen op de 
vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking. 
Dagelijks slaan er zo’n 37.000 mensen op de 
vlucht. Verschillende vluchtelingorganisaties 
proberen op Wereldvluchtelingendag aan-
dacht te vragen voor het vluchtelingenpro-
bleem en zo financiële steun te krijgen. Dit 
jaar zou Stichting Vluchteling voor de elfde 
keer de Nacht van de Vluchteling organise-
ren. Met dit wandelevenement doen jaarlijks 
duizenden lopers mee, die afstanden van 
tien, twintig of veertig kilometer afleggen. In 
2019 liepen 5.700 mensen de Nacht van de 
Vluchteling, daarbij werden zij gesteund door 
50.000 sponsoren. Er is toen een bedrag 

opgehaald van 1,6 miljoen euro, waarmee 
82.453 mensen konden worden geholpen. 
De opbrengst van 2019 is verdeeld onder ac-
tuele hulpprojecten in Griekenland, Bangla-
desh, Thailand, Myanmar, Irak, Oeganda en 
Kenia. In de afgelopen tien edities van de 
Nacht van de Vluchteling is er totaal zeven 
miljoen euro opgehaald.

Bewustwording en betrokkenheid
Theo van Haaren uit Zevenaar is al lang met 
pensioen, toch is hij graag nog actief met 
vrijwilligerswerk voor vluchtelingen. Hij ver-
telt: “Het is heel belangrijk dat de bewustwor-
ding en betrokkenheid van mensen bij het 

enorme vluchtelingenprobleem groter wordt. 
Er zouden dit jaar op de Wereldvluchtelin-
gendag door Amnesty Zevenaar ook evene-
menten in Zevenaar worden georganiseerd 
om extra aandacht te vragen. Zo zou er een 
lezing over vluchtelingenproblemen komen 
van Linda Polman (auteur van ‘Niemand wil 
ze hebben’) en zou er een viering in de kerk 
in Zevenaar zijn. Helaas kunnen deze acti-
viteiten dit jaar niet plaatsvinden, maar ik 
hoop wel dat mensen op 20 juni even de tijd 
nemen om zich in te leven in het leven van 
een vluchteling.” Stichting Vluchteling kon de 
afgelasting van de Nacht van de Vluchteling 
niet zomaar voorbij laten gaan, want juist nu 

met de corona-pandemie hebben vluchtelin-
gen de noodhulp hard nodig. Als alternatief is 
Stichting Vluchteling met een virtueel loopi-
nitiatief gekomen. Deelnemers kunnen thuis 
een app downloaden: de NVDV-app. Hiermee 
kan men thuis en in de eigen woonomgeving 
kilometers maken en sponsors werven. De 
datum/data, de afstand en het sponsorbe-
drag kunnen de lopers zelf bepalen. Op de 
app staan ook verrassingen die kunnen wor-
den ontgrendeld, dat maakt het lopen extra 
leuk. De actie wordt op 20 juni samen met 
alle deelnemers feestelijk afgesloten via een 
livestream. Deze start om 21.30 uur. Infor-
matie: www.nachtvandevluchteling.nl.

Nina Elbers

Virtueel loopinitiatief op Wereldvluchtelingendag
Iedereen kan tot 21 juni met app kilometers wandelen in eigen omgeving

Elk jaar zijn er meer en meer mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking.

Voor de rubriek De Liemers 
Werkt bezoeken we regel-
matig een ondernemer 
of medewerker van een  
Liemers bedrijf.

Naam?
“Alex Duiker. Ik ben regel-
matig verhuisd en woon 
nu in Arnhem-Noord. Sa-
men met mijn broer Jaap 
ben ik eigenaar van Von 
Gahlen in Zevenaar.”

Bedrijf?
“Von Gahlen is een internationaal familie-
bedrijf en bestaat 47 jaar. Na mijn studie 
bedrijfskunde in Groningen heb ik vijf jaar 
in Amsterdam gewerkt, daarna heb ik hier 
mijn plek gevonden. Mijn oudere broer 
werkte er op dat moment al twee jaar. 
Von Gahlen is producent van met lood af-
geschermde laboratoriuminrichting, voor 
nucleaire geneeskunde en radio-farmaceu-
tische industrie. Naast de gewone taken 
richt ik me op de commercie, waardoor ik 
veel contact heb met internationale klan-
ten. Door de coronacrisis zit reizen er even 
niet in, maar beeldbellen is een goede  
oplossing.”

Vrije tijd?
“Ik ben vaak bezig met mijn gezin. We heb-
ben twee dochters, van drie en zes jaar oud. 
We vinden het leuk om samen te reizen.”

De Liemers?
“Ik vind het een fijne regio om in te werken. 
De Liemers is een gemoedelijke regio met 
een stuk nuchterheid.”

Mooiste plekje?
“Ik zie vooral veel van industrieterrein 
Hengelder, de natuur moet ik nog verder 
ontdekken. Voor wat gezelligheid ga ik 
graag met klanten lunchen bij Jan & Jan in  
Didam.”

Lokaal werken?
“Wij gaan als bedrijf de hele wereld over, 
maar doen zoveel mogelijk zaken met lo-
kale bedrijven. Zo verzorgt DO-IT uit Didam 
onze ICT en hebben we veel leveranciers 
uit de Liemers die onderdelen maken voor 
ons product. Door goed samen te werken 
versterken we elkaar én de regio.”

Na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog in Europa namen de geallieer-
den zichzelf voor om niet dezelfde 
fouten te maken zoals bij de vredes-
besprekingen na de Eerste Wereldoor-
log. Gedurende die besprekingen, die 
uiteindelijk resulteerde in het verdrag 
van Versailles, was Duitsland sterk ge-
krenkt. Het had hoge reparatiebetalin-
gen moeten voldoen aan België, Frank-
rijk en Groot-Brittannië, moest grote 
delen van haar gebieden inleveren en 
mocht slechts een sterk gereduceerd 
leger hebben. Men meende dat het 
verdrag van Versailles, dat door veel 
Duitsers als onrechtvaardig werd be-
schouwd, door deze hoge eisen een 
belangrijke factor was geweest in de 
opkomst van Hitler en de initiële steun 
die er was voor zijn programma van 
territoriale herzieningen in Europa.

Duitsland had zichzelf onvoorwaardelijk 
overgegeven en daarom konden de geal-
lieerden dan ook doen wat zij wilden. En-
kele maanden voor het einde van de oor-
log was besloten dat de geallieerden zich 
niet snel zouden terugtrekken maar in 
plaats daarvan Duitsland zouden verdelen 
in vier verschillende bezettingszones, die 
door de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, 
Groot-Brittannië en Frankrijk zouden wor-
den beheerd. Ook de Duitse hoofdstad 
Berlijn zou op een dergelijke manier onder 
de vier landen wordt opgesplitst in bezet-

tingszones. Amerikaanse troepen moesten 
zich over een groot gedeelte van ingeno-
men gebied terugtrekken, omdat dit gebied 
toebehoorde aan de bezettingszone van de 
Sovjet-Unie.

Deze situatie zou uiteindelijk niet heel lang 
voortduren. In 1949 werden de bezettings-
zones van de Westerse geallieerden sa-
mengevoegd tot de Bondsrepubliek Duits-
land, terwijl de Sovjet-Unie in haar zone de 
Duitse Democratische Republiek uitriep. 
Deze landen zouden bestaan tot de uitein-
delijke Duitse hereniging in 1990.

Kyra Sannes Sylvain Thöni

‘De Liemers is een gemoedelijke regio’ De bezettingszones in Duitsland

“Wij gaan als bedrijf de hele wereld over, maar doen zoveel mogelijk zaken met 
lokale bedrijven”. (foto: Kyra Sannes)
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Bovenschools ICT’er is Jochem Aaldering. Of ei-
genlijk combineert hij deze rol met zijn vak als do-
cent bij DaVinci Zevenaar, dat onderdeel uitmaakt 
van IKC Carrousel. “Ik houd me vooral bezig met 
de technische en beleidsmatige kant van ICT bin-
nen de scholen van LiemersNovum. Vanuit die rol 
zorg ik dat de ICT overal werkt.”
Vorig jaar werd besloten om te stoppen met de 
lokale servers waar alle aangesloten scholen hun 
bestanden op hadden staan. De overstap naar de 
cloud werd gemaakt met behulp van leverancier 
Actacom. Alle scholen kregen een eigen cloudom-
geving, waar de bestanden naar toe verhuisden. 
Ook de leerlingen kregen een eigen e-mailadres 
en ruimte in de cloud om samen te werken. 
Jochem Aaldering: “Het was voor iedereen aan-
vankelijk best wennen. Toch hebben we samen 
de schouders er onder gezet. De bestanden waren 
er nog steeds, alleen de route er naar toe ver-
anderde. Het voordeel van de nieuwe werkwijze 
was niet alleen de veiligheid, maar ook de moge-
lijkheid om iedereen vanuit huis te kunnen laten 
werken. Dat dit niet veel later bittere noodzaak 
werd, hadden we nooit kunnen denken. Covid 19 
heeft de wereld veranderd. Ook op school. Maar 
wij hadden gelukkig al grote stappen gezet. Zelfs 
Microsoft-programma Teams, waarmee je online 

kunt samenwerken, was al ingericht. We moesten 
alleen nog het programma verkennen en de do-
centen trainen. Binnen enkele dagen gaven alle 
scholen online les.”
Jochem Aaldering werd de eerste weken platge-
beld door de verschillende scholen die wegwijs 
gemaakt wilden worden in de nieuwe ICT-werke-
lijkheid. “We mikten met onze nieuwe omgeving 
op een gewenning van enkele jaren, maar nu 

werden het enkele weken. En we gaan verder uit-
breiden. Volgend schooljaar bieden we de leraren 
drie leerlijnen aan om ieder op hun eigen niveau 
nog meer te laten groeien in de ICT-omgeving.”
De leerlingen pakken het ondertussen goed op, 
merkt Jochem. “Die leerlingen van mij werken 
al online samen aan de eindfilm die we gaan 
maken. ICT is niet meer weg te denken uit het 
onderwijs.”

Ze hadden een vooruitziend blik bij LiemersNovum. Medio 2019 werd besloten om alle 26 aangesloten scholen in de 
cloud te laten werken. Lokale, kwetsbare servers werden afgesloten. In januari van dit jaar was de klus geklaard en 
kon iedereen online aan het werk.  Niet wetende dat dit enkele weken later door Covid 19 de nieuwe norm zou worden.

Scholen werken 
volledig in cloud

Geja Zegeren (60)

‘ Trots op 
jubileum’

Veertig jaar in het 
onderwijs?
Geja Zegeren: “Afgelopen januari vierde ik 
mijn jubileum. Van die veertig jaar werk ik 
al dertig jaar bij Het Klokhuis in Duiven. Ge-
lukkig konden we toen nog net een feestje 
vieren. Corona kenden we nog niet. De 
kinderen hebben voor mij gezongen en met 
mijn collega’s heb ik heerlijk geborreld.”

Altijd als kleuterjuf ge-
werkt?
“Ja heerlijk. Het werken met kleuters is het 
leukste wat er is. Die zijn spontaan, open en 
eerlijk. Je kunt ze heel gericht en spelender-
wijs helpen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld 
rond een thema zoals ‘jungle’. Dan bouwen 
we de klas om tot een jungle en geven we 
alle lessen in dit thema. Van rekenen tot 
taal. Heel leuk. Als je zelf enthousiast bent, 
worden de kinderen het ook.”

Ben jij een aardige juf?
“Haha, ik ben zeker aardig, maar ik 
word niet altijd lief gevonden omdat ik 
consequent ben. Dat betekent dat je soms 
kinderen moet corrigeren. Dat hoort er bij.”

Column
Nou maggu
Taal is voortdurend in beweging. 
Vooral spreektaal. Wie kende vroeger 
de ‘klimaatspijbelaar’? Wie deed vooral 
‘zijn ding’? Waar komt ‘ik besef me …’ 
vandaan? Soms is het koddig, soms ludiek, 
soms heel irritant.
Waar ik bijvoorbeeld maar niet aan kan 
wennen, is de toenemende gewoonte om 
‘nou maggu’ te zeggen. Nou maggu daar 
gaan zitten. U mag hier tekenen. En in de 
klas: nu mogen jullie je taalboek pakken. 
Nu mogen jullie opruimen. Ik schaar dit 
onder incorrect taalgebruik.
Nou maggu en nu mogen jullie … vind ik 
nogal betuttelend. Ik verleen je een gunst! 
Het mag van mij! Je hebt mijn toestem-
ming! Maar het gaat niet om een gunst; 
het is een verzoek: wilt u daar plaatsne-
men? Of: u kunt daar plaatsnemen. Ik wil 
u vragen bij het kruisje te tekenen. Of: u 
kunt uw handtekening daar zetten. Willen 
jullie je taalboek pakken? Of: ik vraag 
jullie nu je taalboek te pakken.

Of ben ik nu zo’n pietlut? Zeurkous? Taal-
purist? Als u het weet maggu het zeggen!

Toon Geluk 
Bestuurder LiemersNovum

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Jochem Aaldering: “Wij hadden al digitale stappen gezet.”

Wij zijn open!
Kom lekker buiten sporten in onze fintesstenten, groepslestent of op de tennisbaan!

nog geen lid? meld je aan via www.bentsports.nl
@bentsports

www.bentsports.nl - info@bentsports.nl - 0316 33 17 82 - Hunneveldweg 6b zevenaar
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#Hartvoormijnclub
ZEVENAAR – Door de situa-
tie rondom het coronavirus zijn 
sportclubs lange tijd noodge-
dwongen non-actief geweest en 
hebben daardoor inkomsten mis-
gelopen. Om jouw vereniging een 
hart onder de riem te steken heeft 
Jumbo Jan Heemskerk de actie 
#Hartvoormijnclub in het leven 
geroepen.

Jumbo Jan Heemskerk hoopt door 

deze actie zijn steentje bij te kun-
nen dragen aan het verenigings-
leven van Zevenaar. Hoe werkt de 
actie? Op deze site www.hartvoor-
mijnclub.nl kun je een shirt van 
jouw vereniging kopen. Jouw mi-
nimale donatie voor dit shirt is vijf 
euro. Meer doneren mag natuurlijk 
altijd. Jouw gehele donatie komt 
ten goede aan je club.
Jij een shirt, je club het geld. Win-
win dus. (www.hartvoormijnclub.nl).

Jan Heemskerk met leden van de verschillende clubs.

Uw glimlach is onze zorg! 
ARNHEM – “Wij zijn alweer en-
kele weken open en kunnen, met 
inachtneming van de RIVM maat-
regelen, u weer ontvangen in onze 
praktijk voor alle tandprothetische 
zorg.”

Wat doet een tandprotheticus? Hij 
is gespecialiseerd in het maken van 
een volledig gebit, maar ook in een 
gebit op implantaten, een gedeelte-
lijk gebit en frames.

Waarom kan een tandprotheticus 
een perfect passend gebit maken? 
Het gebit wordt door de tandpro-
theticus zelf aangemeten en wordt 
ook vervaardigd in eigen laborato-
rium. Zo wordt een gebit voor u op 
maat gemaakt naar uw wensen.

Kan de tandprotheticus helpen bij 
klachten aan uw gebit? Ook voor 
klachten kunt u bij de tandprotheti-
cus terecht. De meest voorkomen-
de klachten zijn: pijn bij het eten, 
ondergebit zit te los, er komt veel 

voedsel onder mijn gebit, bovenge-
bit komt bij het lachen omlaag. Hij 
heeft de kennis om uw klachten op 
te lossen en aanpassingen uit te 
voeren in eigen laboratorium.

Wist u dat u vanuit de basisverze-
kering iedere vijf jaar uw kunstgebit 
mag vervangen. Daarnaast heeft 
u ook geen verwijzing nodig van 
de tandarts. Voor meer informatie 

kunt u telefonisch geheel vrijblij-
vend een afspraak maken. De prak-
tijk is bereikbaar onder nummer 
026 8484887 of via de mail: info@
primidentes.nl.

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

TOLKAMER – Hengelsportwinkel 
Perfect Catch, een unieke winkel 
gelegen aan recreatieplas De Bij-
land.

“Onze locatie zorgt ervoor dat de 
producten in de Bijland getest kun-
nen worden. Met inmiddels ruime 
kennis en vis-ervaring vinden wij, 
Chris en Barbara, het geweldig om 
onze passie met onze klanten te 
kunnen delen en zijn wij in 2018 be-
gonnen met de uitbreiding van de 
hengelsportartikelen in de winkel.”

De winkel is voorzien van de vele 
bekende merken in iedere prijsklas-
se. Voor zowel de sportvissers en 
de recreatievissers. “Daarnaast 
verkopen we maden, wormen, 
doodaas en lokvoeren. Ook kun je 
bij ons terecht voor de vispas, de 
lokale vergunningen en de vergun-
ningen voor de Bijland zelf. In de-

cember 2019 zijn we naast de win-
kel ook met onze webshop www.
hengelsportperfectcatch.nl. online 
gegaan.
Tevens kun je bij ons terecht voor 
verhuur van waterfietsen of de ver-
koop van koffie/thee, frisdranken, 
ijs en snacks die genuttigd kunnen 
worden op het panaroma-terras 

met uitzicht over de gehele recrea-
tieplas De Bijland.”
We zijn gevestigd in Tolkamer, Bij-
land 1a. (Invaart van de Bijland, 
bij de rode brug). Openingstijden: 
zeven dagen in de week geopend 
van 9.00-18.00 uur. (P.s. Ontvang 
10 procent korting op uw aankoop 
tegen inlevering van dit artikel)

Hengelsportwinkel Perfect Catch, 
more than fishing!

(foto: Kim Brugman)

Met grote regelmaat wordt er 
door schoonwandelaars in het 
natuurreservaat Loowaard, rom-
mel opgeruimd. De laatste tijd 
loopt het de spuigaten uit met de 
rommel in het mooie gebied. 

Zakken vol troep worden door de 
vrijwilligers geraapt. En dan gaat 
het om flessen, blikjes, chips zak-
ken, koekdozen, plastic borden 
en bestek, badlakens, complete 
barbecues, fietsen, luchtbed-
den, opblaasbare zwembaden 
en tot overmaat van ramp zijn 
er onlangs spiritus, wasbenzine 
en lachgaspatronen gevonden. 
Plezierbootjes, sloepen, jetski’s 
en speedboten, het gebeurt alle-
maal in de Loowaard. Gezinnen 
strijken neer op de strandjes en 
vissers kamperen er.
Het natuurgebied is ontstaan 
door 15 jaar vegetatieontwikke-
ling. Er is onlangs een zeearend 
gespot en er zijn vossenburch-
ten en beverdammen te ontdek-

ken. Ook lopen er Konik-paarden 
en Galloway-runderen los in 
het gebied. Open vuur zou, ge-
zien de droogte van de afgelo-
pen periode, over kunnen slaan 
naar het gebied en dat zou een 
ramp kunnen veroorzaken. Ook 
een tragedie zou zijn als een kalf 
of een veulen zich tegoed doet 
aan achtergebleven etensresten 
en daardoor ziek wordt of zelfs 
overlijdt. Met het warme weer is 
het met de naam ‘s avonds laat 
en’ s nachts bal in het gebied. 
Waardoor de dieren, die het over-
dag al moeten ontgelden, ook ‘s 
avonds niet rustig naar het wa-
ter kunnen gaan om te drinken of 
te zwemmen. Hopelijk stemt dit 
artikel mensen tot nadenken. En 
tot meer respect voor de flora en 
fauna in het prachtige natuurre-
servaat Loowaard!

Peggy Blaauw (GoClean de Lie-
mers) en Marika Biacsics (dorps-
bewoner Loo)

Zwijnenstal in 
natuurreservaat Loowaard

Het gevonden afval verzameld.

Ingezonden brief

NIEUW-WEHL – Eindelijk is het 
zover. Nadat in september 2019 
de eerste schop in de grond ging 
voor de bouw van de drie woon-
eenheden in Nieuw-Wehl, kun-
nen de bewoners nu hun spullen 
pakken en verhuizen. Hiermee is 
de eerste stap in het omvangrij-
ke Masterplan voor het terrein in 
Nieuw-Wehl afgerond.

“Een grootse feestelijke opening zit 
er helaas vanwege de coronacrisis 
niet in, maar dit maken we op een 
later moment nog wel goed”, geeft 
Judith Huitink, manager Wonen, 
aan. “Wel komen vandaag de be-

trokken familieleden op afspraak 
de woning bekijken, geheel vol-
gens de geldende richtlijnen. Dit 
weekend volgt de verhuizing van 
de bewoners van Waterlelie I en 
Waterlelie II. Omdat bezoek nog 
maar beperkt is toegestaan van-
wege corona, hebben we ervoor 
gekozen om de bewoners van De 
Vijver in september pas te laten 
inhuizen.”

Nieuw thuis
Het nieuwe (t)huis op het terrein in 
Nieuw-Wehl bestaat uit drie woon-
eenheden, waarvan twee klein-
schalige groepswoningen voor vier 

bewoners waarbij constante nabij-
heid van begeleiding gewenst is. 
Het derde (t)huis is geschikt voor 
een groep van acht bewoners.

Bewoners verhuizen naar nieuwbouw 
Nieuw-Wehl

MIXED GRILL 
met koude sausjes, 

aardappelgarnituur, compote van 
het seizoen en rauwkost voor 

€ e20,00 p.p.



Het Liemers College is ontzettend

trots!

En natuurlijk zijn we niet alleen trots op Chris, maar op al onze 
geslaagden. Via deze weg willen we jullie nogmaals bedanken 
voor jullie jarenlange inzet, enthousiasme en vertrouwen. Wij 

wensen jullie heel veel succes met jullie vervolgstudie! 

Locatie Didam
Dijksestraat 12, Didam

▪ Mavo
▪ Havo 
▪ Vwo-onderbouw 

Locatie Landeweer
Stationspoort 36, Zevenaar

▪ Vmbo-bb
▪ Vmbo-kb

Locatie Zonegge
Zonegge 07-09, Zevenaar

▪ Mavo
▪ Agora Liemers

Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6, Zevenaar

▪ Havo
▪ Vwo

Onder meer op Chris! Chris is cum laude geslaagd voor zijn 
vmbo-kb opleiding op locatie Landeweer. Hij wist wel dat hij er 
goed voor stond, maar dat hij cum laude geslaagd was kwam 

voor hem toch als een verrassing. Op de vraag hoe hij het 
gevierd heeft, gaf hij nuchter antwoord: “Niet zo groot, want dat 
kan nu niet”. Hij heeft het dus klein gevierd, met koffie en taart. 

Samen met zijn familie op de boerderij in Zevenaar, waar het 
gezin woont en werkt. De familie heeft een boerderij met melk-

koeien en varkens en ook Chris wil straks in de agrarische sector 
gaan werken. Hij heeft vooral veel interesse in de landbouwtech-
niek. Na de zomer gaat Chris in Apeldoorn bij Aventus de mbo 4 
opleiding Landbouwmechanisatie volgen. Zo kan hij zijn passie 
voor techniek combineren met het “boerenhart” waar hij mee 

geboren is.

Wil je meer weten over het Liemers College? Neem dan gerust contact met 
ons op via info@liemerscollege.nl.


