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Jasmijn is eerste Zevenaarse kinderburgemeester
Jeugdige evenknie van Lucien van Riswijk mag een jaar ‘meeregeren’
ZEVENAAR – Het is de enthousiaste Jasmijn Braam uit Zevenaar
gelukt. De elfjarige scholiere wordt
de allereerste kinderburgemeester
van Zevenaar. Vanaf 16 september
bekleedt ze een jaar lang haar nieuwe ambt.
Ted Prost
Dertien kinderen solliciteerden naar
de functie. Jasmijn stal de show
met een bijzondere videosollicitatie.
“Ik wilde het heel erg graag, dus ik
ben er helemaal voor gegaan!” deelt
ze haar ervaring. Ze vertelt trots dat
haar buurvrouw haar kwam vertellen over een advertentie waarin
de gemeente een gepassioneerde
kinderburgemeester zocht. “Ik ben
heel erg blij dat ik het ben geworden,” vertelt ze dankbaar. “Maar alle
andere kinderen kunnen dit straks
ook”, inspireert Jasmijn nu al haar
leeftijdsgenoten om straks – na

Jasmijn houdt te allen tijde direct contact met burgemeester Van Riswijk om samen met
de gemeente mee te denken over hoe de jeugd vertegenwoordigd kan worden.
Foto: Liesbeth van de Weerdhof.

haar ambtstermijn – te solliciteren
naar de job. “Hoef je nu nóóit meer
naar school?” vragen haar klasgenootjes nu. Dát niet, maar verder
zitten er genoeg voordelen aan de
bijzondere positie. Ondanks dat een
kind burgemeester is, is het takenpakket zeker geen kinderspel. Jas-

mijn houdt te allen tijde direct contact met burgemeester Van Riswijk
om samen met de gemeente mee
te denken over hoe de jeugd vertegenwoordigd kan worden. De jonge
denker heeft bijvoorbeeld veel oog
voor veiligere fietspaden en oversteekplaatsen bij de scholen. Ook

de oudere wijken zonder speelgelegenheden zijn voor Jasmijn een
punt van aandacht, want als het aan
haar ligt, kunnen alle kinderen straks
dicht bij huis buitenspelen. De kinderburgemeester wordt bovendien
verwacht om aanwezig te zijn op
evenementen en feestdagen zoals
Sinterklaas en bevrijdingsdag. Volle
bak dus, maar Jasmijn draait haar
hand zeker niet om voor een beetje werk. Integendeel, ze geeft zelfs
aan heel erg veel hobby’s te hebben.
“Ik lees, teken, skeeler, hockey en
maak soms ook armbandjes.” Met
al het werk en alle formaliteiten in
haar rol als kinderburgemeester is
het goed te horen dat ze zelf ook nog
de gelegenheid heeft voor school en
ontspanning. Terwijl Jasmijn zo nu
en dan nog een armbandje maakt,
wordt voor haar momenteel een
ambtsketen gemaakt door de gemeente. Dát hoort er nu eenmaal
bij! Op 16 september is het zo ver

Genieten van muziek en theater in een boomgaard in Groessen

Intiem theater tussen de fruitbomen

GROESSEN – De Bongerdbühne
is er voor cultuurliefhebbers uit de
omgeving van Groessen, die de afgelopen maanden een tekort aan
muziek en theater hebben opgelopen.
Middenin een fruitboomgaard in
Groessen kunnen zij in de maanden
juli en augustus zeven weekenden
op rij genieten van bijzondere artiesten. Zo zijn onder meer Marlijn
Weerdenburg (4 juli), Sven Ratzke

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

Aanleveren Nieuws
Komt u er niet uit? Bel dan gerust
met (0481) 46 47 70
De inzendtermijn voor de
redactie sluit op maandag
om 12.00 uur!

(5 juli) en Firma Weijland (11 en 12
juli) inmiddels geprogrammeerd en
maken nieuwe namen in een rap
tempo de agenda compleet.
Tijdens elke voorstelling zijn maximaal 30-50 bezoekers welkom. Elke
privéloge biedt plaats aan één persoon of aan twee personen uit hetzelfde huishouden. Via de website
van de Bongerdbühne kunnen tickets gereserveerd worden. Hier kan
de bezoeker ook een picknickmand
reserveren die vervolgens gevuld
met lokale versnaperingen voor hen
klaar zal staan in de privéloge.
Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar.

Bongerdbühne. (foto: Erik Drost)

Hou onze facebookpagina in de
gaten. Ga voor meer informatie over
de Bongerdbühne, het program-

ma en voor het reserveren van een
plek in één van de privéloges naar
www.bongerdbuhne.nl.

en dan mag Jasmijn officieel haar
rol als kinderburgemeester op zich
nemen. Ze zal op de eerste vergadering na de zomer door de gemeenteraad worden geïnstalleerd. “Ik hoop
andere kinderen te kunnen helpen
en ik hoop vooral om de gemeente
en de kinderen kennis met elkaar te
kunnen laten maken.”

Teken- en schilderwedstrijd ‘Welkom
in de buurt!’
ZEVENAAR – Buurtvereniging
Schrijvershoek wilt aan bewoners die nieuw in de wijk Schrijvershoek komen wonen een
‘Welkom in de buurt’kaart geven.
Wat is er nou leuker om daar een
eigen ontwerp voor te maken? Op
de achterkant van de ‘welkom in
de buurt’kaart komt informatie
over de buurt. Wat moet je doen:
Teken of schilder een kaart voor
de nieuwe buurtbewoner en gebruik daarbij de woorden ‘welkom
in de buurt!’.
Een deskundige jury beoordeelt
de inzendingen. Er zijn drie leeftijdscategorieën: 4-8 jaar, 9-14
jaar, 15-100 jaar. Er is een prijs te
winnen in elke leeftijdscategorie.
De prijzen worden officieel uitgereikt op het zomerbuurtfeest in
de Beweeg en Ontmoetingstuin.
De precieze datum is nog niet
bekend vanwege het coronavirus. “Houd de facebookpagina
(beweeg-en ontmoetingstuin
Vondellaan Zevenaar) in de gaten
voor deze datum! Zet je naam,
leeftijd en adres erbij en lever je
kunstwerk voor 15 juli in op de
Vondellaan 99, Zevenaar.”

Auto Martens
Zevenaar
service
Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar
Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

ford-automartens.nl

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

Tweewekelijkse informatiepagina
8-EROP | NR. 220 | 1 JULI 2020

www.facebook.com/cafebijdeburen
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Een nieuw seizoen bij Filmhuis ‘Bij Bert’
Na een filmloze periode gaan we in
september weer fris van start!
Toch zal het anders gaan dan anders.
Ook wij moeten ons aanpassen aan
de Corona-maatregelen. Zo kunnen
we voorlopig maximaal 20 bezoekers
de mogelijkheid bieden een film bij
te wonen. Daarom zal men plaatsen
moeten reserveren via de website van
De Ogtent:
www.deogtent.nl/kaartverkoop.
U betaalt dan meteen € 4,- en houden
wij goed overzicht op het aantal verkochte kaarten. De bevestigingsmail
is tevens uw entreebewijs. Mocht u op
goed geluk komen en er minder dan
20 kaarten verkocht zijn, kunt u aan
de deur pinnen. Wij zijn overgegaan
op cashless, u kunt dus niet meer met
contant geld aan de kassa betalen.
Bij 20 aanmeldingen zal er een stop
plaatsvinden! U wordt door één van de
filmmensen naar uw plaats begeleid.
Dat vraagt voor ons allen aanpassing
en gewenning, daarom vragen we uw
medewerking dit goed te laten verlopen. We hopen t.z.t. weer te kunnen
gaan werken als vanouds, maar we
wilden daar niet op wachten en alvast
van start gaan.

Anno 2020!
‘Niet reageren’ is een
vaak gehoord advies
als de reaguurders op
internet denken iets te
moeten melden naar
aanleiding van een bericht in de krant. Nu was ik aan de beurt.
Zoek op internet naar ‘Cashless en De
Ogtent’ en zie hun commentaren! We
gaan om een aantal redenen over naar
enkel betalen met pin; de huidige (corona-)tijd, hygiëne, transparantie én geen
geld meer in de kluis. Voorlopig nog
wel een mogelijkheid om met briefgeld
consumptiemunten uit een automaat
te halen. In de afronding rekenende ik,
in eerste instantie, onze kant op! Een
moord plegen lijkt wellicht minder erg
dan overgaan op cashless en dan ook
nog 20 cent in je eigen – De Ogtent – zak
steken! Met pek en veren die vent het
dorp uitjagen!
We hadden al 80% pinbetalingen. Nu is
dat 98%. Dat was ook de bedoeling. We
hadden in ons gebouw 12 kluisjes! Echt
waar! Die zijn nu allemaal leeg!
Die kunnen met pek en veren wel alvast
het dorp uit!
CHRIS VAN DE VEN

Ons programma kunt u vinden op de
bekende posters in De Ogtent en op
de website van De Ogtent bij Kaartverkoop . Na de zomer staat het overzicht
ook weer in De Liemers Helemaal
Goed Courant.

Onze explicateur leidt in september en
oktober weer graag de volgende films
voor u in: (Aanvang 20.00 uur)

Donderdag 15 oktober
Fisherman’s Friends

Donderdag 10 september
The Lion King

Donderdag 29 oktober
Fête de Famille

Uiteraard staan er ook weer onze extra
activiteiten op het programma, zoals
de marathonvoorstelling, de eetfilm
en de muziekweek. Daarnaast zijn er
nog enkele ideeën, maar die moeten
we nog verder uitwerken. Dus hierover
kunnen we nog even niets zeggen.

Donderdag 17 september
Mary, Queen of Scots

De kindervoorstellingen op de woensdagmiddag schorten we voorlopig nog
even op.

Donderdag 24 september
Once upon a time in .... Hollywood
Donderdag 1 oktober
Huisvrouwen bestaan niet
Donderdag 8 oktober
The Peanut Butter Falcon

Ook hebben we weer lezingen voor u
in petto – Aanvang 20.00 uur/ Entree
€ 7,50. Hiervoor geldt hetzelfde als bij
het filmhuis, zolang de corona-maatregelen van kracht zijn.
Dinsdag 29 september – Lezing acupunctuur door Alexej Pevzner
Dinsdag 13 oktober – lezing
Noord-Korea door Marc Roth

Heeft u zelf voorstellen, dan horen we
die heel graag.We hopen samen met
u er wederom een fijn filmjaar van te
maken, met de bekende gezelligheid.

Laten we zeggen: Van harte welkom
en tot donderdag 10 september (maar
niet allemaal tegelijk).

Het filmteam van het Filmhuis “Bij
Bert” wenst u allen nog een plezierige
zomer in goede gezondheid!

v.l.n.r. Marjan Stroosnijder, Peter Kusters, Jan Verhaaf en middenvoor Stef Schaap

OPMAAK: BLOEMBERGMEDIA.NL
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De Liemers Lacht

Heet of niet: Marit, Liza, Anouk, Merel, Jinne en Puck van Livo zijn blij dat ze lekker kunnen beachvolleyballen op het beachcenter in
Duiven. Foto: Nina Elbers

Het beste idee van de Liemers:
iedereen welkom in ijskoud wijnvat
Ted Prost
LIEMERS - Het beste idee van de
Liemers kan maar zo het koudste
idee van de Liemers zijn, want de
ondernemende fysiotherapeuten
(Harry Geurkink, Jelmer Derksen en
Koen Gerritsen) zijn op een wel heel
cool idee gekomen. Is dit een kanshebber voor de titel ‘Beste Idee van
de Liemers?’.
De Liemers Helemaal Goed is op
jacht! Onze oproep om Liemerse
ideeën en oplossingen heeft veel losgemaakt. We hebben inmiddels tal
van inzendingen mogen ontvangen
en nog steeds mag iedereen nieuwe
ideeën met ons delen. Uiteindelijk
kiezen we uit alle inzendingen het
‘Beste idee van de Liemers’, waarvoor een geldbedrag van 250 euro
is gereserveerd. En natuurlijk Liemerse roem! Spraakmakende ideeën, plannen of initiatieven verdienen
een plek in deze krant, met vandaag
in de schijnwerpers het ‘coole idee’
van drie ondernemende fysiotherapeuten: Harry Geurkink, Jelmer Derksen en Koen Gerritsen. Een koud
idee. Sinds kort staat er namelijk een
omvangrijk wijnvat voor de deur van
De Romei, praktijk voor onder meer
fysiotherapie, sporttherapie en reva-

lidatie in Zevenaar. Dit wijnvat wordt
volgens de drie heren gevuld met ijswater, zodat mensen hier elke eerste
vrijdagmiddag van de maand, in kunnen gaan zitten. Heerlijk afkoelen?
Wie weet! “Bewezen is dat de positieve effecten op de weerstand als
gevolg van het liggen in een ijsbad of
het thuis koud afdouchen groot zijn”,
zegt Jelmer Derksen. “In het Academisch Medisch Centrum (AMC)
hebben onderzoekers aangetoond
dat er 29% minder ziekteverzuim
ontstaat wanneer mensen worden
aangespoord om hun weerbaarheid
tegen virussen en bacteriën op te
krikken door onder een koude douche te springen. Met die gedachte
zijn wij aan de slag gegaan.” Hoewel
het concept niet revolutionair is, onderscheiden de drie heren zich door
van hun charmante wijnvat een toegankelijke attractie te maken voor
iedereen. Harry Geurkink: “Het is belangrijk dat mensen werken aan hun
immuunsysteem voordat ze direct
naar medicijnen grijpen. Wij willen
ze graag in contact brengen met de
mogelijkheden! Daarom dit wijnvat
voor een ijskoud bad.”
Mensen die benieuwd zijn naar het
plan van deze lokale ondernemers
maken kennis met de Wim Hof-methode, vernoemd naar de originele
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Ik schrijf nu ongeveer drie maanden met veel plezier voor deze
krant. Schrijven heb ik altijd ontzettend leuk gevonden, echter veel
nieuws wordt tegenwoordig verspreid via internet en in kranten
wordt veel negatief nieuws
benoemd. Toen ik hoorde
van DLHG-Courant werd
ik meteen enthousiast.
Een krant waarin positief
nieuws uit onze prachtige
regio wordt behandeld. Ik mag
mooie verhalen met u delen en een
stukje positiviteit meegeven. Geweldig! Vooral in deze bizarre tijd is
dit zo belangrijk en mogen we dit
positieve nieuws nog extra in de
schijnwerpers zetten. In deze korte
periode heeft deze krant voor mij
al veel leuks gebracht. Ik heb nieuwe mensen ontmoet, veel nieuwe
ervaringen opgedaan en bovenal
veel plezier gehad. Zo bijzonder
om mijn werk met u te kunnen delen en ik haal er veel energie uit, al
moet ik zeggen dat het vaak ook
best spannend is. Het gaat nu misschien net wat anders dan normaal:
bij ons worden nu interviews ook
telefonisch gehouden, leuke activiteiten zijn geannuleerd en er wordt

veel nagedacht over oplossingen
in de 1,5 meter samenleving. Het
gaat niet zoals we gewend zijn,
maar we mogen ook trots zijn op
hoe we met deze situatie omgaan.
Pas vorige week ontmoette ik
voor het eerst live al mijn
mede-redactieleden en dat
voelde goed! We moeten
er zelf een feestje van maken en mede daarom vind
ik het ontzettend bijzonder
om ervaringen met elkaar te
kunnen delen. Zo ook in deze editie
waarin kunstenaar Eljada van Muijden vertelt over haar passie. Op de
voorpagina heeft u het misschien
al gelezen: Ted is langs geweest bij
Jasmijn Braam, de nieuwe kinderburgemeester van Zevenaar. Linda
schrijft een verhaal over de Oesterzwammenkwekerij en zelf heb ik
gesproken met Yvonne Heijneman
uit Oud-Zevenaar. Zij maakt sinds
kort wenskaarten met een mooie
boodschap. Kortom weer veel leuke
verhalen om te lezen. Laten we met
elkaar proberen deze positiviteit
vast te houden, ik hoop dat u gezond blijft en tot de volgende keer.
Floor Dekkers

Meedoen aan Circado
“Bewezen is dat de positieve effecten op de
weerstand als gevolg van het liggen in een
ijsbad groot zijn”

Iceman. Dat is een koudetraining
in combinatie met ademhalingsoefeningen. Door goed gebruik van
ademhalingstechnieken, discipline
en mindfullness, kan een duik in het
ijsbad goed worden volgehouden!
Koud kunstje, zou je zeggen. Maar
hoe dan ook, een prachtig initiatief
dat ook nog eens toegankelijk is
voor iedereen.
Wij publiceren de komende maanden een selectie van de ingezonden
ideeën om later dit jaar het beste
idee met een cheque te belonen.
Denkt u zelf ook een geweldig idee te
hebben die bijvoorbeeld onze regio
mooier maakt of het werk handiger?
Mail vandaag nog naar e-mail info@
deliemershelemaalgoed.nl en wie
weet zien we jouw verhaal terug in
de krant! Of... sleep jij misschien wel
250 euro in de wacht!

Colofon
De Liemers Helemaal Goed Courant
is een initiatief van Hope XXL en
De Liemers Helemaal Goed, Hét
GemeenteNieuws en wordt o.a.
gemaakt door leerlingen van het
Candea College in Duiven en het
Liemers College in Zevenaar.
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Verspreidingsgraad: minimaal 90%
Hét Gemeentenieuws heeft uitgaven in:
Lingewaard - Berg en Dal - Overbetuwe
Neder-Betuwe/Rhenen - NijmegenNoord

Alie Engelsman
GROESSEN – Op 3 en 4 oktober
2020 wordt Circado, een muzikale
rondwandeling, in Groessen opgevoerd. Meedoen? Schrijf je nu in!
Op 17 juni jl. deed de organisatie een
oproep aan de bewoners van Groessen en omgeving om een creatieve
bijdrage te leveren aan deze processie. Het plan werd gepresenteerd
door wethouder Gemma Tiedink,
projectleider Jeanet Hacquebord
en regisseur Kirsten Robben, in een
vijftal coronaproof informatiebijeenkomsten. Dat leverde een mooie
respons op. Alle 65 aanwezigen hebben zich ingeschreven. Er is echter
nog plaats voor een paar muzikanten en zangers. Dat kan een groep
slagwerkers, blazers of zangers

zijn, maar ook solisten kunnen zich
aanmelden.
De unieke muzikale processie is een
eerbetoon aan de inwoners van de
Liemers, die een eeuwigdurende
strijd voeren tegen het water. Centraal staat het verzonken dorp Leuffen, waar bewoners met hun hebben
en houwen weg moesten trekken
en hun huizen door het water zagen
verzwelgen. Door middel van spel,
zang, muziek en karakteristieke geluiden wordt het publiek op speelse
wijze meegezogen in de geschiedenis, het heden en de toekomst van
het gebied. Na de uitvoeringen op 3
en 4 oktober zal de geluidsopname
beschikbaar zijn voor mensen die de
route op eigen gelegenheid nog eens
willen lopen. Inschrijven kan nog tot
15 juli op de website: https://circado.
nl/inschrijven/

DE NIEUWE
GENERATIE
YARIS
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VANAF SEPTEMBER IN DE SHOWROOM

Bloemberg

Zevenaar, Marconistraat 21, 0316-340204, toyota-bloemberg.nl
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Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde
broodbakker.
Pak deze kans om te
werken bij een topbedrijf
en leer de fijne kneepjes
van het vak van Meester
Boulanger Daan Hesseling,
1 van de 7 Meester Boulangers in Nederland.

Extra Belegen
heel kilo

•

Met spoed gezocht:
Fulltime broodbakker

geleverd
gemonteerd
inclusief
BTW.
• Compleet
Compleetgeleverd
geleverdenen
engemonteerd
gemonteerdinclusief
inclusief BTW.
Compleet
• 5 jaar garantie op onderdelen en compressor.
• 5 jaar garantie op onderdelen en compressor.
5• jaar garantie op onderdelen en compressor.
• Zolang de voorraad strekt.
Zolang
voorraadstrekt.
strekt.
Zolang
dede
voorraad

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

BESTEL
:: :
BESTEL
DIRECT
BESTELDIRECT
DIRECT

nu

9.95

Neem zo snel mogelijk contact
op en stuur je sollicitatiebrief
met motivatie en C.V. naar:
info@bakkerijvanbentum.nl

Wij kunnen uw kaasbestelling ook bezorgen!

0316-52
51
of
info@pola.nl
0316-52
4343
5151
of of
info@pola.nl
0316-5243
info@pola.nl

KIT-FZ25-WKE(voor
(voorruimte
ruimteca.
ca.25
25m2)
m2)
KIT-FZ25-WKE

NU NETTO
VANAF:
NETTOVANAF:
VANAF:
NUNU
NETTO

1.795,00
€€1.795,00

KaasRijk Zevenaar, Muldershof 38, 0316 529 891

www.kaasrijk.nl

BAKKERIJ VAN BENTUM
Chrysantstraat 2 Lobith
T 0316 541 397

20% - 50% KORTING
op dames-, heren- en kinderschoenen
m.u.v. de nieuwe collectie
Pastoriestraat 42, DUIVEN
Telefoon 0316 263 035
info@derksenschoenmode.nl
www.derksenschoenmode.nl

Daar loop je mee weg!
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Een kop koffie met beleving
Marcel Heg maakt zijn droom waar met Hedgies.Coffee
Kyra Sannes
ZEVENAAR – Hedgies.Coffee is sinds
dinsdag 2 juni te vinden op Markstraat 5
in Zevenaar. Eigenaar Marcel Heg schenkt
koude en warme dranken; het eten varieert
van tosti’s en croissantjes tot appeltaart
en brownies. ‘Relax. Rewind. Reload.’ is het
motto. Heg: “Het is een plek om te ontspannen, om verhalen op te halen en je
weer op te laden voor de nieuwe dag.”
Bij binnenkomst word je begroet door vrolijke deuntjes van muziek uit de jaren 80’en
90’. “Daar ben ik mee opgegroeid,” vertelt
Marcel. Hij is sterk met het café verbonden:
‘Hedgies’ is een verbastering van zijn in het
Engels vertaalde achternaam. Ook het interieur – foto’s van de Eiffeltoren, de brug in
New York en andere verre plekken – sluiten
bij hem aan. “Ik heb best wel wat van de wereld gezien. Dat wilde ik hier ook kwijt.” Marcels reizen zijn dan ook de aanleiding dat
Hedgies.Coffee werkelijkheid is geworden.
Tijdens de vele korte stops bij cafeetjes, zat
hij vaak met zijn vrouw te mijmeren over
hoe ze het zelf zouden doen. “Na het reizen
ga je toch terug naar je oude baan, omdat je
geld nodig hebt.” In Marcels geval was dat
werken bij KPN. “Maar toen er vorig jaar een
reorganisatie kwam, heb ik in overleg met
mijn gezin besloten om mijn droom achterna te gaan.” Gewapend met zijn eigen crea-

Marcel Heg: “ Ik doe alles om de klant een veilig gevoel te geven”. (foto: Kyra Sannes)

tiviteit, doorzettingsvermogen en een klein
beetje ervaring in de horeca via zijn vader.
Veilig gevoel
Zes maanden geleden begon Marcel met
zijn ondernemersplan. “Dit scenario had ik
natuurlijk niet meegerekend,” vertelt hij over
de coronatijd. “Maar het gaat goed, beter
dan verwacht.” Waar eigenlijk dertig stoelen
zouden moeten staan, zijn er nu nauwelijks
tien te vinden. Ook het terras is verkleind.
“Ik doe alles om de klant een veilig gevoel

te geven. Als ondernemer moet je een beetje kunnen buigen en veranderen. Alles wat
binnen jouw invloed ligt kun je aanpakken.
Alles wat erbuiten ligt, daarbij moet je je
aanpassen.”
Een glimlach bij de koffie
“De mensen die hier werken maken het café
bijzonder,” vertelt Marcel trots. “We doen dit
met een missie: we máken beleving. Het
is het belangrijk om te weten wat er in iemand omgaat. Daarom hebben we een ‘dag-

start’: we gaan met z’n allen bij elkaar staan,
beslissen wat we deze dag gaan doen en
vragen hoe het met iedereen is. Dan weet
je beter hoe je met elkaar om moet gaan.”
Marcel kijkt goed naar de talenten van zijn
werknemers. “Natuurlijk hebben ze een horecatalent, maar daarnaast? Vaak zijn andere talenten goed te gebruiken bij dit werk.
Zo kan Rachel bijvoorbeeld goed met social
media omgaan: het is haar verantwoordelijkheid geworden.” En dát is volgens Marcel
de sleutel. “Dat geeft betrokkenheid.”

Een oesterzwam op je bordje
Mirjam Grob en Martien Reijers kweken bijzondere paddenstoel voor horeca en particulieren
Linda Ruijs
LOO – Van de eetbare paddenstoelensoorten
is de champignon wel de bekendste, maar
ook andere soorten vinden steeds vaker de
weg naar de consument. Eén van de luxe
soorten is de oesterzwam. Deze wordt geteeld in ons eigen Liemerse landschap, langs
de Nederrijn bij Loo. Hier bevindt zich oesterzwammenkwekerij De Middelwaard van
Mirjam Grob en Martien Reijers.
Mooie grote fluweelachtige hoeden. Trots laat
Mirjam Grob de net geoogste oesterzwammen zien. De oesterzwammenkwekerij in Loo
bestaat sinds 1984. “De teelt begon klein”, blikt
Grob terug. “Mijn man Martien had een keer
in een hobbyblaadje gelezen over het kweken
van oesterzwammen. Er stonden toen bij ons
een paar stallen leeg en er was een hoop stro
over. Samen met hooi vormt dat de basis van
de voedingsbodem voor de teelt.”
Het kweken van oesterzwammen is een bewerkelijk proces. De biologische voedingsbodem maakt het bedrijf geheel zelf, na een
proces van bevochtigen, broeien, verhitten in
een oude zeecontainer en afkoelen. De bodem
gaat samen met de enten van de paddenstoelen in een plastic zak. De eerste oogst vindt
dan anderhalve week later plaats. Dan zijn de
gevormde knoppen groot genoeg voor de verkoop. Na de eerste vlucht kan er soms ook

Voor particuliere klanten is het bedrijf elke zaterdagochtend geopend. (foto: Linda Ruijs)

een tweede oogst worden gedaan, de knoppen zijn dan echter minder groot. Met veel
geluk kan er zelfs een derde maal geoogst
worden. Na de verschillende vluchten composteren de resten in een andere speciale
ruimte. “Die mest gebruiken wij op het land
voor de koeien.”

Bij de Middelwaard worden de oesterzwammen op biologische wijze gekweekt. Het bedrijf heeft alleen nog geen alternatief voor de
plastic kweekzakken. “Andere methoden zijn
er wel, maar niet alles is even geschikt”, zegt
Grob. “Papieren zakken zijn niet handig, omdat die in de vochtige omgeving veel te vlug

scheuren. Het kweken in plastic
flessen is voor ons geen optie.
Deze methode wordt vooral in het
buitenland in grote hallen toegepast, maar het is meer bewerkelijk.
Dit is voor ons te arbeidsintensief,
we hebben maar vijf personen in
deeltijd in dienst.” De toenemende
populariteit van de oesterzwam is
mede te danken aan de gezonde
eigenschappen die de paddenstoel
worden toegeschreven en de lekkere licht pittige smaak. Steeds vaker
staat het op het menu van restaurants. Ze lenen zich prima voor een
ragout of een soep, maar ook een
shoarma van oesterzwammen is
een streling van de tong. De oesterzwammen die de Middelwaard
kweekt, gaan vooral naar groothandels. Biologische groothandels
zoals Odin en Bioladen zijn goede
klanten van het bedrijf. Naast de
‘gewone’ oesterzwammen worden
er bij de Middelwaard ook andere
soorten gekweekt, zoals de gele
soort met een ietwat citroenachtige smaak. Voor particuliere klanten is het
bedrijf elke zaterdagochtend geopend. Naast
de oesterzwammen verkoopt het bedrijf ook
vleespakketten van de eigen biologische boerderij, die via de e-mail kunnen worden besteld.
Voor meer informatie en kookinspiratie, zie:
www.demiddelwaard.nl
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Zaalruimtes
Beloftes nakomen een must,
Niet zorgt dit voor onrust,
U bent het vast niet vergeten,
Afloop van de zaalverdeling wilt u
weten,
Zullen vertellen in het kort,
Gaat om verdeling van ruimte, uitvoeren van de sport,
Over deze problematiek, het hoofd
gebogen,
In gemoedelijke, gezellige sfeer, dat
moet u geloven,
Elkaar niet continu, afvangen van
vliegen,
Met elkaar blijven kijken, het juiste
kiezen,
Iedere medesporthalgebruiker heeft
specifieke wensen,
Hart voor de vereniging, de club zijn
sportmensen,
Achterban, de leden zoveel mogelijk

verblijden,
Behalen gunstige speel- en trainingstijden,
Op dezelfde sportdagen, hoor je niemand klagen,
Komt voor, dat sportgebruikers hetzelfde vragen,
Kijken naar het totale plaatje, (on)
mogelijkheden,
Bekijken de huidige sportsituatie,
niet over het verleden,
Diverse locaties, kun je huren, op
alle uren,
Het overleg, positief zien te sturen,
Kijkend naar de behaalde resultaten,
Is ieder tevreden, als de vergaderzaal wordt verlaten,
Moet er een vervolg komen, om verder te praten,
Natuurlijk altijd wijzigingen voorbehouden,

Van hieruit met elkaar de sport in
Zevenaar blijven opbouwen,
Andere sporten, beleving blijft hetzelfde, vindt plaats in andere gebouwen,
1 juli mogen de binnensporten weer,
meldde de Minister – President,
Van alle sporthalmedegebruikers
zijn alle zaalreserveringsaanvragen
bekend,
Over behaalde resultaten, is het dat
u uitsluitsel krijgt,
Mogelijk via deze column, een verslagje, alles in een overzichtelijke
lijst,
Even geduld, als je goed luistert,
Weet u waar, wanneer, welke dag,
welke tijd, voor welk team de bal
stuitert

Intenties voor zondag 12 juli 9.30
uur:

Gerrit en Dineke Gudden-de Kinkelder, kinderen en kleinkind
Trees Wouters-Baars
Johan en Grada Engelen-Polman
en dochter Ria
Mededeling:
Overleden op zondag 14 juni in
de leeftijd van 76 jaar de heer

Pleintje Kermis Oud-Zevenaar
OUD-ZEVENAAR – Ondanks dat dit jaar de kermis in Oud-Zevenaar niet
plaats kan vinden en er ook geen schuttersbogen worden gezet, is er
toch alternatief gevonden om het kermisgevoel in ere te houden.

M&M
Een pleintje kermis met een XS-schuttersboog zorgde voor een gezellige
kermismiddag in de Sint-Annastraat.

Sint-Martinus Oud-Zevenaar
Voor het weekend van zaterdag 4
juli en zondag 5 juli zijn er geen
intenties opgegeven voor geloofsgemeenschap Sint-Martinus
Oud-Zevenaar.

Versieren van de XS-schuttersboog. (foto: Karin Damen-Nieuwenhuis)

Wim ter Heerdt, wonende aan de
Oud-Zevenaarseweg te Oud-Zevenaar. Zijn uitvaart was op vrijdag
19 juni in de Sint Martinuskerk
van Oud-Zevenaar en aansluitend
zijn begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg in OudZevenaar.

Lieke Meertens in de race
voor gouden LCAward
(Noord Senegal), wat geheel paste bij haar filosofie dat ieder kind
moet kunnen genieten van het kind
zijn en recht heeft op goed onderwijs. Daarbij werkte Lieke nauw
samen met Projects Abroad: een
internationale organisatie met
vrijwilligersprojecten over de hele
wereld. Haar jarenlange meisjesdroom vrijwilligerswerk te gaan
doen in een derde wereldland ging
hiermee in vervulling. En de eerste
pijler op basis waarvan ze de LCAward zou gaan krijgen.
Lieke toont met een trotse glimlach haar bidon, waarvan ze er bijna 500 verkocht en die
veel geld opleverde voor het project in Senegal. (foto: Linne Polman)

ZEVENAAR – Vanaf het moment
dat Lieke Meertens hoorde over
de Hall of Fame (daar hangen
portretten van leerlingen met de
LCAward) op het Liemers College,
zei ze tegen medeleerlingen al dat
zij daar ook ooit tussen zou willen
hangen. Pas in 5 VWO ging ze er
serieus mee aan de slag: ze ging
letterlijk haar dromen achterna.
Door Piet van Breukelen

In no time haalde ze vorig jaar met
allerlei acties ruim 3000 euro op
om vrijwilligerswerk in Senegal te
gaan doen. Ze deed dat met zoveel
enthousiasme dat ze de bijnaam
Senegalieke kreeg. Mede daarom
liet ze die naam ook op bidons zetten die werden gesponsord door
het bedrijf 10+ Advies en Coördinatie van Iwan Geurts.
Het project behelsde het renoveren
van een basisschool in St. Louis

Cultuur, sport en onderwijs
Hierbij vergeleken leken de andere
drie een peulenschilletje. Voor cultuur maakte Lieke een filmpje van
haar project https://www.youtube.
com/watch?v=p0J0M92vCYo,
voor sport voltooide ze de Ooyselandloop en ze behaalde haar VWO
diploma. Maar bovenal blijven toch
haar ervaringen in Senegal van onschatbare waarde en het zou Lieke
niet verbazen als ze later met haar
beroep de kant van ontwikkelingshulp op zou gaan.

Het palet gaat weer open
DUIVEN – Na een lange tijd dicht
te zijn geweest gaat Het Palet
Trefpunt Duiven de komende weken geleidelijk weer opstarten.
Uiteraard onder de geldende voorschriften met betrekking tot het
Coronavirus.
“We beginnen met de volgen acti-

viteiten: op donderdagavond 2 juli
van 19.30 tot 22.00 uur Darten,
maandagmiddag 6 juli van 13.30
tot 16.30 uur Sjoelen, woensdagmorgen 8 juli van 09.00 tot 12.00
uur de Hobby club en donderdagmorgen 9 juli van 09.30 tot 12.00
uur de Studiekring. Deze kunnen
dan weer wekelijks bezocht worden

op dezelfde dagen en tijdstippen.
Bij deze activiteiten bent u dus weer
van harte welkom. Onze vrijwilligers staan te poppelen om u weer
te ontvangen. Hopelijk kunnen ook
snel onze andere activiteiten opgestart worden. Mochten er vragen
zijn dan kunt u contact opnemen
met Janneke Bos, 06 26804634.”

Coronamaatregelen. (foto: Jan Godschalk)

Boerenbakhuisje Ooy open!
OOY – De bakkers Jan Godschalk
en Jan Hetterscheid staan te popelen om weer op ambachtelijke
manier de door houtgestookte
Ooyse bollen te kunnen bakken
,de bestelde bollen kunnen 4 juli
worden opgehaald.
Het bakhuisje is voor alle voorgeschreven coronamaatregelen
geschikt gemaakt door meester
bakkersknecht Eugene Driessen

en het jong aanstormend talent
hulp bakkersknecht in opleiding
Herman de Bruin. Het restaureren
en hergebruiken van het bakhuisje
is een initiatief van de werkgroep
Leefklimaat Zevenaar, de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar en de Dorpsraad Ooy, geheel
door vrijwilligers gerealiseerd en
nu door vrijwilligers in stand gehouden mooie cultuurhistorische
herbeleving.

HEEFT U LAST VAN VERMOEIDHEID, LUSTELOOSHEID, OPGEBLAZEN
GEVOEL, SPASTISCHE DARM, HOOFDPIJN, OVERGEWICHT?
Detox & More (opgericht in 2007) is een praktijk voor natuurlijke geneeswijzen. Sinds 2015 zit Francis van Dijk met haar
praktijk aan de Wilhelminastraat 28G in Didam. Haar aanbod: Hoge darmspoelingen, detox-kuren, voedingsadvies, massage,
infrarood sauna, lichttherapie, vacusteppen, stralingsmetingen & advies.
Ik heb al heel veel mensen mogen helpen met allerlei klachten, met goed resultaat.
Vaak lopen mensen al jaren rond met gezondheidsproblemen en worden ze niet
goed geholpen, omdat de oorzaak niet wordt aangepakt. Wat de mens zich moet
realiseren is dat ziekte bijna altijd begint in de darm, de darm raakt vervuild, te vol
en kan gifstoffen niet meer goed afvoeren, deze gifstoffen vervuilen dan de rest
van het lichaam en daardoor krijgt men klachten of wordt men (chronisch) ziek.
Dat uit zich in maag- darmproblemen, vermoeidheid, depressie, hoofdpijn,
migraine, obstipatie of juist diarree, huidproblemen, reumatische klachten,
fibromyalgie etc. Ook maagzuur en lage rugpijn komen bijna altijd voort uit
een te volle, vervuilde darm. Dus stap 1: Reinig je darmen!. Je moest eens
weten wat ik dagelijks voorbij zie komen in de kijkbuis van het apparaat!

Voor meer info neem contact op met Francis van Dijk 0316 785075 of mail
naar info@detoxandmore.nl. Neem een kijkje op www.detoxandmore.nl of vind
Detox & More op Facebook. Wie weet zie ik u binnenkort in de praktijk!

De behandeling is pijnloos, zelfs ontspannend en de opluchting is er
soms al tijdens of na een behandeling. Advies is een serie behandelingen, totdat de dikke darm helemaal schoon is. Veelal worden de
behandelingen vergoed.

Heerlijk en eerlijk eten!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Vrijdag en zaterdag open vanaf 17.00 uur. Reserveren is gewenst.
!
!
Heerlijckheid Herwen - Molenstraat 9, 6914 AC Herwen - 0481 453333
!
www.heerlijckheidherwen.nl - info@heerlijckheidherwen.nl
!
!
!
!
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Atelier Van Schoot

Edisonstraat 32 c - Zevenaar - Tel.: 0316-342584
atelierzevenaar@vanschoot.nl

www.ateliervanschoot.nl
	
  
	
  

Bedankt!
Namens alle bewoners en medewerkers van Liemerije willen we iedereen
bedanken voor de hartverwarmende steun tijdens de coronacrisis.
Het doet ons heel erg goed!
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H. Remigius Duiven

Basketiers’71

Mededelingen: Geachte Parochianen. Vanaf 5 juli wordt weer een
start gemaakt met publieke vieringen. 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.
Gebedsintenties 11/12-07-2020:

Herstarten
Leven is, niet streven naar wat je
hebt gehad,
Geniet nu, wat je hebt, met heel
je hart,
Voorwaarts blijven gaan, stap
voor stap,
Achterom kijken, dat mag, is geweest,
Nieuwe uitdagingen zoeken,
deze aangaan een feest,
Bal stuitert alweer enige tijd, op
het buitenplein,
Helaas, zouden graag in de
sporthal zijn,
Basketbal wordt beoefend op
straat,
Plezier beleven, je hobby waarom het gaat,
Vreugde, samenspel, samenkomt, ieder straalt,
Als individu, als team, het beste
naar boven haalt,
Eén nieuw team vormen, nieuwe
mensen,
Allen, eigen individuele (on)mogelijkheden, wensen,
Eén geheel zien samen te smeden,
Lukt bijna altijd, zo is gebleken
uit het verleden,
2x in de week trainen, competitie spelen, ook in het heden
Uit iedere samenkomst, spelsituatie de positieve punten oppakken,
Positief naar je teamgenoten
wezen, soms even jezelf herpakken,
Iedere sporter, ontwikkelt altijd
door, dat heet talent,
Binnen Basketiers’71 zijn we
hier mee bekend,
Goede verdediging, legt een goede aanvalspositie open,
Stop de tegenstander af, houdt
het achterin gesloten,
Samen doen, denk niet ken ik al,
verveel me al gauw,
Neem dan juist, anderen op
sleeptouw,
Coaches, trainers, kader, teamgenoten één Basketiers’71
blauw,
Ook al weet jezelf, al lang en
breed, hoe je schiet de bal door
het net,
Weten zeker dat je het daar alleen mee niet redt
Blijf spelverbeteringen, positief
aangeven, zelf ooit ook gehad,
Hierdoor draag je toe, basketbal
een warm hart,
Voor jou mogelijk iets gesneden
koek, voor de ander een nieuwe
start

Ouders Miep en Albert van Klaveren, Ans van Santen-Rensen, Wim
Staring. (Uitzending youtube zondag 12 juli om 9.30 uur).
Overleden: Ans van Santen-Rensen in de leeftijd van 82 jaar.
Wim Staring in de leeftijd van 75
jaar.
		
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 – 11. 00 uur geopend
voor het opgeven van gebedsintenties.

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:

www.gemeentenieuwsonline.nl

Hans van der Donk met kleinzoon Tygo bij het opgehangen bordje. (foto: Koos Roelofs)

Hans van der Donkweide
bij kinderboerderij Rosorum
ZEVENAAR – In het bijzijn van
zijn familie werd beheerder Hans
van der Donk van kinderboerderij Rosorum zondag 28 juni in het
zonnetje gezet. Tot zijn grote verrassing waren alle vrijwilligers gekomen om Hans te bedanken voor
zijn grote inzet. Als blijk van waardering werd de grote weide omgedoopt tot Hans van der Donkweide.
Hans heeft zich in 2013 aangemeld
als vrijwilliger bij de kinderboerderij.
Hij had niet zoveel met dieren, maar
wilde wel helpen bij onderhoud en
andere klussen. Sindsdien heeft

Hans zich ontpopt als een geliefd
beheerder die op vriendelijke maar
besliste wijze anderen weet aan te
sturen.
Hans maakt er een sport van altijd
de beste en goedkoopste oplossing
te realiseren voor technische problemen. In de loop der jaren heeft
hij natuurlijk ook de dieren weten
te waarderen, maar de mensen komen voor hem op de eerste plaats.
Uiteraard is iedereen welkom om
een kijkje te nemen. In verband met
de coronaregels wel graag aanmelden via www.kinderboerderij
rosorum.nl.

Erg warm, maar toch...
ontspanning voor bewoners
PANNERDEN – Tropische momenten op het binnenplein van
het verzorgingscentrum De Pannerd, waar ouderen en gepensioneerden wonen. MoniCare Zorg
bood weer een muzikale middag
voor bewoners van de Pannerd
/ Pastoorbrugmanstraat en de
woongroepen in Claudius Civilisstraat.
De vrijheid die onze president
Mark Rutte woensdagavond rond
19.05 uur bekend maakte, maakt
voor Nederland eindelijk veel los.
Ook bij bewoners van het zorgcentrum volgden zij dit nieuws
aandachtig. Eindelijk kunnen er
activiteiten buiten worden georganiseerd. De vrijheid van de
verlossende woorden van de mi-

nister-president waren donderdagmiddag merkbaar en goed
voelbaar tijdens het optreden van
Robert Pouwels uit Tolkamer.
De bewoners zijn plots veel vrijer,
het genieten zie je aan hun belevingsuitdrukkingen. Het is dit
keer spontaner dan van de vorige
muzikale opvoeringen. De meezingers onder andere ‘Het kleine
Café aan de haven’, en ‘Heb je
even tijd’, ‘Wat is mijn hart’ liedje van Marco Borsato, ‘Dans de
hele nacht met mij’ en liedjes van
De Sjonnies. Ondanks de hoge
temperaturen verraste MoniCare
de bezoekers met een mini-ijsje.
Deze middag werd supergezellig
vertolkt door allround DJ zanger
Robert Pouwels.

Terras Erve Kots in Lievelde. (foto: Ine Uwland)

Dialect op terras bij Erve Kots
LIEMERS – Op zondag 12 juli
houdt de Dialectkring Achterhook
en Liemers (www.dialectkring.nl)
in samenwerking met Erve Kots
(www.ervekots.nl) een speciale aflevering van het programma ‘Met
dialect op de koffie’ in de buitenlucht.
De driemansformatie ‘Alles Andès’
speelt een groot aantal zelfgeschreven nummers in de eigen streektaal, het Achterhookse/Dinxperse
dialect. Van gevoelig melancholisch
tot gezellige meezingers met vaak
verrassende teksten.

Het programma wordt afgewisseld
met verhalen van vertellers van de
Dialectkring. Het terras is geheel ingericht naar de geldende ‘corona-eisen’ (1,5 meter afstand enzovoort).
De bijeenkomst wordt gehouden
van 11.00 tot 13.00 uur bij Erve
Kots in Lievelde. Vooraf aanmelden
bij Erve Kots via 0544 371691 of
info@ervekots.nl. De entree is gratis en ook niet-leden van de Dialectkring zijn welkom. Een vrije gift ten
behoeve van het onderhoud van het
Schrieverspad wordt bijzonder gewaardeerd. Bij slecht weer wordt de
bijeenkomst afgelast.

GRATIS
HAALEN BRENGSERVICE

M&M

NR 1

in service en
kwaliteit...
xycleservice.nl

(0313) 412 727

MDT NIEUWS
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.

Een kijkje achter de schermen bij MDT
Jacqueline de Jager, programmadirecteur van de maatschappelijke diensttijd
(MDT), geeft richting aan het kernteam
MDT. Het kernteam, waarin actoren
rijksbreed samenwerken met partijen uit
de samenleving, faciliteert ruim 81 deelnemende projecten in hun doelstelling
om jongeren vanuit hun talenten in te
zetten voor de samenleving. HOPE XXL is
er trots op een van deze 81 projecten te
zijn. Jacqueline houdt zich vanuit haar

samenwerkingen, behoeft na bovenstaande uitleg weinig betoog, maar waar
is het idee voor het MDT-traject ontstaan? In het regeerakkoord van het
huidige kabinet staan 3 dingen geaccentueerd; allereerst moeten jongeren de
kans krijgen zich ergens voor in te
zetten, vrijwilligerswerk moet worden
gestimuleerd en ten slotte moet er een
pot geld verdeeld worden om de eerste
twee punten te stimuleren. Paul Blok-

staat het kernteam klaar om deze te
faciliteren met netwerk, advies en
natuurlijk geld.
De doelgroep
Door het huidige kabinet is nadrukkelijk
gekozen voor de jongeren, maar als het
aan Jacqueline ligt, kunnen ouderen in
een volgend regeerakkoord wellicht nét
zo proﬁteren van de nieuwe mogelijkheden. “Een MDT zou voor iedereen van
belang zijn.” deelt Jacqueline overtuigend. “Uiteindelijk is het de doelstelling
om de samenleving als geheel een stukje
mooier te maken, waar iedereen dan
weer baat bij heeft!”
Hopen voor de toekomst

Jacqueline de Jager, programmadirecteur maatschappelijke diensttijd (MDT)
functie veelal bezig met het faciliteren
en ondersteunen van de gehonoreerde
projecten. “Elk gehonoreerd project
krijgt een stevige pot met geld om de
ontwikkeling van jongeren mogelijk te
maken,” vertelt Jacqueline. Jacqueline
werkt trots aan het netwerk dat MDT
met zich meebrengt; ruim 15.000 jongeren en 1100 organisaties zijn in 18
maanden tijd onderdeel geworden van
deze landelijke kring aan contacten.
Door al deze interactie met de betrokken partijen, is kennisoverdracht mogelijk gemaakt. “MDT is een netwerk,” legt
Jacqueline verder uit. “wij proberen de
projecten onderling in staat te stellen
van elkaar te leren en te verbinden om
zo MDT krachtiger te maken!

huis, staatssecretaris van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
heeft Jacqueline de opdracht gegeven
om zich te buigen over de doelstellingen
in het regeerakkoord. Initieel kreeg de
‘oproep voor vrijwilligers’ weinig populariteit, maar het zou natuurlijk zonde zijn
om het beschikbare geld te laten versloﬀen. Jacqueline en haar collega’s
besloten om het er niet bij te laten zitten
en zijn landelijk gaan kijken naar waar
behoefte aan is. Door rond te vragen
waar de verwachtingen liggen van jongeren, bedrijven en verenigingen, heeft het
kernteam veel geleerd over een mogelijk
ontwerp voor MDT. Cruciale vragen hierbij waren voorziet MDT in een behoefte,
zo ja welke? Jongeren willen namelijk iets
dat loont, maar niet
noodzakelijk in de
vorm van geld.
‘Talentontwikkeling’
werd derhalve het
sleutelwoord van
de maatschappelijke diensttijd om
jongeren kennis te
laten maken met
hun eigen mogelijkheden en interesses. Zo zouden jongeren zich kunnen
ontplooien en zou
de samenleving er
direct baat bij hebben. “Succes is af● Staatssecretaris Paul Blokhuis tijdens het MDT festival
hankelijk van de
interactie met de
Oorsprong MDT
samenleving!” beklemtoont Jacqueline.
Ontworpen door en voor zowel de
Dat de maatschappelijke diensttijd posijongeren als de samenleving als geheel,
tief eﬀect kan hebben op de nationale

De MDT partners:

“De ontdekkingsreis van jongeren naar
de beste versie van zichzelf.” aldus de
programmadirecteur. Voor de toekomst
ziet Jacqueline graag een groot en krachtig netwerk ontstaan rondom de deelnemers aan de maatschappelijke diensttijd. “Samen kunnen wij van elkaar leren,
elkaar helpen en zo veel moois teweeg
brengen.” Of je als jongere nu in Zeeland
of in Groningen woont, moet geen verschil maken; iedere jongere moet in de
toekomst voorzien worden van een
ontwikkeling die bij hen past. HOPE XXL
past volgens Jacqueline geheel bij MDT
(ze zijn immers ook gehonoreerd en
hebben een ﬂinke subsidie ontvangen).
Zelf is ze erg benieuwd hoe de stichting
in september invulling gaat geven aan

● Jongeren zetten zich in voor het MDTproject Buurt Buik, delen tot de laatste
kruimel
de toegewezen doelstelling om 900 jongeren ieder 80 uur vrijwilligerswerk te
kunnen laten uitvoeren. Met alle
positieve werkingen, is een maatschappelijke dienstplicht dan geen optie?
Absoluut niet, volgens Jacqueline; “De
motor achter vrijwilligerswerk is de
motivatie, die moeten we aanslingeren!”
Voor het nationale kernteam van
maatschappelijke diensttijd blijft het
onzeker of een volgend kabinet hen nog
wel op zal nemen in het regeerakkoord.
Toch is Jacqueline optimistisch: “We
kunnen straks samen met alle partners,
jongeren en betrokkenen laten zien wat
we teweeg gebracht hebben!” zegt ze
hoopvol. “Zo houden wij elkaar, als één
netwerk van vrijwilligers, op de kaart.”
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H. Andreaskerk Groessen
Vieringen op zondag: zijn te volgen
vanaf 09.30uur via het YouTube
kanaal van de parochie. Voor diegenen die geen internet hebben, is
de viering van 09.30uur te beluisteren via de RTV Favoriet op kanaal 94.0 FM van Emmerich (DLD)
tot groot-Arnhem, 104.0FM regio
Doesburg, KPN radio kanaal 1019
en Ziggo kanaal 36.
Parochieblad Op Weg: wilt u in de
toekomst het parochieblad Op Weg
blijven ontvangen in Groessen, dan
moet u zich aanmelden. Meldt U
zich aan door uw Achternaam/
voornaam, adres/huisnummer,

eventueel emailadres te vermelden
en dit in te leveren via de brievenbus op Dorpstraat 7 te Groessen of
via het emailadres: Groessen@rkliemers.nl. Het blad is tevens te lezen via de website van de parochie.
Ook zullen we enkele exemplaren in
de Mariakapel op het kerkhof leggen.
Overleden: 17 juni jl overleed mw.
Riet Lenting-van Gellekom in de
leeftijd van 86 jaar. Dat zij mag rusten in vrede.
Intenties:Zondag 12 juli: Frans Uffing, Eef Buurman, Riet Vermeulen,
Frieda Lucassen-Roordink, Wim en

Lies Melchers-Derksen, Rikie Roelofs, Bernard en Marie van Onna,
Theodorus Dominicus, Hennie en
Wilhelmien Roordink-vd Velden en
Norbert, Ouders Thuis-van Aalten,
ouders de Haan-Witjes, ouders
Vermeulen-Kiewiet en Theo, Henk
Derksen en Paul, Antoon Willemsen, Saskia Roos-Willemsen, Bennie Derkzen, Theodorus en Riek
van Ditshuizen-Peters, Vader en
Moeder Staring, Bernard en Mientje Bouwman-Driessen, Jan te Witt,
Riet Vermeulen, familie Kloppenburg, Maria Nass-Uffing, Riet Lenting-van Gellekom.

Bijzondere prestaties van leerlingen
Liemers College beloond met LCAward
ZEVENAAR – Tijdens hun run om
de LCAward speelden sportieve
inspanningen een belangrijke rol,
maar en passant werd ook het
goede doel niet vergeten door de
zeven kandidaten die maandag
een gouden of zilveren LCAward
kregen uitgereikt in een voor deze
jaargang bescheiden Theatre of
Dreams.

Comité van Aanbeveling
Het slot was bewaard voor Peter

Kinderen in de leeftijd van 6 – 10
jaar zijn drie ochtenden per week
welkom. Het centrale thema voor
deze zomerschool is ‘Ik ben vrij’.
In de periode van drie weken worden er allerlei activiteiten rondom

gestudeerd. Alles om een mooie
carnavalswagen neer te zetten. De
basis hiervoor is een bolderkar, die
hiervoor wordt opgetuigd.
Buiten de reguliere lesuren om,
besteedt Edwin nog menig uurtje
aan voorbereiding, zodat de kinderen direct aan de slag kunnen.
Edwin is een carnavalist in ‘hart
en nieren’ en hij droomt zelfs van
carnaval. Hij weet kinderen te enthousiasmeren voor dit geweldige feest. Boemelburcht heeft in
hem een ‘kartrekker’ gevonden die
adviseert en zijn liefde voor carnaval weet over brengen op deze
groepen. Daarnaast ontdekken
kinderen ook hun talent en worden ze uitgedaagd om samen te
werken.

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:

www.gemeentenieuwsonline.nl

Jill Wijnbergen (zittend), pauzeert even tijdens het klussen en heeft de grootste lol met de
dochter van een van de leraressen. (foto: Jan van den Heuij)

de Baat (burgemeester van de gemeente Montferland) lid van het
Comité van Aanbeveling. Hij was
natuurlijk niet lijfelijk aanwezig in
Het Eetlokaal om de LCAward op
te spelden, maar hij was wel virtueel in het Theatre of Dreams om
de kandidaten te feliciteren en zijn

bewondering uit te spreken over
hun prestaties. “Jullie hadden niet
alleen dromen en ambities, maar
hebben ze ook op bewonderenswaardige wijze waargemaakt. Dat
is grote klasse en dat maakt jullie
veelbelovende toppers”, sloot hij lovend af.

Kunstwerk! Zomerschool van start
LIEMERS – Na het succes van
afgelopen jaar organiseert Kunstwerk! tijdens de zomervakantie in
Zevenaar, Duiven, Westervoort en
Lobith weer de zomerschool voor
kinderen die tijdens de vakantie
ondersteuning van de (Nederlandse) taal nodig hebben. Om zo het
nieuwe schooljaar beter en met
meer zelfvertrouwen te starten.

ZEVENAAR – Donderdag 24 juni
overviel het bestuur van Boemelburcht Edwin van Onna thuis voor
het opspelden van de erepin voor
zijn inzet voor Boemelburcht (de
naam voor Zevenaar tijdens carnaval).
Twee jaar geleden is Boemelburcht gestart met het project
‘Carnaval is Kunst’. Hiervoor worden basisscholen benaderd om
zich in te schrijven. Voor de lessen op de school werd Edwin van
Onna ingehuurd. Edwin neemt de
groep(en) 7 of 8 mee in de historie
van carnaval. Na deze eerste geschiedenisles wordt er getekend,
taken verdeeld, geplakt, geschilderd en soms zelfs een dansje in-

Door Piet van Breukelen
Geen uitbundig feest dit keer, maar
het blijft een prestatie van jewelste
voor de zeven winnaars Goud was
er voor Lieke Meertens, Wessel Haverkamp, Lotte Reintjes en Sjoerd
Kuiper en het zilver werd verdiend
door Jill Wijnbergen, Nienke Grollenbeek en Linn Padberg. Opvallend was dat er dit jaar grote sportieve prestaties zijn geleverd die
veel geld hebben opgebracht voor
een goed doel, zoals Spieren voor
Spieren en een bouwproject in Guatemala. Jill Wijnbergen presteerde
vorig jaar prima op het WK hiphop
dansen en daarna bekwaamde ze
zich ook in diverse dansstijlen zoals Afro, jazz, stijldansen en Zumba. Zij is de enige van het zevental
die ook een project volbracht in
groepsverband: in Ethiopië werd
een school opgeknapt.

Kartrekker ontvangt
Boemelburcht-erepin

taal georganiseerd, te denken valt
aan theaterlessen, muzieklessen,
kooklessen, verhalen schrijven over
de coronatijd, 21-eeuwse vaardigheden. De insteek is dat samen leren leuk is.
In Zevenaar wordt de zomerschool
gegeven op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtenden van
9:00 tot 12:00 uur in de periode van
14 tot en met 30 juli 2020. Locatie:
Bibliotheek Zevenaar (Turmac Cultuurfabriek).
In Duiven wordt de zomerschool
gegeven op de dinsdag-, woensdagen donderdagochtenden van 9:00
tot 12:00 uur in de periode van 14

tot en met 30 juli. Locatie: OGTent.
In Westervoort wordt de zomerschool gegeven op de maandag-,
dinsdag en woensdagochtenden
van 9:00 tot 12:00 uur in de periode van 27 juli tot en met 12 augustus 2020. Locatie: Basisschool De
Brug.
In Lobith wordt de zomerschool gegeven op de dinsdag-, woensdagen donderdagochtenden van 9:00
tot 12:00 uur in de periode van 28
juli – 13 augustus. Locatie: Gildehuis, lokaal van de muziekschool.
Aanmelden via activiteitenbiblio
theek@liemerskunstwerk.nl of
085 0409971.

Summerclinic
frisbee en korfbal
ZEVENAAR – Ben je tussen de 8
en 16 jaar kom dan op zaterdag 27
juni en 4 juli naar de gratis ‘Summer Clinics Frisbee en Korfbal’.
Beide zijn optimale bewegingssporten, waarbij volledige gelijkheid is tussen mannen en vrouwen.
Op 27 juni en 4 juli zullen de leeftijdsgroepen van circa 8 tot en met
12 en 12 tot en met 16 in twee sessies zowel frisbee als korfbal pelen.
Sportieve kleding en schoenen zijn
voldoende. Natuurlijk zijn deze clinics voor iedereen gratis. Geef je
wel even op.

Momenteel kunnen ouders/toeschouwers nog niet op het terrein
toegelaten worden. Kinderen worden dus voor de accommodatie
afgeleverd en opgehaald. “We
sporten in verschillende groepen
en pauzemomenten dit maakt het
mogelijk om alles in goede banen
te leiden. KV De Zwaluwen beschikt
over een eigen accommodatie met
twee kunstgras-, twee natuurgrasen drie beachvelden, dus veel ruimte. Dit maakt het mogelijk om te
sporten volgens de richtlijnen van
de RIVM.
Aanmelden of info via:
info@dezwaluwen.nl.

www.uitvaartzorgdeliemers.nl
0316 – 344 069

Cecilia Jansen
St eens t r aat 4 5 | 6 9 2 1 L B D u i v e n

Gecertifi
ceerd
Gediplomeerd
voor diabetes-,
reuma-, en overige
risicovoeten.

Pedicure Duiven West

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’

0316 - 26 56 31 | 06 - 57 55 25 71
info@pedicureduivenwest.nl
Cecilia Janssen
Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven
0316-265631 | 06-57552571

www.pedicureduivenwest.nl

Burkhard, Mariska, Ronald
en Lisette van De Wit DELA



Gediplomeerd lid
van ProVoet
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Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!
Zonwering
- rolluiken
- garagedeuren
Zonwering - Rolluiken
- Garagedeuren
- Terraluiken
Terrasoverkappingen
- Balkonbeglazingen
Terrasoverkappingen

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

Bruisend feest
of sfeervol dineren...

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

IN DE
ZOMERMAANDEN
OOK OP
MAANDAG OPEN
vanaf 12.00 uur

FEESTJE THUIS?
Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid
altijd persoonlijk en bijzonder te maken.
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie
naar dela.nl/zevenaar of bel 0316 72 91 65
voor een persoonlijk gesprek.

Wij verzorgen graag
de catering met ons
karretje compleet!

De Wit

Showroom

Energieweg 1
Lobith

Airconditioning in alle zalen
Familie Reymer, Dorpstraat 78,
6909 AN Babberich,
Telefoon (0316) 24 72 13, Fax (0316) 24 73 09
www.centrumreijmer.nl,
e-mail adres: info@centrumreijmer.nl

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS
NAAST
DE KERK IN
AR
OUD-ZEVENA
Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar
0316 - 74 55 77 ~ info@thoen-thans.nl ~ www.thoen-thans.nl

T: 0316-543570 • F: 0316-542692
info@winkels-keukens.nl

www.winkels-keukens.nl

Kom naar de showroom
voor een demonstratie
Bora X Pure

Bora Classic 2.0

NIEUW!
OOK QUOOKER SPECIALIST
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Familieberichten

Voorzichtige start heropening Het Musiater

Familieberichten voor zowel particulieren als bedrijven en begrafenisondernemers. U kunt uw familiebericht doorgeven via de mail;
gemeentenieuws@starterspers.nl. Wij maken de advertentie
voor u in orde en u ontvangt van ons een factuur.
Particulieren kunnen de advertentie ook contant komen afrekenen
op ons kantoor, Klappenburgstraat 30A, 6681 XS Bemmel.
Voor meer informatie kunt u bellen: 0481-46 47 70.
Er zijn 5 formaten met een standaard opmaak.
Formaat 1: 101,6 x 66 mm,		
prijs € 76,23 incl. BTW
Formaat 2: 101,6 x 97 mm, 		
prijs € 90,75 incl. BTW
Formaat 3: 101,6 x 132 mm,		
prijs € 114,95 incl. BTW
Formaat 4: 101,6 x 163 mm, 		
prijs € 141,57 incl. BTW
Formaat 5: 101,6 x 190 mm,		
prijs € 166,98 incl. BTW
Familieberichten worden ook geplaatst op www.gemeentenieuwsonline.nl
De berichten dienen uiterlijk dinsdag vóór 10.00 uur binnen te zijn.

DANKBETUIGING
Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
onze paps en onze enige lieve opa

Herman Willemsen
Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van
woorden, bloemen, praktische hulp of een luisterend oor.
Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

Zevenaar, juli 2020

Annie Willemsen-Hueskes
Marga en Michiel
Anouk en Youri
Britt
Maud en Mats
Johan
Joep en Basje

“Doe nog maar een borreltje”.

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:

www.gemeentenieuwsonline.nl

Vereniging Humanitas 75 jaar
LIEMERS – De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen
mensen om op eigen kracht iets
aan hun situatie te veranderen.
Ondersteuning door Humanitas is
kosteloos, tijdelijk en gebaseerd
op basis van gelijkwaardigheid. De
getrainde vrijwilligers bieden praktische hulp, tips en een luisterend
oor. De Humanitas-aanpak is erop
gericht de deelnemer zelfvertrouwen te geven. Zo kunnen ze hun
toekomst zelfstandig en met meer
plezier tegemoet zien.
In de Liemers is het project Humanitas Home-Start al 11 jaar actief!
De ondersteuning aan gezinnen
met kinderen tot 17 jaar en vanaf 28 weken zwangerschap, vindt
plaats bij gezinnen thuis. Enthousiaste vrijwilligers, die getraind
zijn én hun eigen levenservaring
gebruiken, ondersteunen ouders
en kinderen.
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“In 2019 ondersteunden we 49 gezinnen. Ouderschap gaat sommige
mensen makkelijker af dan anderen. Wanneer er behoefte is aan
een extra steuntje in de rug, waarbij
een vrijwilliger naar je luistert en
met je meedenkt en -doet, kan een
Home-Start vrijwilliger je net dat
zetje geven qua zelfvertrouwen en
aanpak.
Verwijzing naar Humanitas HomeStart de Liemers kan onder andere via de consulenten van de
sociale teams, het consultatiebureau of de huisarts. Ouders
kunnen zich ook zelf aanmelden.
Voor meer informatie over Humanitas en/of Home-Start de
Liemers kunt u kijken op de website: www.humanitas.nl/75jaar
of contact opnemen met een van
de coördinatoren Christien Stoeten (c.stoeten@humanitas.nl, 06
570259 07) en Loes Hulsebosch
(l.hulsebosch@humanitas.nl,
06 35130961).

ZEVENAAR – Op zaterdag 4 juli is het eindelijk
zover en vindt de eerste voorstelling sinds
maanden weer plaats in
Het Musiater. Cabaretier Emiel van der Logt
bijt het spits af met zijn
voorstelling Serieus?! Hij
gaat het hebben over de
dingen die echt belangrijk zijn zoals liefde, vrijheid en doen waar je zin
in hebt.
En de altijd goedlachse
Brabantse cabaretier Marlon Kicken komt op vrijdag
17 juli naar Het Musiater De goedlachse Marlon Kicken is op 17 juli in Het Musiater te zien.
met de voorstelling ‘In de lift’ waarin lang en zorg dat je erbij bent!
gitaarworkshop of robotjes maken
hij je op hilarische wijze meeneemt Veel mensen blijven dit jaar thuis. in LAB12.
in zijn leven. Beide voorstellingen Maar wat moet je dan toch al die Vanaf maandag 13 juli zal er zes
zijn 19 euro en zijn online te boeken weken doen? Kunstwerk! gaat een weken lang op de maandag tot en
op www.liemerskunstwerk.nl.
gevarieerd en creatief programma met donderdag een programma
Uiteraard worden de voorzorgs- aanbieden voor jong en oud op alle aangeboden worden die je online
maatregelen van het RIVM in acht locaties van Kunstwerk! in de Lie- kuntboeken. Kijk op liemerskunstgenomen, dus is er maar beperkt mers. Te denken valt onder ande- werk.nl/zomertdoor en reserveer
beschikbaarheid. Dus wacht niet te re aan een schildercursus, lezing, jouw favoriete vrijetijdsbesteding.

Cursusprogramma Kreatieve Kring Westervoort
WESTERVOORT – Het programmaboekje 2020-2021 van de Kreatieve Kring Westervoort is uit! Een
dezer dagen ontvangen alle inwoners van Westervoort en directe
omgeving het nieuwe boekje in de
brievenbus.
Het nieuwe cursusprogramma
gaat medio september in en biedt
een breed scala aan lang- en kortlopende cursussen en workshops:
van tekenen/schilderen, beeldhouwen en keramische vormgeving tot
kunstbeschouwing, glas in lood en
fotografie. Geheel nieuw komend
seizoen is de cursus tekenen en
schilderen voor jongeren vanaf circa 18 jaar, de workshop vogels en
bloemen van keramiek en de korte
cursus keramische vormgeving en
boetseren.
In verband met de coronacrisis zal
de uitvoering van de lessen mogelijk iets aangepast worden, geheel
conform de richtlijnen van het
RIVM. De hygiënemaatregelen zullen strikt in acht worden genomen
en ook de inrichting en routing van
de lesruimtes en het gebruik van
materialen zal op een veilige wijze
verlopen.
Alle cursussen en workshops worden verzorgd door vakbekwame, enthousiaste docenten. De Kreatieve
Kring beschikt over moderne atelierruimtes in Kulturhus de Nieuwhof
aan de Rivierweg 1 in Westervoort.
“Kijkt u het boekje beslist even door.
Er zit wellicht ook een gezellige en
interessante cursus of workshop
voor u bij! Of kom naar onze open
dag op zondag 6 september van
11.00-16.00 uur in Kulturhus De
Nieuwhof. Mocht u het programmaboekje gemist hebben, dan is deze
ook verkrijgbaar bij de biliotheek of

Schilderij klaproos. (foto: Jose Lorx)

cursusadministie.
Voor nadere informatie over aanmelding en inschrijving kunt u con-

tact opnemen met Riky Rothengatter, 026 3119659 of zie de website
www.kreatievekringwestervoort.nl.”

PERSONEEL
GEZOCHT!
Wij zoeken per direct voor onze
Zonnestudio in Elten een vriendelijke en
flexibele dame vanaf 20 jaar.
Het salaris licht boven het minimum loon!!!
Uw werk locatie is:
Dr. Robbers Strasse 6
46446 Emmerich- Elten
Contact opnemen kan via
D- 0049/ 2828- 901895 of
Holland 0031/ 618549519

CARPROF
RENNES ZEVENAAR
DE GARAGE VOOR
ALLE MERKEN
Onderhoud en reparatie voor alle automerken
24 maanden garantie op onderdelen en reparaties
Merkonderdelen van originele kwaliteit
Onderhoud en reparatie met behoud van fabrieksgarantie
Vakmensen die van hun vak houden en u kwaliteit leveren
Offerte vooraf en heldere prĳsafspraken

CARPROF RENNES ZEVENAAR
HENGELDER 11, ZEVENAAR,
T 0316 - 526 592, E ZEVENAAR@CARPROF.NL
WWW.CARPROF.NL/ZEVENAAR

E
S
A
E
L
E
T
A
V
I
R
P
I
K
U
Z
SKUOSTELOOS OPZEGBAAR ALS JE WERELD OP Z’N KOP STAAT

en en 10.000 km
*Gebaseerd op 60 maand

atelease

arden op suzuki.nl/priv

per jaar. Bekijk de voorwa

De hele wereld staat op z’n kop. Ondertussen wil je wel mobiel blijven. Bij Suzuki Private Lease kun je je contract opzeggen
als je bijvoorbeeld je baan verliest en je het niet meer kan betalen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES

Hengelder 11 . 6902 PA Zevenaar . Tel 0316 - 526592 . www.autobedrijfvanrennes.nl
Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm, EC 2017/1347AG: 3,9 - 5,6 l/100 km; 25,6 - 17,9 km/l; CO2-uitstoot: 89 - 110 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, (incl. max. bonus/malus of 12
schadevrije jaren) en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en
gewicht. • meer kilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud
van acceptatie • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt • Wijzigingen en typefouten voorbehouden • directsales@suzukifs.nl
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‘Ik heb altijd meer ideeën dan ik kan uitvoeren’
Beeldend kunstenaar Eljada van Muijden schildert, tekent en maakt keramiek
Alie Engelsman
ZEVENAAR – Beeldend kunstenaar Eljada
van Muijden woont en werkt vijftien jaar in
Zevenaar. Haar atelier, met atelierwinkel, is
gevestigd aan de Bommersheufsestraat 13.
Een paar jaar geleden stond er een gele koe
bij haar voordeur. De koe werd vernield, maar
enkele daders meldden zich netjes en zorgden voor een nieuwe koe. Eljada heeft het
dier onlangs beschilderd. Nu pronkt er een
zwart-wit exemplaar bij de voordeur.
Eljada van Muijden is een veelzijdig kunstenaar. Ze schildert, tekent en maakt keramiek,
waaronder gebruikskeramiek zoals servies,
vazen en schalen. Ze tekent al zolang ze zich
kan herinneren, het is haar tweede natuur.
Eljada: “Als kind op school was tekenen niet
altijd toegestaan en dan maakte ik vaak tekeningen in mijn hoofd, altijd handig als je geen
tekenspullen bij je hebt. Ik kreeg van mijn ouders de ruimte om mij artistiek te ontwikkelen,
mijn vader was een kunstliefhebber, zeg maar
gerust ‘een kunstenthousiast’ en samen bezochten we veel tentoonstellingen. We woonden in Amsterdam en ons favoriete museum
was het Stedelijk Museum. Één van de eerste
tentoonstellingen die ik mij kan herinneren is
de tentoonstelling van Marc Chagall. Ik was
toen vijf jaar. De reproducties die mijn vader
toen heeft gekocht heb ik nog.”
Dagelijks leven
Haar inspiratie haalt Eljada uit het dagelijkse
leven, haar omgeving, de mensen die ze ontmoet, de kleuren, het landschap, de stad die
ze ziet. Eljada: “Ik heb altijd meer ideeën dan ik
kan uitvoeren. Ik voel me het beste als ik aan
het werk ben. Dan ontstaan de ideeën bijna
vanzelf. Maar soms ben ik onderweg en word
ik getroffen door een spannende vorm of
mooie kleuren, structuren, een vallende schaduw. Dan begint het te kriebelen en wil ik het
liefste aan het werk. Ik werk vanuit een basisidee of een basisvorm en ik vervolg ‘spelend’
het maakproces tot het resultaat mij bevalt.
Als ik schilder heb ik een grote vrijheid, ik kies
het formaat, de drager, het kleurenpalet, de
compositie vanuit mijn basisidee en het werkproces kan beginnen. Net als bij keramiek
moet je eerst het ambacht tot in je vezels

Eljada voor haar atelier: “M’n inspiratie haal ik uit het dagelijkse leven”. (foto: Alie Engelsman)

beheersen voordat je in vrijheid kunt werken.
Ik schilder met rechts, mijn voorkeurshand,
de werkende hand, terwijl mijn linkerhand, de
denkende hand, rust. Dat geeft een dynamiek
die zichtbaar wordt in het schilderij. Dat is anders dan bij keramiek, waarbij ik mijn beide
handen gebruik. De harmonie tussen de handen vormt het ambacht, de harmonie tussen
handen, hart en hoofd maakt het tot kunst.”
Slow living-lifestyle
Eljada heeft een voorkeur voor handvormen,
maar haar draaischijf kan ze zeker niet missen. Ze vindt het leuk om beide technieken te
combineren. Bij het maken van gebruiksgoed,
zoals servies is ze gebonden aan de menselijke maat, de toepassing en het moet vanzelfsprekend foodsafe zijn. “Zoals een schilderij
ergens aan de muur belandt, komt gebruiksgoed op tafel terecht en bepaalt daar dan de
sfeer. Mensen nemen het in de hand en zetten het aan hun mond. Het eten voor gasten

wordt er in opgediend, het ademt gastvrijheid
uit. Je ziet dat er tijd in is gestoken en dat er
zorg aan is besteed. Je kunt een pizza uit een
kartonnen doos eten, of van een Ikea-bord,
maar van een ambachtelijk gemaakt bord
smaakt het beter. Daar zit de tijd, de hand, de
volle aandacht en de passie van de maker in.
Probeer het zelf maar eens en ervaar het. De
slow living-lifestyle trend heeft gezorgd voor
herwaardering van handgemaakt en uniek. De
24/7 economie legt een grote druk op ons.
Steeds meer mensen zoeken naar een andere mindset: meer aandacht, minder haast en
minder massaproductie. Opruimgoeroe Marie
Kondo leert ons ‘ontspullen’. En Kinfolk zegt:
‘laat je bewuste leefstijl weerspiegelen in je
huis.’”
Dagindeling
Eljada schetst hoe haar dag er uitziet. “Ik begin de dag rustig. Na het ontbijt ga ik naar
mijn atelier om aan de slag te gaan. Dat kan

“De harmonie tussen de handen vormt het ambacht, de harmonie tussen handen, hart en hoofd maakt het tot kunst.” (foto: Alie Engelsma)

van alles zijn. Ik ben als beeldend kunstenaar
ook ondernemer. Het is leuk om eigen baas te
zijn, maar daar horen wel bepaalde taken bij.
Er is vaak onverwacht bezoek in het atelier,
mensen die even rond willen kijken, of iets
speciaals willen laten maken of op zoek zijn
naar een uniek handgemaakt kadootje. Soms
komen oud-cursisten, oud-studenten langs
om een kop koffie te drinken of buren die zin
hebben in een glas wijn of een kom thee en
even komen bijkletsen. Dat is altijd gezellig.
Als de stilte weer terug is gekeerd, ga ik lekker aan het werk, ideeën verder uitrollen, een
schilderij afmaken of beginnen met een nieuwe keramiekserie. Ik maak vrij werk, werk ook
in opdracht en maak speciale series potten
die te koop zijn bij De KnipKas aan de Grietsestraat 29A in Zevenaar.”
3 Oever Atelier Route
Eljada doet nu al vier jaar mee aan de 3 Oever
Atelier Route van het 3 Oever Festival. Haar
werk zal dit jaar te zien zijn in biologisch restaurant Heerlijckheid Herwen aan de Molenstraat 9 in Herwen. Daar exposeert ze haar
werk, samen met zes andere kunstenaars.
Het 3 Oever Festival vindt dit jaar plaats op
18, 19 en 20 september. Het festivalgebied
is in drie oevers ingedeeld en elke oever heeft
een pleisterplaats. De Liemers valt onder de
Oostoever en Heerlijckheid Herwen is de pleisterplaats op deze oever. De kunstroute van
het festival is een laagdrempelige manier om
kennis te maken met kunst in de Gelderse
Poort. In totaal doen dit jaar ruim zestig beeldend kunstenaars mee in de 3 Oever Atelier
Route. “We kunnen zoveel van elkaar leren en
elkaar inspireren. Het 3 Oever Festival stimuleert de kunstenaars om er samen een mooie
kunstroute van te maken.”
Eljada nodigt kunstliefhebbers uit om een
keer een kijkje te komen nemen in haar atelier.
Zeker weten of de deur voor je open staat?
Maak dan een afspraak. Meer informatie: https://www.eljadavanmuijden.com/		

SAMEN WERKEN
AAN EIGEN WIJSHEID
Column

Albert Pleiter (58)

‘Meedenken
met school’
Wat doet de technische dienst
van LiemersNovum precies?
“Samen met Hans Jansen en Marcel van het
Hof zijn wij er voor de scholen. Wij pakken
alles op: van de wifi in het schoolgebouw tot
het maken van meubels. Zo hebben we zelf
een kast voor de iPad gemaakt, waarin het
apparaat ook kan worden opgeladen.”
Wat maakt het werk leuk?
“De interactie met de kinderen! Als wij aan
het werk zijn horen we honderd keer per
dag: ‘wat doe je?’ Erg leuk! Wij betrekken
de kinderen er ook altijd een beetje bij door
alles wat we doen uit te leggen. Scholen
kunnen ons verder altijd bereiken als er
iets aan de hand is. Maar we bedenken zelf
ook dingen. Zoals de magneetstrips waar
je tekeningen op kunt hangen in de klas.
Handig en leuk.”

‘Kunst vergroot de
wereld van kinderen’
“Kunst vergroot de wereld van kinderen en verrijkt je leven. Het is goed om kinderen hier vroegtijdig mee in aanraking te laten komen.” Aan het woord zijn docenten Jacquelien Bredenoord en Jeannette Janse van OBS Het
Kofschip. De Zevenaarse basisschool die Kunst met een hoofdletter schrijft.
Op dit moment worden de lessen van Het Kofschip
nog gegeven in het tijdelijke onderkomen aan de
Guido Gezellestraat. In afwachting van de oplevering van de nieuwbouw aan de Platanenlaan. Het
oude gebouw fleurt aan de binnenkant op dankzij
kunst aan de wanden. Gemaakt door leerlingen.
Kunst is belangrijk bij Het Kofschip.
Het begon allemaal elf jaar geleden, vertelt Jacquelien Bredenoord. “Ik begon een website waarop ik teken- en kunstlessen plaatste. Die probeerde
ik uit bij kinderen in mijn klas. Het sloeg aan. Ik heb

het vervolgens geïntroduceerd bij de andere leerkrachten die er ook voor open stonden. Dat was de
doorbraak van kunst op Het Kofschip.”
Sindsdien krijgen de leerlingen één middag in de
week lessen in Arts & Activities. Hieraan zijn de
vakken muziek, handvaardigheid en tekenen gekoppeld. Jeannette: “We sluiten zo’n periode af
met een tentoonstelling van de kunstwerken op
onze Wall of Fame.”
Helaas staan de kunstlessen de laatste periode
vanwege Covid 19 op een laag pitje. Maar ze ke-

Genoeg werk gehad de
afgelopen tijd?
“Ons werk is gewoon doorgegaan. De scholen stonden leeg, dus we konden hier en
daar zelfs groot onderhoud verrichten, maar
het was wel minder gezellig zonder
de kinderen.”

ren volgens de dames zeker terug. Omdat het zo
belangrijk is, benadrukken ze.
Jacquelien: “Op een voor kinderen begrijpelijke
manier leggen we kunststromingen zoals surrealisme, opart en jugendstil uit aan de kinderen. We
vertellen dat Mondriaan geen ‘kleuterwerk’ levert,
zoals wel eens wordt geroepen, maar dat hij er een
bedoeling mee heeft en in zijn tijd vernieuwend
was. Dat werkt. Kinderen herkennen dat.”
Omdat niet alle kinderen vaak in een museum komen is de basisschool dé plek om kunst onder de
aandacht te brengen. Jeannette: “Kunst vergroot
je wereld. Je leert daarbij elkaars mening respecteren omdat iedereen anders naar kunst kijkt.”
Naast de kinderen is ook het thuisfront enthousiast
over de kunstlessen. Jeannette: “We krijgen leuke
reacties. Onlangs nog van een opa en oma die het
geweldig vinden dat kinderen met verhalen thuiskomen over kunstenaars die zij ook kennen.”
Jacquelien: “We krijgen zelfs regelmatig positieve
reacties van oud-leerlingen die er echt wat van
hebben opgestoken. Een enkeling is zelfs naar de
kunstacademie gegaan. Dat is zo leuk! Kunst verrijkt je leven.”

De laatste
loodjes
Wanneer een schooljaar nog maar een paar
weken duurt en de verlokkingen van de
naderende zomervakantie op ons afkomen,
worden de laatste loodjes voelbaar. Het
nieuwe schooljaar staat al stevig in de
steigers, maar soms is een aantal heikele
zaken nog niet geregeld. Dat moet de
komende tijd nog gebeuren en daarna kan
de focus gelukkig op ontspanning. Even de
zinnen verzetten. Of je dat nu thuis doet of
elders een plek gevonden hebt, in beide
gevallen is het zoeken naar evenwicht
tussen inspanning en ontspanning essentieel. Voor dat evenwicht gebruiken we een
‘weegschaal’ waarin die laatste loodjes
beslissend zijn. De laatste loden gewichtjes
vragen doorzettingsvermogen en omdat ze
vaak beslissend zijn ook nauwkeurigheid
en focus. Maar als dat evenwicht er is, is
het jaar geslaagd en kan een ontspannende
vakantie beginnen.
Ik wens ieder een succesvolle finale van dit
bijzondere schooljaar en voor daarna een
plezierige vakantie! Voor het evenwicht
hebben jullie die wel verdiend.

Pieter Jan Buhler

Bestuurder LiemersNovum

Het Kofschip ademt kunst. Foto Sjoerd Geurts

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

BeCo Kunstgras

Het voordeligste kunstgras adres uit de regio
voor Particulier en Grootverbruikers

U kunt
het kun
s
gelijk m tgras
eeneme
n
of laten
bezorge
n!

Voordelen van kunstgras:
✓ Nagenoeg geen onderhoud
✓ Altijd een natuurlijke uitstralingen
✓ Kind en dier vriendelijk
✓ Veilig met valdemping
✓ Uv bestendig
✓ Besparend
✓ Nooit meer vieze gele dode plekken
✓ Water doorlatend

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

20 soorten kunstgras op voorraad!

Openingstijden:
Zaterdag geopend
Overige dagen op afspraak

8 jaar garantie + direct leverbaar

NU 50% KldOoRekT(stINabilisGatiedoek)*

rdee
op het Drukjulive
aankoop van kunstgras
en augustus 2020 en alleen bij
*Geldig in de maanden
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Lappen tekst vervangen door leuke illustraties
Yvonne Heijneman maakt infographics en wenskaarten met een boodschap
Floor Dekkers
ZEVENAAR – Yvonne Heijneman (55) is
webdesigner, tegenwoordig maakt ze ook
‘infographics’ en wenskaarten met een
mooie boodschap. Hierbij maakt ze gebruik
van woordgrappen, ze wil informatie op een
leuke manier overbrengen.
De Oud-Zevenaarse is werkzaam bij ‘Waterschap Rijn en IJssel’, daarnaast heeft ze haar
eigen bedrijf: ‘4Wdesign’. Ze ontwikkelt en
onderhoudt hier verschillende websites voor
kleine ondernemingen. Buiten deze bezigheden is Yvonne op dit moment veel bezig met
YH-tekent. ‘‘Tekenen vond ik altijd al leuk. Ik
zag een workshop voorbij komen voor zakelijk-tekenen via Facebook. Ik dacht: dit moet
ik doen!’’ De werken van Yvonne leggen teksten uit via eenvoudige tekeningen. Het doel
is dat de kern van het verhaal erin is verwerkt
en het toch een glimlach kan opleveren.
Maar hoe is dit idee ontstaan? ‘‘Vaak zie je
dat bedrijven gebruik maken van ontzettend
grote lappen tekst, hier kun je moeilijk doorheen lezen. Er wordt dan vaak over de boodschap heen gekeken. Op websites wordt
informatie al kleiner aangeboden, maar het
is veel makkelijker om dit via illustraties te
doen. Het is leuker om naar te kijken en je
onthoudt het beter’’, aldus de illustrator. Ze
vervolgt: ‘‘Het is fijn om feedback en berichtjes van anderen te ontvangen. Ik krijg vaak te

“Tekenen is iets kleins, maar kan iets groots brengen.”

horen dat het echt werkt om de boodschap
zo beter over te brengen.” Yvonne legt uit
dat ze een perfectionist is: ‘‘Bij mijn tekeningen maak ik simpele poppetjes en hoef ik
niet te letten op de details, dit is soms nog

even wennen. Omdat ik zelf een beeld-denker ben, zie ik veel plaatjes in mijn hoofd.
Als ik dan bezig ben met tekenen blijven de
ideeën komen.’’ Op de wenskaarten maakt
Yvonne voornamelijk gebruik van cartoons,

maar ze maakt ook sketchnotes.
Dit zijn eenvoudig gezegd een
soort praatplaten, laatst heeft ze
er een mogen maken voor een
bouwbedrijf, om de RIVM maatregelen uit te leggen. De Oud-Zevenaarse maakt haar tekeningen
digitaal: ‘Daar heb ik software
voor als Illustrator, Photoshop
en Indesign. Aangezien ik ook
websites bouw, had ik alle benodigdheden in huis, dit maakte
de drempel wat lager om ook
met wenskaarten aan de slag
te gaan.” Het doel van Yvonne is
om de boodschap goed over te
brengen. Ze hoopt dat mensen
er blij van worden. “Een glimlach
kan heus niet altijd, er zijn ook
minder leuke momenten, maar
juist die momenten lichter maken vind ik erg fijn.’’ Ze haalt
zelf veel energie uit illustreren:
“Ik heb een zwakke gezondheid
en in deze bizarre periode kom
ik niet buiten huis. Tekenen is
iets wat ik tussen 4 muren kan
doen; het is iets kleins, maar kan
iets groots brengen.” Toch blijft
voor Yvonne het belangrijkst dat ze anderen aan het denken kan zetten en wat positiviteit kan meegeven. Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website www.yh-tekent.nl of
www.instagram.com/yh_tekent.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Lichtpuntjes
Er mag gelukkig steeds meer in deze bijzondere tijd van corona. Toch blijft het
bijzonder. Normaal gesproken is dit een
tijd van eindmusicals in de theaterzaal, het
play-inn orkest, de uitreiking van muziekdiploma’s en eindeseizoen bijeenkomsten.
Voor ons een duidelijke markering van het
einde van het seizoen en het begin van
de zomerperiode. Na al deze activiteiten
breekt de vakantie aan, zodat je weer met
een dosis energie aan het nieuwe seizoen
kunt beginnen. Ik heb het al vaker gememoreerd: wij missen de reuring. Maar ik
denk ook aan al die kinderen en ouders die
dit jaar deze slotactiviteiten moeten missen. We zijn blij dat de muziekschool weer
draait. Als er dan weer een optreden is met
klein publiek dan is dat extra genieten. Zoals twee weken geleden toen we een open-

baar D-muziekexamen hadden. Hoewel
we maar met een handjevol mensen in de
zaal zaten, was het optimaal genieten van
deze leerling die de vleugel op het podium
bespeelde. Uiteraard mocht hij na afloop
in de foyer zijn welverdiende diploma in
ontvangst nemen. Wat is dat toch fijn, zo’n
live beleving. Daar kan geen enkele online registratie tegenop. A.s. zaterdag houden we dan ook gewoon een ‘open dag’
in Het Musiater, om te laten zien wat een
rijkdom het is als je een instrument kunt
bespelen. En als klap op de vuurpijl toch
ook een voorstelling op dezelfde dag. We
hebben nog te maken met beperkingen en
dat duurt nog wel even, met name voor het
theater, maar gelukkig zijn er weer lichtpuntjes. Ik hoop dat iedereen de weg naar
ons weer vindt!

Liemers Poëzie
PRATEN OVER HET WEER
Ongoddelijke temperaturen, gruwelijke
plakkerige, pesthitte. Werkelijk waar.
We verlangen naar een beetje warmte
Eenmaal opgeklommen is hij daar;
de zon, stralend als een gouden kachel.
Zonder genade en zonder tegenspraak.
Luistert naar de klaagzang, mensen!
Want hier in Nederland is het vaak
beroerd, benauwd, betoeterd klef.
Druppels rollen van ons voorhoofd alsof
wij uit de pan zijn geklommen om eronder
te liggen bakken.
Houd je mond en neem het ervan.

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

Ted Prost

BEDRIJFSBUS.com, recent

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

uitgeroepen tot universeel

Technisch specialist

autobedrijf van het jaar, zoekt
een nieuwe collega voor onze
moderne werkplaats.
BEDRIJFSBUS.com is een bedrijf
met een specialisme in lichte
bedrijfswagens en campers.
Klanttevredenheid is waar het
allemaal om draait. Heb jij zin in
deze nieuwe uitdaging, en wil jij
je bij ons verder ontwikkelen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zoeken wij:
●

Je hebt ervaring in de branch.

●

Je bent netjes in je werk en omgang met klanten.

●

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent zelfstandig.

●

Je kunt storingen analyseren en oplossen.

Wat bieden wij:
●

Een fulltime baan van minimaal 38 uur.

●

Een afwisselende en uitdagende baan.

●

Een (MKB) hecht teamverband.

●

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Spreekt dit je aan? Twijfel dan niet en mail je CV naar
info@bedrijfsbus.com

BEDRIJFSBUS.com
Gochsestraat 30
6851 JE Huissen

BEDRIJFSBUS.com, recent

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

uitgeroepen tot universeel

Camper specialist

autobedrijf van het jaar, zoekt
een nieuwe collega voor onze
moderne werkplaats.
BEDRIJFSBUS.com is een bedrijf
met een specialisme in lichte
bedrijfswagens en campers.
Klanttevredenheid is waar het
allemaal om draait. Heb jij zin in
deze nieuwe uitdaging, en wil jij
je bij ons verder ontwikkelen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zoeken wij:
●

Je hebt ervaring in de branch.

●

Je bent netjes in je werk en omgang met klanten.

●

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent zelfstandig.

●

Je kunt storingen analyseren en oplossen.

Wat bieden wij:
●

Een fulltime baan van minimaal 38 uur.

●

Een afwisselende en uitdagende baan.

●

Een (MKB) hecht teamverband.

●

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Spreekt dit je aan? Twijfel dan niet en mail je CV naar
info@bedrijfsbus.com

BEDRIJFSBUS.com
Gochsestraat 30
6851 JE Huissen
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Sanidirect is een vernieuwende, moderne franchise organisatie en heeft naast
25 showrooms ook een webshop. Wij leveren absolute A-kwaliteit tegen internetprijzen, met alle adviezen en service die je van een top winkel mag verwachten!

Wij zoeken een:

Enthousiaste Verkoopadviseur
(fulltime)

PAKKET

DEAL
Je hebt minimaal een MBO diploma richting commercie, retail of horeca;
2.995,Een relevante commerciële werkervaring;

Wij vragen

•
•
• Bereid zijn om minimaal één koopavond, feestdagen
en 6 van de 8 weekenddagen te werken.
“Wij helpen graag met

Wij bieden

BADKAMER LATIA

INCLUSIEF TEGELS

advies en het
ontwerp van
de nieuwe
badkamer!”

• Een salaris met een aantrekkelijke bonusregeling,
pensioen, personeelsMaurice
Arends
korting en vakantiegeld;
eigenaar
• Goede werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn;

COMPLETE BADKAMER,
• Secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals pensioenregeling, personeelskortinTOILETRUIMTE OF BADMEUBELSET
gen op verzekeringen, keukens, sanitair, meubelen en gratis ondersteuning
 INCLUSIEF TEGELS
en advies op financieel gebied.
 ONDERDELEN WISSELEN NAAR WENS
 EENMALIG GROOT INGEKOCHT

NIEUWGRAAF 46
Mail uw sollicitatiebrief en CV naar: m.meijer@sanidirect.nl,
t.a.v. dhr. M. Meijer.
6921 RK DUIVEN
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 026 379 1309

 SUPER SCHERP GEPRIJSD

Ga naar de winkel of kijk op sanidirect.nl voor alle badkamers

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
SD2018060601_Adv Duiven_285x440mm.indd 1

Sanidirect Duiven Arnhem, Nieuwgraaf 46, 6921 RK Duiven

6-6-2018 09:47:13

Zoek jij als zorgprofessional
een werkkring met waardering?
Verzorgenden IG
ABC Zorgcomfort zoekt

Werkomgeving van ABC Zorgcomfort:
ABC Zorgcomfort biedt woon- en zorgondersteuning aan ouderen die zelfstandig wonen in
een huurappartement binnen een van de drie locaties in de Liemers. Wij zijn geen verpleeghuis of verzorgingshuis, maar bieden thuiszorg in de eigen woonomgeving. Vanuit onze missie: “een goede oude dag waar zorg een onderdeel van is”, geven we professionele woonzorgondersteuning met respect voor de behoefte aan privacy, eigenheid en geborgenheid van
de cliënt.
Waarom kies jij voor ABC Zorgcomfort?
• Wij staan voor VAKMANSCHAP, AANDACHT, PLEZIER;
• Wij waarderen jouw professionele inbreng;
• Wij ondersteunen jouw ambitie om te groeien in je vak;
• Wij zorgen ervoor dat jij veilig en gezond kunt werken;
• Plezier in het werk? Daar zorgen we samen voor;
• Onze organisatiebuddy zorgt ervoor dat jij je snel thuis voelt.
Onze medewerkers waarderen:
• De eigen verantwoordelijkheid en afwisseling in het werk;
• De kleinschaligheid, familiegevoel;
• Een ideale werkomgeving: “thuiszorg onder één dak.”;
• Fijn werkklimaat (warm bad);
• Betrokken leidinggevende en collega’s.
Interesse?
Heb jij een diploma Verzorgende IG of gelijkwaardig?
Wij nodigen je graag uit om kennis te maken
en de sfeer te proeven. Stuur je CV naar
personeelszaken@abc-zorgcomfort.nl,
dan maken we een afspraak.

Vacature (junior-) Calculator-Werkvoorbereider
Asbestsanering, Sloop- en Grondwerk
DTA - Aankomend uitvoerder/werkvoorbereider

Functieomschrijving:
Goris
Sloopwerken zoekt
DAV
Als
calculator-Werkvoorbereider
ben jeeen
bij J.A.
Goris/&DTA
Zonen!BV
verantwoordelijk voor een gevarieerd takenparket zoals:

Van Dalen Sloop en Asbest B.V. voert vakbekwaam en met oog voor het milieu en de
leefomgeving sloopwerkzaamheden en asbestsaneringen uit op landelijk niveau. Vanuit
Huissen werken toegewijde en enthousiaste medewerkers aan zowel kleinschalige projecten
voor particulieren als aan omvangrijke, complexe en aansprekende projecten voor bedrijven
en (semi) overheden.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor circulariteit staat bij van Dalen Sloop
en Asbest B.V. hoog in het vaandel, bij al onze werkzaamheden staan veiligheid, kwaliteit,
uitstraling, en duurzaamheid voorop.

- Bij
Calculeren
van asbest-, sloop
en grondwerkzaamheden.
Goris Sloopwerken
saneer
je asbest (zowel binnen als buiten) in
- een
Zelfstandig
opnemen
van projecten.locaties en in verschillende settingen
leuk team
op verschillende
- voornamelijk
Opstellen van open
en offertes
in overleg met de directie.
in debegrotingen
regio Arnhem
en Nijmegen.
- Het melden van projecten aan bevoegd gezag en Certificerende instellingen.
- Opstellen van Werk-, VGM plannen.
eisen:
- Functie
Verzorgen
KAM coördinatie Asbest-, VCA**, SVMS-007 en ISO9001.

bent
in het bezit van een geldig DAV- of DTA certificaat.
- UitvoerenJevan
nacalculaties.

Wij zoeken wegens uitbreiding van ons team een DTA die komende jaren zou willen doorgroeien
naar uitvoerder/werkvoorbereider en zo een flexibele duizendpoot is binnen onze onderneming.
Functie eisen:
○ Aantoonbare ervaring als DTA en ervaring binnen de sloop- en/of asbestbranche.
○ In bezit van een geldig certificaat VCA (VOL).
○ Je hebt een flexibele werkhouding.
○ je bent bereid te willen doorgroeien met de bijbehorende opleidingen.
Competentie:
Wij zoeken een ervaren DTA die stessbestendig, accuraat en commercieel sterk is. Daarnaast
vinden wij het belangrijk dat je enthousiast bent, goed in een team kunt werken en een
positieve werkhouding hebt.
Wat Bieden wij jou?
○ Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.
○ Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen invulling.
○ Een fijne werksfeer in een leuk team binnen een bedrijf met 61 jaar historie.
○ Vaste bedrijfswagen.
○ Mogelijkheden door te groeien tot volwaardig uitvoerder/werkvoorbereider.
Ben jij wie wij zoeken? Durf jij deze uitdaging aan?
Stuur dan zo snel mogelijk je CV inclusief motivatie naar info@vdsloopasbest.nl
t.a.v. Marchella Peters en wie weet wordt jij onze nieuwe teamplayer!
VAN DALEN SLOOP EN ASBEST B.V. | HANDELSTRAAT 7, 6851 EH HUISSEN
EMAIL: INFO@VDSLOOPASBEST.NL

www.vandalenhuissen.nl

Functieomschrijving:

Of je bent bereid hiervoor een cursus te volgen (wordt

Functie eisen:
vergoed).
- Minimaal
een
MBO
opleiding
(bouwkundige
opleiding
is een in
Pré).
 Je
hebt
geen
last van
hoogtevrees
of werken
kleine
- Affiniteit ruimtes
met sloop en asbest.
- Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
 Je werkt graag in teamverband
- Bereidheid cursussen te volgen.
 van
(Pré)
Je bent
in het bezit van een rijbewijs B of BE (voorkeur)
- In bezit
rijbewijs
B (E).
 bekend
(Pré) Je
komt
uit de regio
Arnhem
Nijmegen
- Je bent
met
het complete
Microsoft
Office
pakket.
- Pro actieve houding.
- Wij
Nauwkeurige
werkmentaliteit.
bieden jou:



Een baan voor 40 uur per week (uitzicht op een vast

Wat bieden wij:
contract)
- Uitzicht op een vast dienstverband bij een bedrijf wat meer dan 65 jr. bestaat.
 arbeidsvoorwaarden
Branchegerichte conform
opleidingen
cursussen op onze kosten
- Goede
Bouwen
CAO.

Een
goed
salaris
op
basis
van
ervaring
en leeftijd
- Een plezierige en informele werkomgeving.
- Startop korte
termijn
mogelijk.
Goede
arbeidsvoorwaarden
conform de bouw cao
- Een marktconform salaris.
- Neem
Een leuke
en afwisselende
baan in
contact
op en/of stuur
je de
CVbouwsector.
!:

J.A. Goris & Zonen BV

T: 0481-422104

6686BA Doornenburg

W: www.gorissloopwerken.nl

Bij interesse solliciteer dan nu! via info@gorissloopwerken.nl
De van der Schuerenweg 8
E: info@gorissloopwerken.nl
t.a.v. Frank Arends

J.A. Goris & Zonen BV
sloopwerk

-

grondwerk

-

asbestsanering

De Zaken
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Voor Nederlands kunstgras tegen aantrekkelijke
prijzen gaat u naar BeCo Kunstgras

Foto: Sven Scholten

Bent Sports binnen weer open!
ZEVENAAR – Na weken van buiten sporten is het 1 juli eindelijk
weer zover... er mag weer binnen
gesport worden! Afgelopen weken
kon er bij Bent Sports al buiten
gesport worden. Een groot gedeelte van de fitnessapparaten
stond buiten in een grote tent, de
groepslessen werden buiten gegeven en natuurlijk kon er getennist
worden. Vanaf 1 juli mogen leden
ook de apparaten binnen weer gebruiken.
“Het is fijn dat we de mensen ook
binnen weer mogen begeleiden in
het behalen van hun persoonlijke
doelstellingen. Veel van onze leden
hebben de eGym cirkel erg gemist!
Vaste prik twee keer per week op
de eGym cirkel en dat valt ineens

weg bij deze crisis. Ook van de
squashbanen kan gelukkig weer
gebruik gemaakt worden.”
“We zijn druk geweest met alle
voorbereidingen want het vraagt
best wel wat aanpassingen. Samen met het team hebben we het
voor elkaar weten te krijgen. Ook de
openingstijd gaat weer terug naar
07:00 tot 00:00 doordeweeks. We
kijken ernaar uit iedereen weer te
zien en te begeleiden in de club!”
“En wil jij ook weer lekker in beweging komen? Kom gerust langs
voor een kijkje in de club en wie
weet kunnen we jou ook op weg
helpen!”

REGIO – Uw tuin deze zomer onderhoudsvrij maken, dat kan met
de verschillende kunstgras soorten van BeCo Kunstgras. Zelfs als
u op vakantie gaat hoef u de buren
niet lastig te vallen om uw gazon te
maaien en te sproeien, dat wil toch
iedereen? Als u nu kiest voor de
kunstgras soorten van BeCo kunstgras, dan heeft u geen last meer
van ongedierte en uw gazon kleurt
het hele jaar mooi groen, legt eigenaar Ruud Coenraads uit.
Kunstgras kopen doet u immers niet
iedere dag, daarom is het belangrijk
om naar een betrouwbare en erkende kunstgrasleverancier te gaan om
u goed te laten adviseren. In dat geval moet u beslist eens naar BeCo
Kunstgras gaan.
BeCo Kunstgras is ISO gecertificeerd
en voldoet aan alle veiligheidsnormen. Alle kunstgras soorten hebben
een natuurlijke uitstraling en heeft
met een lange levensduur en bovendien krijgt u acht jaar garantie. BeCo
Kunstgras heeft een ruime voorraad
met ruim twintig soorten kunstgras.
Het kunstgras dat BeCo aanbiedt

is uitermate geschikt voor uw tuin,
(dak)terras, balkon, speeltuin, camping, serres en voor wandaankleding
en zakelijke doeleinden zoals beurzen en stands.
Het bedrijf werkt voor bedrijven en
particulieren en is aangesloten bij de
branchevereniging Vereniging van
Hoveniers en Groenvoorzieners.
Aanbieding:
In juli en augustus 2020 krijgt u 50
procent korting op het drukverdeeldoek (stabilisatiedoek). De aanbie-

ding is alleen geldig bij aankoop van
kunstgras.
BeCo Kunstgras is alleen op zaterdag geopend en de rest van de week
kunt u er alleen terecht op afspraak
(vaak al binnen een uur). U kunt het
kunstgras gelijk meenemen of laten
bezorgen.
BeCo Kunstgras, Cartograaf 12 b,
Duiven (Bedrijventerrein Nieuwgraaf
naast Loods 5); 06 22779455,
www.becokunstgras.nl en facebookpagina: BeCo Kunstgras.

Bent Sports , Hunneveldweg 6B,
Zevenaar, 0316 331782;
www.bentsports.nl.

Samen genieten van de zomer!
Andere tijden.
DUIVEN – Afgelopen tijd
was een periode van veel
veranderingen in onze samenleving. Gelukkig heeft
Derksen Schoenmode daar
snel op kunnen inspelen
door onze persoonlijke
aanpak in de winkel. Schermen en private shopping
hebben het mogelijk gemaakt om jou optimaal op
een veilige manier te kunnen helpen. Private shopping is voor velen een fijne,
veilige oplossing gebleken.
De winkel alleen voor jou of
gezin was een welkom uitje en vaak ook gezellig om
even te kunnen bijpraten,
extra aandacht voor jou
en je voeten en de ruimte.
Nu de dreiging wat minder
is en de maatregelen wat Fotograaf: Walter Verwaal (Fotic)
versoepeld zijn, merken we dat de zijn dat je even buiten moet wachbehoefte iets minder is. De vrij- ten, omdat vijf klanten tegelijk in de
dagavonden zijn we tot 20:00 uur winkel het beste werkt voor jou en
gewoon open. Van 20:00 tot 21:00 onze veiligheid.
uur is het nog mogelijk om een af- “Wij wensen jullie allemaal een fijspraak te maken voor private shop- ne en comfortabele zomer toe met
ping (bel: 0316 263035).
een paar heerlijke zomerschoenen
uit onze collectie. Tot snel!”, aldus
Nu de zomersale (twintig tot wel Irma en Brigit Derksen.
vijftig procent korting) begonnen
is bij Derksen Schoenmode, is het Derksen Schoenmode, Pastosoms wel een uitdaging om de riestraat 42, Duiven, 0316 263035,
drukte te reguleren. Soms kan het www.derksenschoenmode.nl.

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn
ZEVENAAR – Vandaag willen wij
u meenemen naar een stukje geschiedenis en toekomst perspectief van Tinselboer Auto’s te Zevenaar.
Tinselboer auto’s is opgericht in
2015 door Martijn Tinselboer, hij
had altijd de wens om ooit een
keer voor zichzelf te beginnen na
jarenlang voor een werkgever gewerkt te hebben bij een universeel
autobedrijf en later bij een aantal
grote autodealers.
Martijn kreeg de kans om een bedrijfspand in Zevenaar te betrekken en na een hoop nadenken en
overwegen besloten om de stap
te zetten en zo heeft Tinselboer
auto’s zijn deuren geopend op
4 januari 2016, in eerste instantie part-time naast zijn full-time
dienstverband met als doel om na

verloop van tijd volledig zelfstandig aan de gang te gaan en dat is
gerealiseerd per 1 januari 2020.
De visie van het bedrijf is om de
ouderwetse dorpsgarage cultuur te blijven waarborgen zodat
de klant zich thuis voelt als hij of
zij het bedrijf bezoekt. Een bedrijf
waar service en kwaliteit hoge prioriteit heeft. Echte groei plannen
zijn er dus niet want hun mening is:
hoe groter, hoe onpersoonlijker en
dat willen ze juist voorkomen.
Het autobedrijf wordt gerund door
Martijn en zijn vrouw Esmeralda
die iedere klant met open armen en
een glimlach begroeten, er is altijd
tijd voor een praatje en een kopje

koffie, de echte ouderwetse dorpsgarage cultuur dus. U kunt er terecht voor alle voorkomende werkzaamheden aan uw auto en ook
voor de aanschaf van een andere
auto, ze hebben een aantal occasions op voorraad maar leveren ook
regelmatig auto’s via een zoekopdracht, u geeft aan wat u zoekt en
voor welk budget en hun leveren
dan uw droomauto. Ontzorgen is
een belangrijk onderdeel van de
service die er verleend wordt.
Tinselboer auto’s, Zuiderlaan 28
(ingang Spoorwegdwarsstraat),
6905 AE, Zevenaar, 06 38634567,
www.tinselboerautos.nl.

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:

www.gemeentenieuwsonline.nl

Sint-Werenfridus Westervoort
Intenties 5 juli 2020: Ton Hendrikx,
Annie Snik-Bouman, Wim en Annie
Grefen-Wanders, Henk Heijmen,
Anna Munster, Gerard Lenferink, ou-

ders Reijers-Willemsens, Jan peperkamp, Bennie Bus, Bep Teunissen
12 juli 2020: Annie Snik- Bou-

man, Ton Hendrikx, Elle Geraerts-D’hondt, Henk Heijmen, Jan
Peperkamp, Bennie Bus, Bep Teunissen

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT
EN SLEUTEL
KWIJT?

Specialist
Specialist in
■

Alle merken autosleutels ongeacht
welk bouwjaar
worden nagemaakt!
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Autosleutels, ook op
codenummer, ook met
chip (wegrijblokkering)

Hobbykassen

Carports
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Veranda’s
Deurluifels
Veranda’s
■
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Tuinhuizen
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Tuinhout
Aluminium
deuren,ramen,
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Aluminium deuren,
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35 jaar
Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78

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

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

Grote collectie boxsprings

incl. gratis 32” TV

VANAF €499,-

VANAF €1.599,-

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

Nieuwe fauteuils

VANAF €675,-

Boxsprings vanaf €499,-! Een grote collectie in diverse
kleuren, formaten, hardheden en zelfs elektrisch!
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www.ketteringwonen.nl
EDISONSTRAAT 56B
6902 PK ZEVENAAR

Bel voor advies of een afspraak

(0316) 33 11 00

JE VIND ONS AAN DE WOONBOULEVARD IN ZEVENAAR

---
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Linn Padberg verlaat Liemers College met
diploma en LCAward
Piet van Breukelen
ZEVENAAR – Enthousiaste verhalen van
vriendinnen in de 3e klas en de introductie
van de LCAward door de vaste begeleiders
Anno Koning en Jan van den Heuij maakten het voor Linn Padberg niet moeilijk vol
te willen gaan voor de LCAward. Maandag
29 juni kreeg ze haar zilveren award uitgereikt. Een portret.
Toen Linn warm liep voor de LCAward, speelde ze basgitaar in de band The Fastest Way
Out. De bandleden schreven zelf hun nummers en traden onder andere op in Buitenblik
en namen deel aan Kunstbende in Doornroosje in Nijmegen. Daarmee was al snel voldaan aan de cultuurpjjler van de award.
De sportieve pijler verdiende ze door met
vriendin Joline Witjes twee keer de tocht
om het eiland te lopen: een tweedaagse
wandeltocht van 70 km om het eiland Texel.
En vorig jaar voltooide ze knap haar eerste
halve marathon.
AED
De maatschappelijke pijler echter was
de kroon op haar activiteiten: het binnenhalen van een AED voor de buurt waarin
ze woont. Dit burgerinitiatief van de toen
70-jarige buurman Dinand Kolkman en Linn
(15) werd door de buurt zeer gewaardeerd
en iedereen doneerde voldoende voor de

Linn spelend op haar basgitaar tijdens een optreden met haar band op een van de muziekavonden die de school regelmatig organiseert. (foto: Veerle Karsdorp)

aanschaf. En samen verzorgden ze ook nog
een voorlichtingsavond om de werking van
de AED te demonstreren en uitleg te geven
over reanimatie.

De berechtiging

heel veel voldoening. Natuurlijk is het behalen van het VWO-diploma haar allerbelangrijkste pijler, want zonder diploma krijg je
immers geen LCAward.

‘Het mooiste plekje is Groessen’

Sylvain Thöni

Kyra Sannes

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa werden de geallieerden mogendheden met een
nieuwe uitdaging geconfronteerd:
een aantal hooggeplaatste leden
van het Duitse leiderschap was na
de Duitse capitulatie gevangen genomen door geallieerden troepen.
In Amerikaanse beleidskringen waren eerder al stemmen opgegaan
om de hooggeplaatste Duitse functionarissen zoals bijvoorbeeld Adolf
Hitler, Hermann Göring en Heinrich
Himmler buitengerechtelijk te executeren mochten zij gevangen worden
genomen. Deze optie verloor echter
gestaan aan steun binnen de Amerikaanse beleidskringen en steeds
meer werd er voorkeur gegeven aan
het opzetten van een tribunaal dat
de Duitse leiders zou moeten berechten. Uiteindelijk gebeurde dit ook. Het tribunaal zou
gedurende de rechtszaken zitting nemen in
Neurenberg, een stad die als ceremoniële
geboorteplaats van het nationaalsocialistische gedachtegoed tevens de plaats zou
zijn waar deze ideologie haar laatste adem
uit zou blazen. In de belangrijkste rechtszaak zouden de 24 overgeblevene leiders
en andere belangrijke functionarissen van
Nazi-Duitsland berecht moeten worden door
een gerechtshof dat bestond uit rechters
van de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie,
Groot-Brittannië en Frankrijk. Een groot ge-

Het vrijwilligerswerk zal Linn ook na haar
schooltijd zeker niet loslaten, want het
heeft haar in belangrijke mate gevormd tot
wie ze geworden is en het geeft haar ook

Voor de rubriek De
Liemers Werkt bezoeken
we regelmatig een ondernemer of medewerker
van een Liemers bedrijf.
Naam?
“Dennis van den Dam.
Ik woon in Groessen en
daar staat ook mijn bedrijf: Van den Dam Schilderwerken.”

deelte van de personen werd uiteindelijk
wegens het begaan van oorlogsmisdaden
ter dood veroordeeld en opgehangen. Enkele anderen werden echter slechts tot een
celstraf veroordeeld en in een klein aantal
gevallen was er sprake van vrijspraak. Voor
historici worden de verhandelingen van het
tribunaal als zeer waardevol gezien omdat
bij het berechten van deze personen veel
originele bronnen aangehaald moesten worden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de blauwe serie: een verzameling van 42 volumen
waarin alle verhandelingen van het tribunaal
bewaard zijn gebleven.

Bedrijf?
“Ik kom uit een familie
van schilders, met acht “Ik vind lokaal werken heel erg belangrijk” (foto: Kyra Sannes)
man in het vak. Ik ben opgeleid en heb ge- Vrije tijd?
werkt bij Van den Dam in Duiven. In 2011 “Ik sport vaak: hardlopen, fietsen en rugby.
ben ik mijn eigen bedrijf begonnen in Groes- Daarnaast geniet ik natuurlijk van ons gezin.
sen als eenmanszaak. Inmiddels heb ik twee Ik ben de trotse vader van twee dochters van
man personeel in dienst en loopt hier ook negen en zeven jaar oud.”
een leerling schilder. We hebben een hoogwerker, zodat we ook op lastig bereikbare of De Liemers?
hoge plaatsen goed en veilig kunnen werken. “Ik heb mijn hele leven in De Liemers geWe voeren werkzaamheden uit door het hele woond en gewerkt. Het is mijn thuis.”
land, maar zijn vooral te vinden in onze eigen
omgeving. De diversiteit van de werkzaam- Mooiste plekje?
heden maken het schildersvak zo mooi: van “De Liemers heeft een heleboel mooie plekbinnen- of buitenschilderwerk, wandje be- jes, vooral de natuur is prachtig. Hét mooiste
hangen en Airless muurverf spuiten op wan- plekje, dat is natuurlijk Groessen!”
den en plafond tot glasvlies plakken. Geen
week is hetzelfde. Gelukkig kunnen de werk- Lokaal werken?
zaamheden ondanks corona gewoon door- “Ik vind lokaal werken erg belangrijk en progaan op anderhalve meter, zodat het veilig is beer dit ook zoveel mogelijk te doen. Samen
voor personeel en klant.”
maak je tenslotte het verschil.”

Webshop & winkel actie

TOT WEL

25%
KORTING

Schoonmaakonderhoud

*

Vloeronderhoud
Glasbewassing
Hoge drukreiniging
Gevelreiniging & impregneren
Luchtkanaalreiniging
Vetkanaalreiniging
Zonnepanelenreiniging
Toetsenbordreiniging
Facilitaire diensten
Trapliftondersteuning

GEHELE COLLECTIE DAMES- & HERENSCHOENEN
*Geldig tot en met 31 juli 2020

Winkel openingstijden:
• Dinsdag t/m vrijdag
van 10.15 - 17.30 uur
• Zaterdag van 10:15 tot 17:00 uur
• Zondag alleen de eerste en de
laatste week v.d. maand geopend

Bakkerstraat 30, Arnhem
Nobelstraat 8a 6902 PH Zevenaar
T 0316 37 21 85 E info@so-vaneck.nl
www.so-vaneck.nl

www.riekershop.nl

wij zijn weer open!

check onze website voor het actuele lesrooster

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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Beauty Annemiek nieuwe schoonheidssalon in
het centrum van Zevenaar
ZEVENAAR – Op 1 juli opent in
het centrum van Zevenaar aan
de Arnhemseweg 1B een nieuwe
schoonheidssalon Beauty&... De
naam Beauty&... klinkt verassend
en staat voor meer dan een beautysalon, maar dat blijft nog even
een verrassing.
Eigenaresse Annemiek Marselje
ziet een droom werkelijkheid worden, want na zes jaar vanuit huis
werkzaam te zijn geweest op het
gebied van schoonheidsbehandelingen neemt ze nu haar intrek
in het pand aan de Arnhemseweg 1B in Zevenaar. Vanaf haar
woonadres aan de Maatjesweg

in Babberich heeft ze de afgelopen jaren haar salon gerund naast
haar vaste baan bij de Liemerije
deskundige zorg voor ouderen in
Zevenaar.
Op haar woonadres adres zal zei
haar werkzaamheden voortzetten,
vooral gericht op alles wat te maken heeft met gezichtsbehandelingen, make-up et cetera.
“Op de Arnhemseweg 1 B ga ik
werken met etherische oliën, gewonnen uit planten en bloemen
waar vaak een heilzame werking
van kan uitgaan, met als doel door
aanraking het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren. In de loop van het jaar zal dit

uitgebreid gaan worden met stoelmassage en hotstone, en ...”
Op dit moment is Annemieke ook
nog naarstig op zoek naar een zelfstandige pedicure of nagelstyliste,
die bij haar in de praktijk wil werken
tegen een redelijke huur.
Beide praktijken zullen alleen geopend zijn op afspraak, daarvoor
kunt u altijd bellen (behalve op zondag) naar 06 42469985. Bij geen
gehoor kan men de voicemail inspreken, men wordt dan dezelfde
dag teruggebeld. “Ik hoop u snel te
ontmoeten in een van mijn praktijken aan de Maatjesweg 14 in Babberich, of aan de Arnhemseweg 1B
in Zevenaar.”

Filmhuus Westervoort begint weer
WESTERVOORT – Op
dinsdag 7 juli draait er
bij Filmhuus Westervoort een Italiaanse komedie. De filmavonden
vinden voorlopig niet
plaats in Huize Vredenburg, maar in de ruime
zaal van het Trefcentrum
aan de Dorpstraat 102.
Filmliefhebbers zijn hier
elke eerste dinsdag van
de maand welkom.
Omdat er gedurende de
afgelopen drie maanden
geen filmavond mogelijk
was, heeft het bestuur
van Filmhuus Westervoort bij de vaste gasten In de film Croce e delizia worden twee families samengebracht voor een huwelijk. (foto: Arti Film)
navraag gedaan om te kijken of kondigen, tot grote verrassing van beluisteren zonder storend omgeer behoefte was aan filmavonden hun kinderen.
vingsgeluid.
tijdens de zomer. Hiervoor bleek
veel animo te zijn en daarom zijn er Programma
Tickets
dinsdag 7 juli en 4 augustus films Om 19.30 uur is de deur van het Het is noodzakelijk om de tickets
te zien in het Trefcentrum.
Trefcentrum open. Het eerste van vijf euro per stuk te reserveren
kopje koffie of thee is gratis. De op www.filmhuuswestervoort.nl. De
Over de film
film start om 20.00 uur en halver- gereserveerde tickets liggen dan in
De Italiaanse film Croce e delizia is wege de avond is er een pauze. het Trefcentrum klaar. Er wordt vereen komedie en gaat over de rijke Slechthorenden kunnen dankzij wacht dat u zich afmeldt en thuis
kunsthandelaar Tony. Hij heeft zijn de aanwezige ringleiding met een blijft, wanneer u klachten heeft zoals
familie uitgenodigd in zijn villa aan hoortoestel het geluid van de film verhoging, verkoudheid of hoesten.
de Middellandse Zee. Het gastenhuis heeft hij verhuurd aan de weduwnaar Carlo en zijn familie. Tony
en Carlo hebben deze vakantie uitgekozen om hun huwelijk aan te

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:

www.gemeentenieuwsonline.nl

Sunny Side Up Haiku Festival
LIEMERS – Lionsclub De Liemers
heeft met zonnebloempitten positiviteit door de Liemers verspreid.
Via de Facebook-pagina van de
club worden allerlei evenementen
georganiseerd en zijn er leuke prijzen te winnen. Een aparte actie die
de club op touw zet, is het maken
van Haiku’s.
Als u wordt geïnspireerd door zonnebloemen en positiviteit in onze
prachtige Liemerse regio en daar
een mooie Haiku van weet te maken, kunt u deze tot 28 augustus
insturen voor het Sunny Side Up

Haiku Festival (sunnysideup.haiku@gmail.com).
Uw gedicht krijgt dan een groot
podium en u dingt mee naar een
prachtige prijs. De jury bestaat uit
Humphrey Ottenhof (Liemers dichter en columnist van De Gelderlander) en Daan Meiboom (voormalig
internist en vertaler Franse poëzie).
Boekhandel Rebers in Zevenaar
heeft inmiddels toegezegd aan
het festival haar medewerking te
verlenen. Lionsclub De Liemers organiseert in deze winkel het voorleesfestival en de prijsuitreiking

voor de mooiste Haiku op vrijdagavond 4 september.
Een haiku is een van oorsprong Japans gedicht dat bestaat uit 17 lettergrepen in 3 regels: 5 – 7 – 5. De
eerste regel bevat meestal een natuuraanschouwing en de laatste een
clou. Dat is echter niet dwingend.
Een haiku kan heel speels en creatief
zijn. Kees van Kooten publiceerde
onlangs zijn boek 575 Haikoots.
Een voorbeeld:
de zonnebloem wendt
haar gezicht telkens oostwaarts
elke morgen weer

Student Célestin.

Dit jaar niet op vakantie naar
het buitenland? Haal de wereld
in huis!
LIEMERS – In augustus en september komen er weer verschillende buitenlandse studenten
naar Nederland om een uitwisseling te volgen via het programma
‘High School Holland’ van Travel
Active. Een van die studenten dit
jaar is de 18-jarige Célestin uit
België. Célestin zal een semester
in Nederland verblijven. Lorentz
Lyceum heeft aangeboden om
buitenlandse studenten te ontvangen. De school hebben we dus al,
nu nog een leuk gastgezin in Arnhem.
Célestin (18 jaar) speelt al 10 jaar
piano. “Ik speel elke dag piano
want ik hou erg veel van muziek.
Mijn droom is om later rockster te
zijn.” Naast muzikaal is hij sportief:
hij gaat naar scouting, hij wielrent
en hardloopt. “Ik hardloop ook
twee keer per week en het helpt mij
om te ontspannen.”

Gastgezinnen zijn er in alle soorten en maten, in onze ogen kunnen alle samenstellingen van
gastgezinnen een warm thuis
bieden aan de studenten. Zolang u maar enthousiast bent en
openstaat voor een interculturele ervaring. Tijdens het verblijf in
Nederland staan de studenten en
gastgezinnen onder begeleiding
van een Local Coordinator van
Travel Active.
“Benieuwd geworden? Wilt u Célestin of een andere internationale student, een thuis bieden? Neem dan zo
spoedig mogelijk contact op met het
High School Holland team van Travel Active. Telefoonnummer: +31 (0)
85 222 4810 of e-mail: highschoolholland@travelactive.org. Ook kunt
u terecht bij Local Coordinator
Marina van Zijl via marina.van.zijl
@travelactive.org of bel haar op
06 34496317.”

Repaircafé beperkt open
WESTERVOORT – Stichting Repair 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 reparaties 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 iemand 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 Repair Café het ophalen.
Benoem duidelijk de klacht en
vergeet uw contactgegevens niet
door te geven.
U wordt gebeld met betrekking tot
de status van het ingebrachte artikel 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 Pagina 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.

Natuurlijke gebitsprotheses
Reparaties mogelijk terwijl u wacht
Flexibele en comfortabele protheses
Controle van uw prothese is kosteloos
Vertrouwen, vakbekwaamheid, passie
Paul Krugerstraat 2, 6814 AS Arnhem
026 - 84 84 887 • info@primidentes.nl

www.primidentes.nl

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd

GRIJP UW KANS! Vrijstaande woning in de
fraaie notarisstijl ligt nu binnen handbereik!

Aan de rand van de woonwijk “Klein Rome” op een riant perceel ligt deze villa
formaat XXL met vrijstaande garage, berging, overkapping en royale tuin.

Inspiratie voor uw nieuwe badkamer kunt u opdoen
in één van onze demo badkamers.
EEN RUIM ASSORTIMENT BADMEUBELS,
RADIATOREN, VLOER- EN WANDTEGELS.

De nieuwgebouwde woning uit 2009 heeft fraaie stijlelementen waaronder gemetselde topgevels met hanenkammen en luiken. Het geheel is traditioneel gebouwd,
hierbij is uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen.
Uw auto parkeert u op de royale oprit of in de grote vrijstaande garage. Wat bij
binnenkomst meteen opvalt is de imposante hal met stijlvolle trappartij en vide,
via openslaande deuren met glas bereikt u de riante living van maar liefst 80 m²,
een sfeervolle living in L-vorm met een tuinkamer die gescheiden wordt van de living door een gashaard. Openslaande deuren met glas geven toegang tot de royale
woonkeuken van 37 m², met luxe keukeninrichting v.v. een spoeleiland, Boretti gasfornuis, afzuigschouw koffiemachine, koelkast, vriezer, vaatwasser en combioven.
Aansluitend een grote bijkeuken met vastenkasten en de witgoed aansluitingen. De
woonkeuken is georiënteerd op de tuin, middels de schuifpui bereikt de overkapping 14 m².
De tuin biedt u veel privacy. Achter de garage vindt u een tweede overkapping
25 m² v.v. hot tub met aansluitend een recreatieruimte. Aan de voorzijde kunt u
genieten van een weids uitzicht over de weilanden en Stoeterij Buitenzorg.

OPENINGSTIJDEN:
maandag 13.00 - 17.30 uur • dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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

WWW.SANITAIRTEGELEXPO.NL

Algemeen:
Bouwjaar 2009, inhoud 1162 m³, woonoppervlakte 271 m², perceel 1259 m².
Aanvaarding: in overleg.
Meer info: Goed Geregeld Makelaardij, 0481-471135

Computershop Arnhem: ook úw computerspecialist in Gelderland
Lenovo Ideapad S145

HP 250 G7

€ 399,-

Lenovo Ideapad V155

€ 449,-

HP 15-DB1023NQ

€ 499,-

Lenovo IdeaPad V155

€ 499,-

Asus A509JA-EJ124

€ 549,-

€ 599,-

AMD A6-9225 processor
4GB geheugen
128GB SSD
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

Intel N4417 processor
4GB geheugen
256GB SSD
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

AMD Ryzen3 3200 processor
8GB geheugen
256GB SSD
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

Intel Core i3-7020U processor
4GB geheugen
256GB SSD
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

AMD Ryzen5 3500 processor
8GB geheugen
256GB SSD
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

Intel Core i3-1005 processor
8GB geheugen
256GB SSD
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

Dell Inspiron 3593

Medion Akoya S6445

HP 15-DB1200NY

Acer Nitro 5

Dell Latitude E5450

HP Probook 430 G3

€ 579,-

€ 629,-

€ 649,-

€ 999,-

€ 399,-

€ 399,-

gebruikt
notebook

gebruikt
notebook

Intel Core i3-1005 processor
8GB geheugen
256GB SSD + 1TB harddisk
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

Intel Core i5-8265 processor
8GB geheugen
256GB SSD
15,6” IPS scherm (FHD)
Windows 10
2 jaar garantie

AMD Ryzen7 3500 processor
8GB geheugen
120GB SSD + 1TB harddisk
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

Intel core i5-9300H processor
16GB geheugen
512GB SSD
15,6” scherm (GTX1650)
Windows 10
2 jaar garantie

Intel Core i5-5300 processor
8GB geheugen
256GB SSD
14” scherm (HD)
Windows 10
6 maanden garantie

Intel Core i5-6200 processor
8GB geheugen
256GB SSD
13,3” scherm (HD)
Windows 10
6 maanden garantie

Evergrade 6B

Evergrade 5A

Evergrade 3R

Evergrade 2Q

Evergrade 3S

Game4Ever 2G

€ 399,-

AMD Athlon 3000G processor
Dual Core, 3.5GHz
8GB geheugen
240GB SSD
Windows 10
2 jaar garantie

€ 469,-

AMD Ryzen 3-2200 processor
Quad Core, 3.5-3.7GHz
8GB geheugen
240GB SSD
Windows 10
2 jaar garantie

SSD i.p.v. harddisk
Maak uw desktop of notebook sneller door de harddisk
te vervangen door een SSD.
Wij kunnen eventueel ook de
inhoud 1:1 ‘klonen’ van harddisk naar SSD

SSD 120GB
SSD 240GB
SSD 480GB
SSD 960GB

€ 29,99
€ 44,99
€ 69,99
€ 119,99

€ 599,-

€ 549,-

€ 649,-

AMD Ryzen 5-3400 processor
Quad Core, 3.7-4.2GHz
8GB geheugen
240GB SSD
Windows 10
2 jaar garantie

Intel Core i3-9100 processor
Quad Core, 3.6GHz
8GB geheugen
250GB SSD
Windows 10
2 jaar garantie

Intel Core i5-9400 processor
Six Core, 2.9-4.1GHz
8GB geheugen
250GB SSD
Windows 10
2 jaar garantie

Back2School,
Back2Office of
voorlopig nog thuiswerken?
Met een nieuwe
computer gaat dat
toch veel beter?

Computer defect?

Onze sterke punten

Computershop Arnhem repareert 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 Parkeren voor de deur
v Eigen technische dienst
w Computers worden
startklaar afgeleverd
x Personeel met verstand
van zaken
y Garanties met goede
service

€ 799,-

AMD Ryzen 5-2600 processor
Six Core, 3.4-3.9GHz
16GB geheugen/500GB SSD
AMD RX580 graphics 8GB
Windows 10
2 jaar garantie
Gamerslagplein 2
6826 LA Arnhem
Tel.: 026-362 82 50
www.computershoparnhem.nl
Alle vermelde prijzen zijn
inclusief 21% BTW en geldig t/m
19-7-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

CANDEA nieuws
GEfeliciteerd!
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER HET CANDEA COLLEGE OP WWW.CANDEA.NL OF BEL NAAR 0316 367800
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Wouter, wat geweldig dat jij je VWO-diploma hebt gehaald. We zijn supertrots op je! En nu lekker fietsen! Pap, mam en Floor. Lieve Julian en Thymon, gefeliciteerd met jullie diploma! Wij zijn supertrots op jullie! Liefs, Sandra, Lorena en Feline. Lieve Julia, je bent een TOPPER!! Gefeliciteerd, supergoed gedaan!! Liefs van papa, mama en Rick. Mads, Voetballen, Gamen, Werken. Geen tijd voor school. En dan… geslaagd! Wij zijn trots, Pap, Mam
en Luke. Lieve Myrthe, gefeliciteerd met je Gymnasiumdiploma. Trots op jou. Love you. Papa, mama, Iris xxx. Bloed, zweet en tranen, maar onze topper Grieco heeft z’n VWO-diploma gehaald. Proficiat & succes op de universiteit. Lieve Ebony Dales (K4a), van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wij zijn supertrots op jou. Succes met je vervolgopleiding. Heel veel liefs van papa & mama. Lieve Thijmen, we zijn enorm trots
op je! Gefeliciteerd met je behaalde HAVO-diploma. Papa, mama, Jerre en Nanne. Nick Constant geslaagd (HAVO5E). Je hebt het gefixed!!!!! Fam. Constant. Demi en Shannon van Manen, supergoed gedaan!!! Wilfred van
Manen/Inge Hennekes. Kevin Dolfing geslaagd! Kevin, supergoed gedaan. We zijn trots op je. Groeten van je vader uit Noord-Holland. Neli Torosian, van harte gefeliciteerd met je vwo-diploma, en Narek Torosian, van harte
gefeliciteerd met je havo-diploma. Armine Minasjan. Lisanne gefeliciteerd! Wij zijn supertrots op jou! Liefs Papa, Mama & Chimène. Lieve Lex Kampman (M4B), Van Harte Gefeliciteerd met je diploma. We zijn supertrots
op je! Soms duurt het iets langer maar uiteindelijk maak jij je droom wel waar. We weten het zeker. Liefs van papa, mama en Stef. Beste Tom, na vijf jaar zit het er dan bijna op. In de afgelopen jaren heb je het, voor ons en
jezelf, soms erg spannend gehouden. Maar dat is nu allemaal niet meer belangrijk want je hebt je diploma. Wij zijn bijzonder trots op je en wensen je ondanks de rare tijd een superleuke diploma-uitreiking. Pappa, Mama
en Annefleur. Van harte gefeliciteerd Jurre, we zijn heel erg trots op je. Je hebt het toch maar mooi gedaan. Op naar je nieuwe uitdaging, je passie, op naar de filmacademy. Liefs, Mama Natas en Mama Minke. Lieve Maudi,
van harte gefeliciteerd, wij zijn supertrots op jou. Liefs, pap, mam, Zara en Omi. Lieve Romy, zing, vecht, huil, dans, lach, werk en… diploma!! Zelfs voor de tweede keer geslaagd op het Candea! Eerst je MAVO-diploma en
nu het HAVO-diploma. Echt goed gedaan meisje! Nu op naar de HAN in Nijmegen! We zijn trots op jou! Mama, papa en Mandy. Martijn, van harte gefeliciteerd. We zijn trots op jou. Marcel en Ingrid. Na een paar weken in
spanning te hebben gezeten kwam eindelijk het bericht van school en de hele wereld mag het nu wel weten. Genayro is geslaagd, ja eerlijk waar. Wat waren we blij met dat telefoontje. Genayro, jij mag nu jouw diploma
innen, je boeken aan de kant, en het feest mag in volle glorie beginnen. Jij hebt het toch maar gefikst, wees trots op jezelf met wat je al bereikt hebt, het is niet niks want je doet het gewoon goed. YOU DID IT. Van harte proficiat jongen en wij wensen je heel veel succes met je vervolgopleiding. Gerard (papa) & Lygia (mama). Mart, van harte GEFELICITEERD!!! Goed gedaan. We zijn trots. MJ, Astrid & Lieke. HOERA voor Mara!! We zijn supertrots op jou. Succes met Sociologie. Liefs, papa, mama, Thijs & Nienke. Lieve Maaike, vier lange jaren vol met ups & downs. Maar je bent geslaagd met een diploma om van te dromen! You did it!! Wij zijn supertrots en houden
van je! Dikke kus, papa, mama en Joris. Lieve Nick Koens, hierbij willen we je feliciteren met het behalen van je diploma. Wij zijn supertrots op jou. Dikke kus, pappa en mamma. Mitchel Arntz (H5E) en Melanie Arntz (K4C),
gefeliciteerd kanjers met het behalen van jullie diploma. Eric you did it! Van harte gefeliciteerd met het behalen van het HAVO-diploma. We zijn supertrots op je. Je verbaast ons telkens weer… Jac en Ingrid de Raef. Hey
Jasper, ontzettend gaaf dat je geslaagd bent voor je VWO-diploma! Wij zijn megatrots op jou!! Heel veel liefs van al jouw families, Teunissen, Bongers, Gerritsen en Sletterink (Peter, Alieke, Laura, Annelies, Gert, Betty, Mirjam, Max, Joris en Floor). Jorn Teunissen, in the pocket! Gefeliciteerd met je diploma! Op naar een nieuwe fase. Groetjes en liefs van papa, mama en Isa. Hoi Bram, je hebt het geweldig gedaan! Op het Candea heb je een
mooie gereedschapskist gevuld die je in de toekomst goed kunt gebruiken. Nu verder bouwen op de HAN! Succes! Marian en Hans. An Mei, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Veel liefs van Pap, Mam,
May-Lin en Julia. Lieve Ilse, gefeliciteerd met je diploma. Zo trots op jou. Liefs van de hele familie. Graag zou ik Mika Verbeek (H5a) opgeven voor de felicitatiepagina. VWO was voor hem haalbaar, maar toen hij naar de
Havo ging was hij veel gelukkiger en had hij meer tijd voor puberdingen. Havodiploma in de zak en door naar de HAN in Arnhem (Logistics en management). Trots op deze vriendelijke chaotische jongeman. Liefs mama.
Lieve Ole, van harte gefeliciteerd kanjer! Trots op je!! Liefs van papa, mama, Jurre en Britte. Amy, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wij zijn supertrots op jou. Je hebt keihard gewerkt voor een supermooi resultaat. André en Anita ter Schegget. Proficiat Jelte! In een rare tijd heb je de klus geklaard. Dat is een bericht in de krant waard! Papa, mama, Thijmen. Lieve Mads, ‘liever een zes zonder stress dan een zeven zonder leven’. Wij zijn trots op jou! P, B & V. Marc Lankhorst, je bent een kanjer, trots op jou, goed gedaan en heel veel succes met je nieuwe studie! Je ouders. Nicole, ondanks een moeilijke periode toch je vwo-diploma
behaald. Jij bent een topper. Liefs, Maaike en Angeline. Top gedaan Corné, wij zijn trots op jou! Floris, Simone, Malene & Elise. 2020! Een bijzonder (school)jaar, een bijzondere tijd, een bijzonder diploma, waarover nog lang
gepraat zal worden, voor een bijzonder kind, onze lieve dochter Ameryl Juliaans! Mam en Pap en alle dierbaren feliciteren jou met dit mooie resultaat. Met je vwo-diploma in je pocket wensen we je veel geluk in de volgende fase van je leven in Utrecht! Warme brassa’s, Michael en Sharda Juliaans. Mira, ieder jaar maakte je het spannend en nu gewoon met een hele mooie cijferlijst geslaagd! Je hebt er hard voor gewerkt, dus geniet nu
lekker van jouw welverdiende vakantie. Heel veel succes met jouw opleiding Rechten, dat gaat jou zeker lukken! Gefeliciteerd schat, papa en mama. Tara van Emden: topper, we zijn supertrots op jou. Papa, mama en Niels.
Kevin Dolfing (klas h5f), van harte gefeliciteerd met je diploma. Mama en Gert. Wij zijn supertrots op Nynke van Hummel, dat ze ondanks de vele tegenslagen en het verlies van een dierbare in de examentijd, het toch gelukt is met fantastische cijfers te slagen! Je bent een Topper! Liefs Eric, Danielle en Brian van Hummel. Hey Karlijn, we zijn supertrots op je! Geniet van je vakantie en op naar het MBO. Papa, Mama en Sven. Lieve Daan, hard
gewerkt, trots op jou! Liefs, Eric en Janine Schut. Pascalle, gefeliciteerd met het behalen van de Havodiploma. Bloed, zweet en tranen, maar YOU DID IT! We zijn trots op je. Papa en mama. Lieve Ilse Regtering, van harte
gefeliciteerd meid! We zijn trots op je! Je hebt het keigoed gedaan! Ronald & Bertina, Ellen & Jeroen, Koen & Esmee en Lars. Jens, hartstikke goed gedaan, zonder onvoldoendes op je cijferlijst GESLAAGD! We zijn trots op
je! Op naar de universiteit! Van je ouders en je zussen. Lieve Twan van Reem, van harte gefeliciteerd met het behalen van je HAVO-diploma. Succes bij het Saxion in Deventer! Liefs papa, mama, Vérian en Youri. Lieve Thomas, heel trots feliciteren we je met je Technasiumdiploma. Veel succes met je scheikundestudie! Mark, Angela en Yorick Kreeftmeijer. Wat zijn we supertrots op jou, Gina Koens. Je hebt hard voor je HAVO-diploma gewerkt.
Nu op naar het VWO! Dikke kus, mama, papa, Amy en Nicolas. Yeahhhh, Wesley Dekker is geslaagd voor zijn diploma! Goed gedaan Wes, we zijn ontzettend trots op jou. Wij wensen jou héél veel plezier en succes bij de volgende stap. Liefs van mama & Ferry, Alyssa & Timo, opa & oma. We zijn trots op Robert Folkers met het behalen van zijn MAVO-diploma. Succes op het Rijn IJssel! Afzenders: Mama, John, Rick en Roxanne. Lieve Nina, wij
zijn supertrots dat jij je diploma hebt gehaald, en met zulke fantastische cijfers! Heel veel liefs, David en Anneloes. Hoi Jesper! Geslaagd! Gefeliciteerd! Een raar jaar, maar je hebt je diploma! Veel plezier met je nieuwe opleiding. Liefs, mama, papa, Eline, Mats, Kaj en Kirsten. Lieve Thijs van Leeuwen, proficiat met je diploma! Wij zijn supertrots op jou! Veel succes op de HAN! Liefs, papa, mama en Femke. Lieve Kayleigh, we zijn SUPERTROTS
op je! Gefeliciteerd en succes op de HAN! Mama, papa en Jaylon. Cherilyn, je hebt het toch maar geflikt. Papa en mama zijn supertrots op je! Lieve Manon, gefeliciteerd met je diploma! Ondanks tegenslagen, altijd positief
gebleven. Supertrots! Liefs, papa en mama. Jur, van harte gefeliciteerd met deze TOP-prestatie! We zijn trots op jou, op naar de HAN. Papa, mama en Maj. Yvo, gefeliciteerd met het behalen van je Havo-diploma. Even genoeg gestudeerd. Het is nu tijd om feest te vieren. Supertrots op jou! Herman & Annette. Lieve Kaylee, gefeliciteerd met je VWO-diploma, succes met je nieuwe uitdaging! Liefs papa en mama. Isabel Thedinga uit V6A, we
zijn supertrots op je. Je bent een kanjer! Liefs papa, mama, Tom en Juul. Via Montessori naar het Candea met een superresultaat, helemaal zelf gedaan Silvijn! Supertrots!!! Johan en Janine Hendriks. Yes-you-did-it Jorik
Haverdings, jouw HAVO-in-a-strike. Gefeliciteerd topper! AnMaReCha. Jayden Kusters, het heeft je bloed, zweet en tranen gekost, maar je hebt het maar mooi gefikst. We zijn trots op jou!! Dikke knuf, paps en mams. Lieve
Pimmie! Gefeliciteerd: trots op jou! Love you! Kus, pap & mam (en dank aan Hanneke Lenferink). Daphne, gefeliciteerd met het behalen van je diploma, we zijn trots op je! Good luck at HAN Nijmegen. Groeten van je ouders. Yva, van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma. De eerste stap van jouw roadtrip naar zorgprofessional. Liefs, Gerby & Walter. Oops you did it again! Gwynned wat heb je een ontzettend mooie prestatie neergezet. Supertrots!!! MGM. Beste Thomas, wat goed dat jij en je klasgenoten geslaagd zijn in deze moeilijke tijd! Supergoed gedaan! John en Jeanet Droppert. Lieve Lars, van harte gefeliciteerd met het behalen
van je diploma. Super gedaan! Groetjes, Edwin, Ellen, Vera en Maud Grob. Caitlin, van harte gefeliciteerd met het behalen van je MAVO-diploma! Nu eerst lekker vakantie vieren en dan op naar HAVO! Wij zijn heel erg trots
op je!! Veel liefs van Opa Sjer, Oma Annelies, Opa Mari, Oma Conny, Papa, Mama en Quinty. Thijn Exoo, van harte gefeliciteerd, super gedaan. Liefs je ouders. Lieve Ryan, na een paar dagen chill heb je vervolgens 100% discipline en doorzettingsvermogen getoond door in de coronatijd gewoon weer elke schooldag te studeren. Zonder dat wij jou hoefden te porren daarvoor. En mede daardoor ben je geslaagd! We zijn Supertrots op jou! Verdiend! Je bent toe aan het volgende studiehoofdstuk aan de HAN in Nimma. En natuurlijk uitvinden of je mooiboy-zijn ook daar werkt ;-) Liefs pap, mam & Djo. Bo, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma,
veel suc6 met je kappersopleiding, we zijn trots op jou. Papa & Mama. Lieve Cameron, we zijn ontzettend trots op je. Je hebt in deze moeilijke tijd je diploma gehaald. Heel veel succes op het MBO. Heel veel liefs, pappa en
mamma. Han Reussing, van harte kerel, met het behalen van je diploma. We zijn trots op je! Op naar Nijmegen! Pap & Mam (Hans en Joanneke). Dag Jel, gaaf dat je het hebt gehaald! Enorm gefeliciteerd namens pa, ma,
Amber, Silas en Boas. Van harte gefeliciteerd Fleur van Kesteren met het behalen van jouw HAVO-diploma. We zijn supertrots op jou! Lieve groetjes, Casper en Diaantje. Alwin, gefeliciteerd en op naar de HAN ICT. Trots op
jou! Marcelle Immerzeel en Esmee Hermsen. Stijn Bouhuijs, van harte gefeliciteerd. We zijn trots en hebben je zien groeien tot een zelfverzekerde op beide benen staande jongeman. Veel succes met je studie Bouwkunde.
Mark, Natalie en Jasper. Van harte Kim met je diploma, topper! Veel succes met je vervolgopleiding in Doetinchem. Groetjes uit Fryslân van Robert, Sigrid, Jens en Brent Nugteren. Mitchel de Ruiter, gefeliciteerd met je
HAVO-diploma, we zijn trots op jou! Papa, Mama en Lisanne. Bradley Collin Limburg, yes… je diploma in the pocket! Proficiat!!! Sam, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma, een knappe prestatie. Wij zijn
supertrots op jou en wensen jou veel succes met je vervolgstudie. Maar nu eerst genieten van een hele lange vakantie!! Liefs Marco, Chantal, Finn, Mijntje. Martijn Baars is geslaagd. We zijn trots op hem. Super gedaan.
K. Schalen. Trots op jou Senn! Met twee vingers in de neus en heel relaxed je Havo-diploma gehaald! Op naar het VWO! Susann, Patrick, Indy. Camiel, je hebt een TOP-prestatie geleverd!!! Onze complimenten voor je inzet
en discipline! We zijn supertrots op je kanjer! L+G+G=C. Kim Tonissen, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Je bent een topper. Liefs papa en mama. Levi, eindelijk geslaagd! Supertrots op jou, mijn zoon!
Veel liefs je moeder Sanseree Weijman. Bibilot, hard werken en topfocus hebben je dit diploma opgeleverd. Ga zo door, we zijn supertrots. Pap & mam. Lieve Vera, wat heb je het ontzettend goed gedaan! We zijn supertrots op je. Wat heb jij een veerkracht laten zien dit afgelopen jaar! Dat neem je mee voor de rest van je leven. Je bent een sterke meid! Je gedrevenheid, zelfstandigheid en gezelligheid vinden we geweldig! En nu International Social work op de HAN in Nijmegen. Veel succes! Veel liefs, papa, mama, Ties & Teun. Bram van den Born, hard gewerkt voor jouw HAVO-diploma, een geweldige prestatie. Gefeliciteerd TOPPER! Marco van den
Born en Bianca Janssen. Gefeliciteerd Wout met je diploma! Knap gedaan jongen! Nu heerlijk naar Nijmegen, maak er wat van! Groet, Gijs, Anna, Mark en Nanke. Maria Younan, na vijf bijzondere jaren, zijn wij trots op onze
dochter en het Candea Team. Alle geslaagden: gefeliciteerd! Ouders van Maria Younan. Lieve Mark, van harte gefeliciteerd met je diploma! Op naar de Veva! Wij zijn trots op je, Rogier & Bianca, Lara. Danisha VH, wat zijn
wij ontzettend trots op jou! YOU DID IT! Dik verdiend. Bjorn, mama, Cecil, Dayenne en Falco. Quinty Dodenbier, we zijn supertrots op je. Op naar een nieuwe uitdaging! Dikke knuffel, Papa en Mama. Lieve Xander, you did it.
Volste vertrouwen in jou!! Ga ervoor kanjer, megatrots op jou! Edwin en Mama. Van harte gefeliciteerd Justin Jacqx, veel succes op de HAN in Nijmegen! Namens je ouders en Danique. Gefeliciteerd met je VWO-diploma,
Bo! Super gedaan! Liefs van de families Erdhuisen en Mattijssen. Lieve Nina, gefeliciteerd met je havo-diploma, we zijn supertrots op jou. Liefs. In precies vijf jaar is Topper Thijmen Roelofs geslaagd voor zijn Havo-diploma.
Echt super gedaan, gefeliciteerd. Erica, Rob en Sam. Quintine Sol, geweldig gedaan en een fantastisch resultaat! Succes met Computing Science aan de RU. Pa, Ma, Gwendolyn en Xynthia Sol. Lieve Tess, gefeliciteerd met
het behalen van je diploma. We zijn supertrots op jou. Op naar een nieuw avontuur. Liefs, papa, mama en Stan. Thijme, gefeliciteerd. Knap gedaan, gesleurd en getrokken aan het NT/NG-profiel. Nu kun je je economieknobbel
gaan inzetten op de HAN. Heel veel succes van Alieke, Max, Alinda en Roland Mulder. Lieve Ellis, proficiat met het behalen van je MAVO-diploma! Goed gedaan! Je mag trots zijn op jezelf, dat zijn wij ook! Liefs van papa,
mama, Luc en Roos. Lieke Harder, vijf jaren Havo met veel leuke en minder leuke gebeurtenissen, waarin je hart, lef en discipline hebt getoond. Deze hebben je gevormd tot wie je nu bent, een echte doorzetter met veel
karakter. We zijn ontzettend trots op jou! Liefs, Lisa & Stijn en Papa & Mama. Gefeliciteerd Milan van Dijk met je VWO-diploma. Super gedaan! Heel veel succes op TU Twente. Marco, Jacqueline en Isis van Dijk. Ginaro, van
harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Liefs van Mama, Robert en Yara. Femke Hooijman, geslaagd voor het VWO! We zijn trots op je! Fijne zomer :) Pien, René en Inge. Lieve Sigrid, wat heb je gestreden! Je
HAVO-diploma heb je méér dan verdiend. We zijn ontzettend trots op je!! Auke en Mama. Hard gewerkt Joshua Snaas, op zoveel fronten. Mooie plannen en jij kiest gelukkig gewoon je eigen weg. Trotse mama. Wat een superspannende eindspurt heb je gemaakt, Jasper, maar je bent geslaagd! Supertrots op jou, toppertje! XXX papa/mama. Leon, je bent een topper, nogmaals van harte gefeliciteerd! Liefs van de Van Palen-familie. Rutger
van Benthem, gefeliciteerd met het behalen van je VWO-diploma! Op naar de volgende stap in je leven, maar eerst nog even genieten van een lange zomervakantie! Jon en Ellen van Benthem. Lieve Nynke, wij zijn supertrots op jouw harde werk waardoor je nu met een prachtige lijst je diploma hebt gehaald! Angélique, Maarten en Jolijn van der Geest. Lieve Roos, jouw harde werken is beloond met een heel mooi VWO-diploma. Daar zijn
wij heel trots op. Wij wensen jou heel veel succes met je studie in Rotterdam. Naast het harde werken hopen we dat je ook geniet van het mooie studentenleven. Liefs, paps, mam en Sophie. Bart Vermeulen proficiat. Luna
Vicky Emma Andolfo, wij zijn ongelofelijk trots op jou! Je hebt hard gewerkt voor je diploma en het dus ook enorm verdiend. Ondanks alle gekkigheid en drukte in ons hectische huishouden heb je je staande weten te houden en ons allemaal weten omver te blazen met zulke mooie cijfers! Op naar de HAVO. Ook daar ga je lekker shinen, dat weten wij zeker. Love you to the moon and back lieve Luna!! Liefs van mama, Niels en Luca. Ella Ruizendaal, hartelijk gefeliciteerd met je havo-diploma! Papa, Mama, Daniël, Peter en Leo. Leo Ruizendaal, hartelijk gefeliciteerd met je vwo-diploma! Papa, Mama, Daniël, Peter en Ella. Van harte gefeliciteerd Lieke (Peeters)
met je behaalde diploma. Eerlijk verdiend door hard werken en zeker ook talent. Op naar de volgende stap. Lieve groet, Ed Peeters en Monique Wieleman. Casper Bernards geslaagd! Proficiat en ‘Trust me: it’s cool to invest’, ga ervoor! Rick, Angela en Tom Bernards. Stijn, gefeliciteerd met je VWO-diploma, we zijn trots op je! Heel veel succes met je studie AI in Nijmegen. Papa, mama en Eva. Alise gefeliciteerd. Wij zijn trots dat je jouw diploma overtuigend hebt behaald. Opgewekt naar het volgende avontuur! Papa, mama, Amber, Maarten en Aniek. Robin. Vijf jaar geleden naar het ‘grote’ Candea. Je hebt er hard voor je diploma gewerkt (zeker het derde
jaar) en het niet cadeau gekregen. Schouders eronder zetten, een harde werker die het van zijn inzet moet hebben is ook precies hoe we jou kunnen omschrijven. Dat maakt ons heel erg trots dat je het voor elkaar heb
gekregen om met zulke mooie cijfers en inzet te slagen voor je Havo-diploma en wij weten zeker dat de nieuwe opleiding met al jouw inzet en gedrevenheid ook tot een succes zal worden. Papa en mama. Gefeliciteerd
Thom Hofstra, met je DIPLOMA. Heel veel succes met je opleiding IB&C op ‘t MBO! Papa, Mama, Stan en Meike. Roan, van harte gefeliciteerd met je diploma! We zijn supertrots op jou! Op naar een nieuwe fase in je leven!
Groetjes van Joost, Suzan, Boaz & Silva en een high five van Tascha. Jack, geslaagt, geslaaghd, geslaagdt. Diploma binnen! Supergoed gedaan. Papa & mama zijn trots op je! Roos Lodewijk, hieper de piep hoeraaa GESLAAGD!
Gefeliciteerd lieverd. Wat een leuk examenjaar had moeten worden werd zo anders. Geen gala, geen examenfeestje, geen vakantie met de meiden… Maaaar geen examenstress, hoe lekker was dat!!! Maar toch niet minder geslaagd. Geniet van je vakantie en op naar je toekomst. Liefs, mams. Zo trots… Onze jongste dochter Juliët heeft haar VWO-diploma behaald! Met haar sluiten wij een Candea-periode af; dankbaar en blij!

DE NIEUWE
GENERATIE
YARIS
v.a.

€ 17.895,-

VANAF SEPTEMBER IN DE SHOWROOM
Ja, we zijn er op tijd bij met deze advertentie. Want we zijn trots op de nieuwe Toyota Yaris! Op het design, de rijeigenschappen
en de techniek: rijd (in stedelijke gebieden) tot 50% van de tijd elektrisch, zónder te hoeven laden. Niet gek dat velen de nieuwe
Yaris nu al bestellen! Kunt u ook niet wachten tot hij er is? Kom dan nu naar de showroom én reserveer vrijblijvend de extra rijk
uitgeruste Yaris First Edition. Dit kan ook op toyota.nl/yaris.

Gecombineerd brandstofverbruik (EU 2018/1832AP) varieert van 4,0-5,4 l/100 km (25,0-18,5 km/l); CO₂ 106-124 gr/km.
Prijs inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Vraag uw Toyota dealer naar de voorwaarden.

Bloemberg

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

