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Stijn Kruijs verkast van OBW naar Orion
‘Ik voelde dat ik de stap nu moest maken’
ZEVENAAR – De 19-jarige aanvallende middenvelder Stijn Kruijs
maakt de overstap van OBW naar
hoofdklasser Orion in Nijmegen:
“Als ik nog verder wilde komen in
het voetbal, dan moest ik nu de
stap maken zei mijn gevoel.”

de week trainen en een keer een
wedstrijd. Het was heel anders
in die tijd dan bij OBW, er kwamen heel veel regels bij kijken. Bij
schoolvoetbaltoernooitjes mocht
ik nooit meedoen, ik moest erg op
mijn eten letten. Als mijn vrienden
aan het voetballen waren moest ik
trainen. Dat vond ik erg lastig, ook
om van zeven uur in de ochtend tot
zeven uur in de avond weg te zijn.”
Daarom koos hij na twee jaar weer
voor zijn oude liefde OBW. De deur
voor het profvoetbal blijft op een
kier staan: “Het zal altijd een droom
voor iedereen zijn. De kans is klein,
maar ik hoop het wel.”

Dirk van Hummel
“Ik kan beter op een jongere leeftijd
een stap maken dan wachten, nu
kan ik nog een hele hoop bijleren
en mezelf verbeteren”, licht hij de
reden van zijn transfer verder toe.
Als zoon van een ras-OBW’er was
het vanzelfsprekend dat hij zich als
klein jongetje aanmeldde bij Ooys
Blauw Wit. Dat hij talent had bleek
al snel. Dat viel ook de scouts van
De Graafschap op. Op zijn elfde
vertrok hij naar de Doetinchemse
betaald voetbalorganisatie. Dat
was wennen. “Het was vier keer in

Stijn Kruijs verlaat zijn oude nest: “Vast in de basis komen is mijn streven”.
(foto: Dirk van Hummel)

Veelzijdige speler
Over zijn sterke punten: ‘Ik ben een
aanvallende middenvelder, maar
kan eigenlijk wel op alle posities
op het middenveld uit de voeten.
In het veld ben ik meer een spel-

verdeler, maar ik heb ook diepgang.
Ik heb ook inzicht, een goede dribbel en een goede trap.” Orion haalt
met Stijn een veelzijdige speler in
huis die een speler alleen voor de
goal kan zetten en dus veel assists aflevert. “Ik had Orion een
bericht gestuurd. Toen is de club
drie keer wezen kijken en ben ik op
gesprek uitgenodigd.” Voor Kruijs
is dit persoonlijk een prachtige
stap. Orion speelt hoofdklasse, drie
klassen hoger dan OBW. Vast in
de basis komen en veel minuten
maken komend jaar is zijn streven. En natuurlijk ook goed meedraaien in de hoofdklasse is een
hoofddoel.
Dat Orion een Nijmeegse club is
komt goed uit. “Ik studeer ook in
Nijmegen, ergotherapie.’ Kruijs
koos deze studie bewust: “Ik wilde
graag iets met mensen doen, en
ook andere mensen helpen.”

Nederlands drama bij Filmhuus Westervoort
WESTERVOORT – Op dinsdag 4
augustus draait Filmhuus Westervoort de film ‘Instinct’ bij het Trefcentrum van de Vereniging voor
Ouderen aan de Dorpstraat 102.
Dit thrillerachtige drama is het regiedebuut van Halina Reijn met in
de hoofdrollen Marwan Kenzari en
Carice van Houten.
Ervaren psychologe Nicoline begint aan een nieuwe baan bij een
Tbs-kliniek. Daar ontmoet ze Idris,
een zedendelinquent die een aantal

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!

ernstige misdrijven op zijn naam
heeft staan. Na vijf jaar behandeling staat hij op het punt om voor
het eerst op onbegeleid verlof te
gaan. Zijn behandelteam is zeer enthousiast over de geboekte vooruitgang, maar nieuwkomer Nicoline
vertrouwt hem niet en probeert zijn
proeftijd te verlengen. Idris doet er
alles aan om Nicoline te overtuigen
van zijn positieve ontwikkelingen,
maar transformeert langzaam
maar zeker in de manipulatieve
man die ze vanaf het begin al in
hem zag. Er ontstaat een machtsspel tussen hen, waar Nicoline ondanks haar kennis en ervaring volledig in verstrikt raakt.

Programma
Om 19.30 uur is de deur van het
Trefcentrum open. Het eerste
kopje koffie of thee is gratis. De
film start om 20.00 uur en halverwege de avond is er een pauze.
Slechthorenden kunnen dankzij
de aanwezige ringleiding met een
hoortoestel het geluid van de film
beluisteren zonder storend omgevingsgeluid.
Tickets
Het is noodzakelijk om de tickets
van vijf euro per stuk te reserveren op www.filmhuuswestervoort.
nl. De gereserveerde tickets liggen
dan in het Trefcentrum klaar. Er

Marwan Kenzari en Carice van Houten. (foto: September Film)

wordt verwacht dat gasten zich
afmelden en thuis blijven bij klach-

Auto Martens
Zevenaar

CARPROF
DE GARAGE
VOOR ALLE
MERKEN
CARPROF RENNES ZEVENAAR
HENGELDER 11, ZEVENAAR,
T 0316 - 526 592, E ZEVENAAR@CARPROF.NL
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ten zoals verhoging, verkoudheid
of hoesten.

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

www.volman.nl
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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
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Gezocht: mensen met een brede algemene kennis
Door succes op herhaling?
Vier weken geleden leverde de oproep
op deze plek een compleet Horsterpark- Bosteam op.
Nu moet je je hand niet overspelen,
maar we zoeken nog een aantal mensen. Dit keer echter iets heel anders.
Ongeveer een keer per maand organiseren we de Culzz-Kwizz. Een quiz
op niveau waar mensen in teams van
vijf à zes personen strijden om de
maandelijkse eer. Ongeveer een 80-tal
deelnemers krijgt, verdeeld over een
aantal ronden, de quizvragen voorgelegd.
Dit is iets anders dan onze Sam’s Pub’s
Quiz, daar regelt Sam de vragen en
leidt zij die strijd in ons Café Bij de
Buren.
Gezien de corona-maatregelen verwachten/hopen we in januari 2021
weer van start te kunnen gaan.

Je voelt direct dat het goed zit.
Op deze plaats vroeg ik
twee edities geleden of
er mensen waren die zin
hadden het Horsterpark-Bosteam mede te
gaan vormen.
Gepassioneerde pensionado’s met groene vingers. En weet u wat, er reageerden
maar liefst elf mannen!
Na contact met de Knotploeg Duiven, die
ook direct aansloot, hadden we ineens
een prachtige club mensen bij elkaar en
professionele kennis in huis. Het eerste
gesprek op een late vrijdagmiddag had
een Hornbach-reclame kunnen zijn.
Mannen die elkaar eerst niet kenden,
versmolten in een oogwenk tot een
team dat ervoor gaat, elkaar de ruimte
laat en aanvoelde waar ieders kracht
ligt.
Mijn oud Candea-collega Arnold Uffing
meldde zich als eerste. Hij gaat de kar
trekken.Toen ze vertrokken waren, ging
ik goedgemutst huiswaarts en vroeg me
ineens af waarom het toch dertien jaar
heeft geduurd voordat ik contact zocht
met de Knotploeg Duiven? Ziende blind
geweest. Gouwe club!
Aijai-jippie jippie jee.
CHRIS VAN DE VEN

Een foto uit de oude doos-nog in het voormalige CCOG-gebouw

De vragen voor de Culzz-Kwizz worden
gemaakt door Evert van Eindhoven en
tot voor kort ook door Peter Schampers. Dat heeft jaren fantastisch
gefunctioneerd, maar nu zoeken we
versterking en bedachten we een wat
andere aanpak.
Waar we aan denken is een denktank
van vijf of zes personen die maandelijks bijeenkomen, vragen verzinnen
en de vragen voor de betreffende
quiz-avonden selecteren. Rondes
van tien vragen omtrent een thema.
We gaan ook werken met een groot
scherm, dus ook fragmenten van films,
oude reclames, beroemde toespraken
en noem maar op kunnen worden
gebruikt.

Oh wee, als er een vraag doorslipt
waarvan het antwoord volgens de
deelnemers niet goed is. Dan ontstaat
er een Poolse Landdag en wordt het
Gerechtshof in Den Haag gebeld.

Beschikt u over algemene kennis of
weet u waar u die kunt vinden, lijkt
het u leuk om thuis vragen te verzinnen en ze daarna in groepsverband te
bespreken?

De denktank is verder volledig autonoom en werkt in het diepste geheim
zonder ook maar aan wie dan ook
verantwoording af te leggen.

Stuur dan een mail naar chris@deogtent.nl en dan nodigen we u uit voor
een kennismakingsgesprek.

De Sixtijnse Kapel afhuren is onpraktisch en lastig maar in De Ogtent
kunnen we ook wel iets regelen waar
zonder toehoorders vergaderd kan
worden. Witte rook behoort tot de
mogelijkheden.

Wie weet schrijft Dan Brown nog eens
een boek over dit nieuwe geheime
genootschap!

CHRIS VAN DE VEN

Het niveau van de vragen doet sterk
denken aan de wat er gevraagd wordt
bij Twee voor Twaalf, maar dan zonder
te mogen opzoeken! Dat is namelijk
streng verboden. Overleggen mag,
spieken dus niet! Aan het eind van het
seizoen zijn felbegeerde bekers te
winnen!
We zien voor ons dat CUL-Denktankleden thuis, op ieder gewenst moment,
vragen kunnen bedenken en dat er dus
een gezamenlijke bijeenkomst in De
Ogtent is, waar deze worden beoordeeld, geselecteerd en vooral…de
antwoorden gecontroleerd.
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Woensdag 15 juli 2020

De Liemers Lacht

Redacteur van dienst

Burgemeester Lucien van Riswijk durfde het wél aan om in een anderhalve meter samenleving een kermis te organiseren in zijn gemeente. Tot vreugde van Narda Lubbers en Hans Quik, die op dinsdag een bezoekje brachten aan de Zevenaarse kermis. Foto: Lara Nijhof.

Aannemer GelreGroen wil damwanden voor
aanleg A15 zo geluidloos mogelijk plaatsen
Van de redactie
GROESSEN – De verlenging van
de A15 van Ressen naar Zevenaar
is nog steeds niet definitief, toch
gaan de voorbereidingen gewoon
door. Aannemer GelreGroen testte vorige week in de Helhoek vier
nieuwe technieken om de overlast
van het plaatsen van damwanden
bij aanleg zo veel mogelijk te beperken.
Ruim tienduizend damwanden zijn
er nodig om de half verdiepte ligging bij Groessen over een lengte
van drie kilometer mogelijk te maken. Het diepste punt van de snelweg komt op zes meter onder maaiveld te liggen. De damwanden gaan
maximaal tien meter de grond in.
Een immens karwei, waar twee jaar
voor wordt uitgetrokken. Normaal
gesproken wordt er geheid, maar
dat geeft te veel herrie en trillingen.
Daarom heeft GelreGroen bewust
gekozen voor alternatieven: drukken
en trillen zowel droog als met waterinjectie. Na de test worden de damwanden er weer uitgehaald.
Thijs Scheres, communicatieadviseur van Rijkswaterstaat: “Bij het
uitbesteden dagen we de aannemer

Redactie: Camillia Stokman, Ted Prost,
Stijn Kuster, Kim Kleijkers, Frederieke
Aaij, Milou Sinke, Linda Ruijs, Casper
Assmann, Dirk van Hummel, Kyra
Sannes, Yasemin Elmas, Nina Elbers,
Rahma Maqboul, Lara Nijhof, Demi
Zewald en Floor Dekkers.
Begeleiding:
Babette van Weelden (Liemers
College), Michiel Kuijpers (Candea
College), Susan Wiendels (redacteur),

En toen was het zomaar weer zomer. Sterker nog: in deze regio is
afgelopen vrijdag de zomervakantie weer van start gegaan voor het
basis- en middelbaar onderwijs.
Ondanks dat ik, en waarschijnlijk
ook veel andere schrijvers
van deze krant, natuurlijk
hartstikke blij zijn dat de
grote vakantie weer is
begonnen, voelt het wel
allemaal een beetje plots.
Normaliter is de zomervakantie iets waar veel leerlingen met
elkaar naar toe leven. Vanaf eind
mei ongeduldig de bladzijdes in
onze agenda’s tellen tot wanneer
eindelijk die beste zomervakantie
ooit zal beginnen. Het fenomeen
dat sommigen de dagen tot de vakantie er beter in gestampt hebben
dan de toetsstof voor de laatste
proefwerkweek is dan ook niet onbekend. Dit jaar is dit gevoel ons
echter ontnomen, of misschien is
een beter woord ontgaan. Door het
constante thuiszitten veranderde
de werkelijk snakkende behoefte
naar vakantie meer in een prettige
bijkomstigheid. Het enige wat ons
wel de oude vertrouwde afsluiting

van het schooljaar heeft laten herleven is de rapportuitreiking. Door
de laatste versoepelingen werd het
namelijk ook voor de middelbare
scholieren toch nog mogelijk om
weer in een vol klaslokaal plaats te
nemen. Naast de volle klaslokalen heeft de DLHG-courant ook deze week weer
een volle krant voor u
voorbereid. Opnieuw een
positieve mix van gevarieerd nieuws! Zo heeft Dirk
voetballer Stijn Kruijs geïnterviewd
die zijn club OBW gaat verlaten om
een nieuw avontuur aan te gaan
bij voetbalclub Orion. Kyra vertelt
over schrijver Gerard Plaggenmarsch en zijn recent uitgebrachte boek ‘Mijn Verhaal’. Daarnaast
wijs ik u ook graag op de Liemers
Lacht foto links voor een vrolijk
kijkje binnen onze regio, deze editie verzorgd door Lara. Zij bracht
een bezoekje aan de Zevenaarse
kermis. Samen met alle andere artikelen hoop ik dat dit een mooie
start mag vormen van de zomervakantie. Ik wens iedereen een hele
prettige en gezonde tijd toe!
Frederieke Aaij

TVZ en Max sportief
voor senioren
Stukje bij beetje wordt de damwand in de grond geduwd.

uit om zo veel mogelijk hinder en
schade voor de directe omgeving
te voorkomen. Ze geven een grens
aan. En daar houden wij ze aan. Wij
willen ook zo min mogelijk geluid- en
trillingsoverlast voor de omwonenden.” Nieuwsgierig kijkt hij naar het
decor op de testlocatie aan de Achtergaardsestraat. Daar takelt een
grote kraan een stalen damwand
omhoog richting een funderingsmachine. Op gepaste afstand staan
geluids- en trillingsmeters. Dankzij
de hydraulische cilinders wordt de
damwand stukje bij beetje, dit keer
zonder waterinjectie, probleemloos
de grond in geduwd. Het duwen
duurt welgeteld een kwartier en
geeft inderdaad weinig geluid zoals
Jorn Verwoerd vooraf al verzekerde.
“Wij gaan ver onder het niveau zitten, waarvoor je normaal gesproken
een ontheffing van het bouwbesluit

ZEVENAAR – Veel overheidsin- Het leuke is dat er ook start lesjes
nodig hebt”, aldus de omgevings- stellingen waaronder gemeenten, worden gegeven door ervaren spemanager van GelreGroen. Hij weet proberen de ouderen onder ons lers van onze tennis club, die u zulook dat er tijdens de looptijd van het meer tot en in beweging te krijgen, len opvangen en begeleiden.”
project ViA15 altijd overlast voor de zoals wandelen, fietsen en fysieke
omgeving zal zijn. “Maar we houden sporten waaronder tennis.
“Ons voorstel is als volgt: Kom op
het zoveel mogelijk binnen de perwoensdag avonden 22 en 29 juli
ken. Met deze testen kijken we wel- Tennis Vereniging Zevenaar biedt tussen 19.30 – 20.00 uur naar ons
ke uitvoeringsmethode
welke lo- de senioren
in Zevenaar en
om- park. Daar zal iemand
aanwezig zijn
Assurantiën op Pensioenen
Hypotheken
Administratie
Makelaardij
catie de beste resultaten geeft. Niet geving de mogelijkheid, dit op een die u opvangt onder genot van een
overal is namelijk de grondsamen- prachtig (in bloei staande) gelegen kop koffie/thee om u wegwijs te
stelling hetzelfde. Ook kijken we park te komen doen onder de noe- maken en om er wat uitgebreider in
naar de bebouwing in de omgeving.” mer maak kennis met tennis. “Nu te gaan. Neem eventueel vrienden
Over ongeveer tien weken doet de zult U zich afvragen, hallo zeg, ik of kennis mee die er ook zin in hebRaad van State uitspraak over de heb geen racket, ballen en noem ben. U bent allen van harte welkom.
bezwaarschriften tegen de verlen- maar op. Nu, dat is helemaal geen Komt u liever overdag, laat het dan
rente online spaarrekening.
ging van de A15. Dan zullen ook de probleem. Wij hebben een groot even weten en dat kan via email:
- Nederlandse
bank l.santema@hetnet.nl of voorzitter@
resultaten van de metingen bekend assortiment
tennis rackets beschikVrijevoldoende
opname
inleg
mogelijkof via 06 83948180.”
en geanalyseerd zijn. Thijs Scheres baar en ook- ruim
ballen.
tvzevenaar.nl
heeft alle vertrouwen in een goede
- Geen minimiaal bedrag vereist
afloop. “Mensen wachten er al lang
op, dat moet goedkomen. Zodra we
Kijk op www.koningfd.nl
groen licht krijgen, gaan we zo snel
mogelijk aan de slag.”

Variabel sparen tegen de
hoogste rente. Het kan bij ons!
2.8%

Reserveer
nu het nog
kan!

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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STAPSGEWIJS GAAN WIJ OPEN EN WIJ HOPEN U
OP 1 SEPTEMBER WEER VOLLEDIG VAN DIENST

Bruisend feest
of sfeervol dineren...

Voor al uw meubelen
Beekseweg 23 Babberich
T 0316 - 247808

www.waarborgmeubel.nl
Voor vakkundig herstofferen!

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

STAPSGEWIJS GAAN WIJ OPEN EN WIJ HOPEN U
OP 1 SEPTEMBER WEER VOLLEDIG VAN DIENST
TE KUNNEN ZIJN

FEESTJE THUIS?
STAPSGEWIJS GAAN WIJ OPEN EN WIJ HOPEN U
OP 1 SEPTEMBER WEER VOLLEDIG VAN DIENST
TE KUNNEN ZIJN
STAPSGEWIJS GAAN WIJ OPEN EN WIJ HOPEN U
OP 1 SEPTEMBER WEER VOLLEDIG VAN DIENST
TE KUNNEN ZIJN
STAPSGEWIJS GAAN WIJ OPEN EN WIJ HOPEN U
OP 1 SEPTEMBER WEER VOLLEDIG VAN DIENST
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Wij verzorgen graag
de catering met ons
karretje compleet!

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

Airconditioning in alle zalen

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

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

www.pedicureduivenwest.nl



Gediplomeerd lid
van ProVoet
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Remco Kluck

STAPSGEWIJS GAAN WIJ OPEN EN WIJ HOPEN U
OP 1 SEPTEMBER WEER VOLLEDIG VAN DIENST
TE KUNNEN ZIJN

Betaalbare
en goed
onderhouden
tweedehands
sta op stoelen
met garantie

Sta op
met
gemak
in Duiven

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

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

Gratis bezorging
en haal- en brengservice rondom
Duiven

Bezichtigingen uitsluitend
na telefonische afspraak

Zomer opruiming
Zomer opruiming

Van 13-07 t/m 08-08 met aantrekkelijke
Van 13-07 op
t/mde
08-08
metwinkelvoorraad!
aantrekkelijke
kortingen
gehele
kortingen op de gehele winkelvoorraad!

Onderscheidend
in verlichting
verlichtingen
enslapen
slapen
Onderscheidend in

www.bedadviseursberentsen.nl
www.bedadviseursberentsen.nl
Mallemoolen6-8
6-8Zevenaar
Zevenaar
Mallemoolen
0316-525021
0316-525021



Donsreiniging
Donsreiniging



Specialistisch
maatSpecialistisch maatwerk
werk



Bed
Bed en
en badlinnen



Alles voor
voor een
Alles
gezonde nachtrust
gezonde



Lichtplannen
Lichtplannen
Lampenreparaties
Lampenreparaties



Webshop
Webshop



Lampenkappen
Lampenkappen
op
opmaat
maat



www.banninkverlichting.nl
www.banninkverlichting.nl
Mallemoolen
10-12
Zevenaar
Mallemoolen
10-12
Zevenaar
0316-240177
0316-240177
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Mensen kiezen voor
persoonlijke begeleiding tijdens sporten
in ieder geval beter te lijf
te kunnen gaan. Je ziet
dan ook een verschuiving
in de behoefte van mensen die gaan sporten.
Veel meer mensen die
starten met sporten of al
lid zijn kiezen nu voor een
stuk personal training.
Dat is net even dat extra
zetje, de spreekwoordelijke stok achter de
deur om fit te worden én
te blijven.”

Jelmer van Bent Sports aan het werk als personal trainer. (foto: Sven Scholten)

ZEVENAAR – Bij Bent Sports in Zevenaar is persoonlijke begeleiding
één van de belangrijkste speerpunten. Het begeleiden van mensen in
sport en hun gezondheid is, helemaal in deze tijd, heel belangrijk.
Veel mensen kiezen daarom voor
een stukje begeleiding op maat in
de vorm van personal training.

“Tijdens de lockdown zijn er bij
veel mensen wat kilo’s ongemerkt
bij gekomen. Nu kan iedereen gelukkig weer gebruik maken van
alle faciliteiten in en rondom de
sportschool om weer fit te worden. Daarnaast is het juist nu heel
belangrijk dat mensen fit blijven
om virussen tegen te houden of

“Ik kan mensen motiveren
in het behalen van hun
persoonlijke doelstellingen en laat ze het plezier
in sporten beleven. Sport
wordt dan vanzelf een patroon, een
vast onderdeel van de dagelijkse
gewoonte, en dat is uiteindelijk
mijn missie,” aldus Jelmer van Bent
Sports.
Bent Sports, Hunneveldweg 6B,
Zevenaar; 0316 331782;
www.bentsports.nl.

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 aanbel-

len 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.

“Maar niet getreurd, wij halen deze
buitenlandse sferen gewoon naar
het mooie Montferland! Vier heerlijke thema-avonden brengen u even
naar Ibiza, Thailand, Italië en de Oostenrijkse Alpen.”

07-08-2020: Ibiza Gastro Food
22-08-2020: Thai Gastro Food
05-09-2020: Italian Gastro Food
03-10-2020: Alpen Gastro Food
Chefs vijfgangenmenu – inclusief
een verfrissend drankje – voor 52,50
euro per persoon. Bijpassend wijnarrangement: 22,50 euro per persoon.
Vanaf zaterdag 18 juli hebben weer
de Mosselpan met frites, rauwkost,
seizoenscompote en koude sausjes
op de kaart hebben staan.
Uitspanning ‘t Peeske, Peeskesweg 12, Beek; 0316 532804; info@
peeske.nl; www.peeske.nl.

www.gemeentenieuwsonline.nl

H. Remigius Duiven
Mededelingen: Geachte Parochianen. Vanaf 5 juli wordt weer een
start gemaakt met publieke vieringen. Voorlopig alleen in de H. Andreaskerk te Zevenaar. 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.

DOORNENBURG – Vanaf woensdag 15 juli tot en met vrijdag
31 augustus daagt Fort Pannerden iedereen uit om deel te nemen aan de wedstrijd: maak de
mooiste foto van Fort Pannerden
van binnen of schrijf een verhaal
met Fort Pannerden als decor.

(foto: Pixabay.com)

maal 10.000 woorden bestaan
(1,5 tot 5 A4 tjes). Bedrijfsleider
Jos Peters: “Verhalen gericht op
de leeftijdsgroep 6-16 jaar heeft
onze voorkeur, maar dat hoeft
niet.” Stuur uiterlijk 31 augustus
de foto of het verhaal digitaal op
naar: PR@fortpannerden.eu onder
vermelding van naam, adres en
telefoonnummer. De verhalen en

MONTFERLAND – Het is allemaal
een beetje anders deze zomer:
geen zonovergoten witte stranden
in Thailand, bruisende Beach clubs
op Ibiza, bergwandelingen in de
Oostenrijkse Alpen, of een gondelvaart in Venetië, maar een vakantie
dichtbij huis…

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:

Foto- en verhalenwedstrijd:
Fort Pannerden van binnen

Fort Pannerden heeft ruim 150
jaar de elementen getrotseerd en
het markante bouwwerk ademt
de bewogen geschiedenis uit van
talrijke bewoners. Het ligt verborgen onder de aarde, maar is vijf
verdiepingen hoog en gevuld door
grote, kleine en donkere ruimtes.
Deelnemen aan de foto- of verhalenwedstrijd? Inschrijven kan op
de website onder het kopje: wedstrijd. Deelnemers krijgen twintig
procent korting op de toegangsprijs en een consumptiebon. Tussen 15 juli en 31 augustus is Fort
Pannerden geopend tussen 11.0017.00 uur, waar een coronaproof
route is uitgestippeld. Het verhaal
mag uit minimaal 500 tot maxi-

Buitenlandse sferen in
‘t pareltje van het Montferland

foto’s mogen onder naamsvermelding door Fort Pannerden gebruikt
worden in het fort maar ook ter
promotie van het fort. De drie winnende foto’s en verhalen worden
gepubliceerd op de website en de
foto’s worden tot eind 2020 tentoongesteld in het fort. Prijswinnaars krijgen bericht op vrijdag
11 september.

Gebedsintenties 18/19-07-2020:
Ans van Santen-Rensen, Wim Staring, Bernard en Annie Hoppenreijs-Lucassen. (Uitzending youtube
zondag 19 juli om 9.30 uur).
Gebedsintenties 25/26-07-2020:
Hent (jaargetijde) en Annie Roelofs en dochter Annet, Els en Eeke
Schampers, Ans van Santen-Rensen, Wim Staring.
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.

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

● Occasions
● Onderhoud en
Reparatie

OPENINGSTIJDEN:
• dinsdag t/m vrijdag
van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

● Bandenservice

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

● Vrijwaring

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

Nu exclusief bij Auto Blij Zevenaar,

Graag tot ziens bij

Auto Performance Zevenaar
Einsteinstraat 13, 6902 PB Zevenaar. Tel.: 0316-241235
info@autoperformancezevenaar.nl

www.tinselboerautos.nl

7 JAAR GRATIS GARANTIE
Nu exclusief bij Auto Blij Zevenaar,
OP VOORRAADMODELLEN
7 JAAR GRATIS GARANTIE
Kerkstraat
Kerkstraat
Kerkstraat 777
6911
AG
6911
6911AG
AG
Pannerden
Pannerden
Pannerden
T.T. 0316-371412
0316-371412
T.
0316-371412

(Mii, Ibiza, Leon, Altea, EXEO,www.autobedrijffransjansen.nl
Alhambra)
www.autobedrijffransjansen.nl
www.autobedrijffransjansen.nl
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Sports Tourer 1.4
Turbo 140pk | Automaat
Trekhaak
Km-stand: 117.865 km
Bouwjaar: 03-2012
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OCCASION VAN DE WEEK

Opel Mokka X

1.4 Turbo Edition / Cruise control /
Lm velgen / Bouwjaar 2018 /
Kilometerstand 51167 km

Prijs € 17.500,-

incl. BTW

www.autobedrijffielt.nl
Koningsweg 2b 7037 DW BEEK Tel: 0316-53 17 57

‹

Uw specialist in onderhoud voor

VW - Audi - Skoda - Seat

Kijk op www.seataanbieding.nl

Kijk op www.seataanbieding.nl

EEN SEAT VANAF € 7.825,-

Nu ook uw adres voor
uw auto van de PSA Groupe.

ENJOYNEERING
ENJOYNEERING
SEAT.NL
SEAT.NL

ER IS AL EEN SEAT VANAF € 7.825,-

randstofverbruik van een SEAT: 3,4 - 8,5L/100 km (1:29,4 - 1:11,8), CO2-emissie g/km 89 - 197. Er is al een SEAT vanaf € 7.825,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.
rijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen
‘af importeur’.
SEAT-importeur
Pon’s
B.V.,
Leusden.
Getoonde
afbeelding
kan
afwijken
de €werkelijkheid.
Gemiddeld
brandstofverbruik
van een SEAT:
3,4Automobielhandel
- 8,5L/100 km (1:29,4
- 1:11,8),
CO -emissie
g/km
89 - 197. Er
is al
een SEATvan
vanaf
7.825,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.

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

Auto Blij Zevenaar
Auto B.V.
Blij Zevenaar B.V.
BLIJ RIJDEN
•Ampèrestraat
Ampèrestraat
10
Zevenaar 10 • Zevenaar
BLIJ ZIJN
0316BLIJ
- 52
51 50 • 0316
www.autoblij.nl
BLIJVEN
- 52 51 50 • www.autoblij.nl

Openingstijden: Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 tot
ma18.00
t/m vr uur
08.00 tot 18.00 uur
za 09.00 tot 16.00
za uur
09.00 tot 16.00 uur

Bespaar tot 300,- per jaar
op uw autokosten!
APK + ONDERHOUDSBEURTEN
v.a. per jaar
50
PECHHULP
Bespaar
tot 300,+

€ 17,

p/m

op uw autokosten!
AUTOBEDRIJF HUBERS / STEENTJES Ampèrestraat 6a Zevenaar • Tel. (0316) 525495
APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.

€17,

p/m

el: (0316) 37 13 00
• Verkoop van alle merken
nieuwe en gebruikte auto’s
• Voor al uw reparaties
• Schade en spuitwerk
• Verkoop banden en winterbanden
• Aircoservice
• A.P.K.-keuringen
• Tankstation
• Verkoop scootmobielen
Aerdtsestraat 44a
6911 AS Pannerden
www.theovanhuet.nl
info@theovanhuet.nl

SAMEN WERKEN
AAN EIGEN WIJSHEID
Column

‘Toch nog
een mooi
afscheid’
“Het was een fijn bericht. De basisscholen
gingen weer open en wij mochten terug
naar school. Met wel enkele regels. We
moesten onze handen vaker wassen en
afstand houden tot de leraar. Voor de rest
was het eigenlijk best normaal. We zaten
weer samen met onze klasgenoten in het
lokaal en werkten in echte boeken. Onze
wekelijkse gastlessen gingen ook weer
door, al was het met veel voorzichtigheid.
Voor ons als groep 8 was het nog gekker
dan normaal. Een vreemd afscheid. Er was
geen musical, maar we hebben een film
gemaakt. Dat was eigenlijk veel handiger. De film heeft iedereen thuis kunnen
bekijken. We kregen ook geen officiële
eind cito, maar bij ons op DaVinci werd er
wel een alternatieve eind cito gegeven,
zodat we toch een laatste toets op de
basisschool kregen. We zijn blij dat we de
laatste weken weer naar school mochten
en zo toch een mooi afscheid kregen van
de basisschool. Wij gaan nu met een goed
gevoel naar de ‘middelbare’...
Elvira, Jonne en Lynne
Leerlingen DaVinci Zevenaar

Basisschool Sprankel
bereikt een mijlpaal
Het is sowieso al spannend om voor het eerst naar school te gaan. En dan gaan de deuren pal na jouw eerste kennismaking ook nog eens op slot. Het overkwam de pas vierjarige Glenn Bruns uit Aerdt. Het werd voor hem een jaar om
nooit meer te vergeten. Ook niet omdat Glenn vorige week ook nog eens in de bloemetjes werd gezet als 100e leerling
van Sprankel in Herwen.
Hoewel bloemetjes? Het jochie kreeg tijdens de
afsluitende feestdag op school een leuke attentie
van directeur Karen Klompmaker. De 100e leerling
is een mijlpaal waar ze trots op zijn bij Sprankel.
Vier jaar geleden hing het basisonderwijs in de
dorpen Herwen en Aerdt aan een zijden draadje. Het leerlingenaantal liep terug en alleen een
fusie kon het naderende onheil voorkomen. De
Driehoek in Aerdt en de Berkhaag sloten elkaar
in de armen, waarna het schoolgebouw in Herwen
een transformatie onderging. “Er is geschilderd, er
kwam nieuw meubilair en de inrichting veranderde. Zodat het voor iedereen als een nieuwe school
voelde.”
Karen Klompmaker - die vanaf 2018 bij Sprankel
werkt, kijkt vol trots terug. “De fusie werd geleid door mijn voorganger. Het is een intensief
proces geweest, maar iedereen besefte dat het
bittere noodzaak was. De laatste jaren is er hier
iets moois ontstaan. Sprankel kijkt positief in de
toekomst.”
Sprankel is een school waar ‘zorg voor elkaar’ met
hoofdletters wordt geschreven. “Jonge leerlingen
kijken vaak op tegen de grote kinderen. Tijdens
de gezamenlijke lunch zit daarom iedereen in
groepjes door elkaar heen, zodat kinderen elkaar

Dáár heb ik
voor geleerd
Mèster, war hedde gij eigeluk vor gelèrd?
Een nieuwsgierige vraag van een 10-jarige
leerling aan het begin van mijn loopbaan
in het onderwijs. Waar heb je eigenlijk
voor geleerd? Als volwassene stond ik
met een mond vol tanden. Want wat zeg je
dan? Didactiek, pedagogiek, methodiek?
Of: leren lezen, schrijven en rekenen? Wat
bedoel je precies? Nou, minne vaoder
is timmerman, Johnny’s vader heb een
winkel, Marlies’ vader werkt in de haven,
mar gij? Wa doede gij?
Mijn hele werkzame leven daarna kwam
met enige regelmaat die vraag voorbij. En
evenzoveel keren zette het mij tot nadenken. Nu, na een leven lang in het onderwijs gewerkt te hebben in verschillende
rollen, durf ik voorzichtig een antwoord te
formuleren: ik heb geleerd te investeren
in levens van anderen. Van kinderen (toen
ik onderwijzer was), van leraren (toen ik
directeur was), van directeuren (toen ik
bestuurder was). Vooral heb ik geleerd
te leven en te genieten van het mooiste
speelveld dat er bestaat: het onderwijs.
Daar heb ik voor geleerd!

Toon Geluk
Glenn (op de verhoging onder de letter K) is het middelpunt van de feestvreugde.

leren kennen en elkaar helpen. Daarnaast plannen
we rondom feesten altijd groepsdoorbroken activiteiten waarbij jong en oud samenwerkt.”
De Covid 19-periode had wel veel impact op iedereen. “We zijn flexibel gebleken en konden snel
overschakelen op digitaal thuiswerken, maar we
hebben de ouders ook materialen laten ophalen
zodat de kinderen bijvoorbeeld gewone schrijfoefeningen konden doen. Iedereen heeft het gewel-

dig opgepakt.” Het schooljaar werd vorige week
toch nog feestelijk afgesloten. Alle verjaardagen
van de juffen en meester, het pensioen van juf
Henriette Everhardt en de 100e leerling werden
tegelijk gevierd. Er was niet alleen een presentie
voor Glenn, maar de school kreeg twee nieuwe
steps voor op het schoolplein. “Een gezellige
afsluiting van een bijzonder jaar”, aldus Karen.

Bestuurder LiemersNovum

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

Inbouwapparatuur

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

W.B.S. RIJNWAARDEN

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE
WWW.WBSRIJNWAARDEN.NL

en visagiste

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

 Betrokken
 Eén contactpersoon
C���� S�h���m���r�

Ringbaan Zuid 8, 6905 DB Zevenaar

Tel: 06 - 51 82 75 45

www.memora.nl | info@memora.nl

Specialist
Specialist in
■
■
■

Hobbykassen

 Gedenkwaardig afscheid
 Transparant

Carin Schoenmakers

Carports

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

Mob. 06-16455678
Lindenhof 1,
6916 MN Tolkamer

• Aanleg
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Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78

• Ontwerp
• Bestrating
• Onderhoud
• Groenvoorziening

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW
Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

www.jkbouwenonderhoud.nl
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JOUW DOEL,
IS MIJN MISSIE!
Jelmer@bentsports.nl
06 - 136 641 13

START MET MIJ EN WORDT DE
BESTE VERSIE VAN JEZELF.
DAN GAAN WIJ SAMEN JOUW
MENTALE EN FYSIEKE GRENZEN
VERLEGGEN!

info@bentsports.nl
tel: 0316 331 872
hunneveldweg 6B
6903 ZM Zevenaar
www.bentsports.nl
@bentsports

Woensdag 15 juli 2020
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de Liemers Helemaal Goed! Courant
(advertentie)

Voetbalinstuif bij OBW
ZEVENAAR – Zondag 6 septemo
ber is de OBW Voetbalinstuif.
Jongens en meisjes van 3 – 11
jaar kunnen op deze zondag alo
leen of samen met hun klasgenoo
tjes, vriendjes of vriendinnetjes
op een hele leuke manier keno
nismaken met voetbal. Je hoeft
geen lid te zijn van sportverenio
ging OBW.
De aanvangstijd is 10.30 uur en de
activiteiten duren tot circa 12.30
uur. Deelname aan deze activiteit
is geheel gratis en voor drinken
en een lekkernij wordt gezorgd!
“Geef je snel op via het e-mailadres voetbalinstuif@obw.nl. Geef
je naam, achternaam, leeftijd en
telefoonnummer aan ons door.
Je kunt je opgeven tot en met

uiterlijk vrijdag 4 september.”
Ook bij sportvereniging OBW is er
meidenvoetbal. Dit doet sportvereniging OBW in samenwerking met
de buren DCS onder de naam SVO
DCS OBW Zevenaar. Alle meisjes
kunnen dan op elk gewenst niveau
met elkaar samen voetballen. Dus
meisjes zijn meer dan welkom!
“Als je lid wordt bij sportvereniging
OBW ontvang je als welkomstcadeau een echte sportvereniging
OBW t-shirt met je eigen naam.
Mocht je niet kunnen op zondag 6
september en wil je graag voetballen of een keer meetrainen? Voor
een proeftraining neem contact op
via voetbal@obw.nl. Wil je meer
weten over sportvereniging OBW
kijk dan even op www.obw.nl.”

Actiefoto van de instuif. (foto: Theo Scholten)

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:

www.gemeentenieuwsonline.nl

Laarberg
Laarberg
Laarberg
notarissen en scheidingsbemidd
notarissen
en
scheidingsbemiddelaa
notarissen en scheidingsbemiddelaars

Marsweg 2 | 6941 BJ Didam | t 0316 - 22 1
Marsweg
2 | 6941
Didam
- 22 12| 43
e info@notariskantoordidam.nl
Marsweg
2 | BJ6941
BJ| t 0316
Didam
t 0316| -www.notariskanto
22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl | www.notariskantoordidam.nl

Scholeksters

e info@notariskantoordidam.nl | www.notariskantoordida

Jong en oud beacht graag. (foto: Albert Kooistra)

Demo-trainingen beachvolley
WESTERVOORT – Volleybalvero
eniging Actief ’81 uit Westervoort
organiseert in dit vreemde coronao
jaar op de vrijdagavonden in de zoo
mermaanden aangepaste beach
volleybal demo-trainingen op het
beachvolleybalveld bij recreatieo
plas De Waaij. Deze avonden woro
den gehouden in de maanden juli,
augustus en september en worden
mede mogelijk gemaakt door de
Gemeente Westervoort.

verschillende oefenvormen en basistechnieken aangeleerd door ervaren leden van Actief ’81. Echte
wedstrijdjes zijn beperkt mogelijk.
Wel is iedereen, van jong tot oud,
welkom (ervaring met volleybal is
niet noodzakelijk)! Opgeven kan via
het aanmeldformulier onderaan de
Evenentenpagina op de website
www.actief81.nl . De komende vrijdagen zijn er weer Demo-trainingen
wanneer het weer het toestaat.

De allereerste training op 5 juni
kon vanwege erg slecht weer geen
doorgang vinden maar op de overige vrijdagen in juni zijn er demo’s
geweest met een opkomst tot wel
23 man/vrouw/jeugd. Tijdens deze
Demo-trainingen gelden wel aangepaste afspraken om zoveel mogelijk de 1,5 meter regel te handhaven en dat lukt wonderwel. Met
de aangepaste regels worden er

Dit jaar wordt er in verband met de
coronamaatregelen helaas geen
Westervoort in Beweging dus ook
geen Beachvolleybaltoernooi georganiseerd.
Demodata 2020: deze zomer elke
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00
uur. Verzamelen: Beachvolleybalveld bij recreatieplas De Waaij. Geheel gratis voor iedereen (van jong
tot oud).

Iets leuks!
1 juli werd het stil op straat,
Binnen sport, die richting sporthal gaat,
Zorgt daar weer, voor volop vermaak,
Sportplezier voorop, rest is bijzaak,
Gezellig, fijn, elkaar weer zien,
Opbouwen van conditie, dat wel misschien,
Basketballen, de sport die een ieder mag,
Tevreden, sportief bezig zijn met een lach,
Bij Basketiers’71 zijn de trainingen weer hervat,
Hoor je van buiten al, het kloppende blauwe hart,
In de kantine, wordt een sportdrankje gepakt,
Voor het na kletsen, bijpraten, zijn we weer open,
Ook al die maanden was de kantine gesloten,
Kom er rustig door de week of zaterdag binnenlopen,
Het is de gezelligheid die bij Basketiers’71 telt,
Niet alleen het spelplezier of het resultaat, op het veld,
Het is u vast en zeker, vele malen eerder verteld,
Heeft u zich al voor liefst drie vrije trainingen aangemeld,
Nieuwe spelers, leden in welke categorie, welke leeftijd,
Een ieder is altijd welkom, bij Basketiers’71 dat is geheid,
Straks, dinsdag, donderdag trainen, zaterdag de wedstrijd,
Met elkaar aangaan de meer dan sportieve strijd,
Sporten, bewegen, rennen, vliegen, energie kun je kwijt,
Iets leuks is een item bij Radio Gelderland,
Worden dagelijkse dingen altijd belicht van een positieve kant,
Hier zijn we eerder geweest, hebben we eerder verteld,
Voortuitgang, lichtpuntjes, medische periode, bijna geveld,
Vandaar nu weer Frank van Dijk benaderd, gemaild, gebeld,
Boodschap hebben iets leuks, “als je heel goed luistert”
Hoor je dat in Zevenaar bij Basketiers’71 de bal weer stuitert!
M&M

Enjoy-toernooi. (foto: Anne-Lieke)

We mogen weer!
ZEVENAAR – Zoals de koptekst al
aangeeft: ‘We mogen weer’ houdt
Tennis Vereniging Zevenaar als
voorloper voor de officiële toero
nooien, voor de tweede maal een
eendagstoernooi.
Echter onder aangepaste normen
van de 1,5-meterregel, dat wil zeggen, dat er per dag maar 24 spelers
kunnen deelnemen en dat het nu
verdeeld wordt over twee opeen
volgende dagen. Het idee is om
op zaterdag 25 juli de herendubbels HD6/7 en 8/9 te houden en
op zondag 26 juli de damesdubbel.
Mogelijke mixpartijen wordt nog in
overweging gehouden.

Er wordt gespeeld in een poule
van vier. Het is geen officieel toernooi, dus ook mensen die geen lid
zijn van TVZ kunnen zich gewoon
opgeven. Dat kan via een mailtje
naar alvkampen@hotmail.com. Of
via het Clubhuis beheer onder leiding van Herman Veth T: 523316.
Inschrijven kan tot en met 21 juli.
De speeltijden zijn: van 09.30
-15.00 uur. Gehoopt wordt op
mooi weer en veel gezelligheid op
het ruim aangepaste terras. Later
dit jaar ( augustus-september) zal
TVZ weer haar bekende nazomer
toernooi organiseren. Hierover
wordt men later nader geïnformeerd.

Onlangs kwam een echtpaar binnen dat graag een schenking wilde doen aan dochterlief. Zij wilden
echter wel dat de dochter en de
schoonzoon ermee deden wat zij
(de ouders) wilden. Dat heb je wel
eens: dat ouders het niet fijn vinden
dat als zij een schenking doen, het
kind er lekker van op vakantie gaat
naar een ver land. Dit echtpaar had
dat dus ook. Ik vroeg wat zij dan
wilden dat de dochter ermee ging
doen. Niet op vakantie, maar wat
dan wel?
Ze hadden toevallig bij ons in de
voortuin het prachtige groene gazon gezien met de robotgrasmaaier
(onze “Robbie”). Vroeger was het bij
ons nog wel eens een zooitje, maar
sinds we Robbie hebben ligt het gazon er strak bij.
Robbie vonden ze wel een leuk doel
voor hun schenking, want dan was
het gras altijd mooi en hoefde de
schoonzoon niet telkens het gras
te maaien (lees: er niet zo lang mee
wachten). Dan zou het altijd mooi
op tijd zijn, net als bij ons.
Ik vond het gesprek wel een grappige wending krijgen en gaf aan
dat wij ook een automatisch sproeisysteem hebben met grondwater
en dat het gazon ook daarom zo
mooi groen was. Toen gingen we
helemaal los, want toen kwamen er
nog meer goede redenen om een
gezonde grasmat te hebben: scholeksters en andere vogels. Want in
een gezond gazon zitten beestjes
in de grond en die zijn het voedsel
voor vogels. In onze tuin zit altijd
een scholekster net na of soms zelfs
tijdens het sproeien. De scholekster
is een van onze favoriete vogels
vanwege zijn prachtig gekleurde
veren, poten en snavel en z’n karakteristieke geluid. Dat vonden mijn
cliënten ook!
Dat maakte het gemakkelijk. Ze
wisten nu wat ze wilden doen: ze
zouden zelf de opdracht voor het
sproeisysteem en Robbie geven
aan een hovenier met als afleveradres het adres van hun dochter.
Kijk, zo kan het ook. Wil jij niet alleen een schenking doen, maar ook
bepalen waar het geld aan uitgegeven wordt? Kom dan langs voor
een gesprek. Je weet nooit waar dat
toe leidt.
Aletta Laarberg
De notaris die nog de tijd
voor je neemt!

Marsweg 2 | 6941 BJ Didam
t 0316 - 22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl
www.notariskantoordidam.nl
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Power
250W
Weight
2.2kg
Max. Torque 30Nm

Power
250W
Weight
4kg
Max. Torque 60Nm

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

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

Power
36V / 10Ah 250W
/ 360Wh
Weight
2.2kg
Lithium-ion battery
Max. Torque 30Nm

Power
36V / 9Ah / 250W
324Wh
Weight
4kg
Lithium-ion battery
Max. Torque 60Nm

Power
250W
Weight
2.2kg
Max. Torque 30Nm

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

Power
250W
Weight
4.3kg
Max. Torque 35Nm

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

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

Power
36V / 8Ah /250W
288Wh
Weight
Lithium-ion 4.3kg
battery
Max. Torque 35Nm

Power
250W
Weight
4kg
Max. Torque 60Nm

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

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

€ 1999,-

Power
250W
Weight
4.3kg
Max. Torque 35Nm

Power
250W
Weight
4kg
Max. Torque 60Nm

Power
250W
Weight
2.2kg
Max. Torque 30Nm

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

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

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

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

Power
250W
Weight
4.3kg
Max. Torque 35Nm

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

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

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

Test als eerste de

Multicycle
Image LTD
Multicycle
ebike, alleen
Image LTD
voor mannen!
nieuwste
ebike, alleen
voor mannen!

Multicycle
fietsen!
Test als eerste de nieuwste

Bentfietsen
u fietsliefhebber
of fietsspecialist?
Kom op zaterdag
Lichter
bestaat
niet. Ervaar
het zelf!
f
Leigraafseweg
33
F
16 februari naar de Previewdag van Xycleservice en
test de nieuwste modellen van Multicycle.
6983 BRf Doesburg
Leigraafseweg
33 F
TMulticycle
0313 - 41fietsen
27 27 zijn elegant, soepel en betrouwbaar. Ervaar het zelf!
6983
BR u
Doesburg
Bent
fietsliefhebber of fietsspecialist? Kom op zaterdag
info@xycleservice.nl
T 031316- 41
27 27 naar de Previewdag van Xycleservice en
februari
Datum : 16 februari 2019
info@xycleservice.nl
test de nieuwste
Multicycle.
Tijdmodellen
: 10.00 –van
16.00
uur
www.xycleservice.nl
Multicycle fietsen zijn
elegant,
soepel
en betrouwbaar.
Ervaar het zelf!
Locatie
: Leigraafseweg
33f in Doesburg

Multicycle fietsen!
www.xycleservice.nl
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Een wereld creëren met woorden
Gerard Plaggenmarsch vertelt zijn verhaal in ‘Mijn verhaal’
Kyra Sannes
DUIVEN – Na zijn boek ‘Jongleren, een
kunst apart’ komt Gerard Plaggenmarsch
nu met ‘Mijn verhaal,’ te vinden in boekhandel Heijink. Vijfendertig korte verhalen
over van alles en nog wat, met als rode
draad stukjes uit het persoonlijke leven
van Gerard.
Voor het boek is Gerard anderhalf jaar bezig
geweest met een cursus over korte verhalen. Perspectief schrijven vanuit een hond,
biografie, interview of fantasieverhaal: alle
opdrachten van de cursus zijn in het boek
te vinden. “Ik heb geleerd om beelden te
creëren met woorden.” Zo beschrijft Gerard in een interview met Dagobert Duck
eerst hoe de wereld aan zijn voeten ligt in
het kantoor van de rijke eend. Schrijven
is een passie: “De manier van zinnen, hoe
iets onder woorden wordt gebracht, vind
ik prachtig.” Gerard is er vaak mee bezig.
“Op een regenachtige dag, dan pak je pen
en papier en schrijf je wat op.” Of iedere
andere dag, natuurlijk. “Je kan een wereld
creëren met je eigen woorden, die je steeds
een stukje mooier maakt. Zo heb ik ook
een verhaaltje over ‘het niets’ als stevige
basis om iets nieuws tot leven te brengen.
Soms moet je hoofd leeg zijn om ideeën
te krijgen. Schrijven helpt me daarmee,
net als fietsen.”

Gerard Plaggenmarsch met zijn boek. Foto: Kyra Sannes.

“Er is vaak iets van mezelf in verhalen terug te
vinden,” vertelt Gerard. “Ook al is het soms een
fantasieverhaal.” Zo gaat één van de vijfendertig verhalen over loslaten. Het is gebaseerd op
het verlies van Gerards vader. Zijn woorden,
die Gerard nog altijd bij zich draagt, vormen de
basis: “Het is mooi als je veel krijgt, maar tegelijkertijd moeilijk om er afstand van te doen.”
Ook Gerards kinderen, Wilmer (13) en Ruben
(11) spelen een rol in Mijn verhaal. Wilmer
is verstandelijk gehandicapt. Het verschil

tussen de jongens is groot, legt Gerard uit.
“Voor Wilmer moet je de wereld zo eenvoudig mogelijk houden, terwijl Ruben nieuwsgierig is. De wereld wordt groter en groter.”
Zo gaat het titelverhaal erover dat ieder
mens van betekenis wil zijn. “Als je kind verstandelijk gehandicapt is, twijfel je daar als
ouder soms over. Wilmer heeft altijd zorg
nodig. Kan hij wel van betekenis zijn?” Zonder dat Gerard en zijn vrouw Marleen het
wisten, ontwikkelde Wilmer een vriendschap
met een jongen in de bus. “Hij liep vaak met

Wilmer mee naar huis, gaf hem zijn tas dan
nog aan. Op een dag kregen we een briefje
van de jongen: ‘hij is een geweldig maatje,’
stond er over Wilmer. ‘Hij helpt mij te denken aan positieve dingen.’” Sindsdien is de
jongen een paar keer langs geweest. “Dat
moest ik gewoon opschrijven: ik moest het
vastleggen. Het is nu jaren geleden, maar
doordat het is opgeschreven onthoud je het.
Die brief was voor ons een bemoediging. Elk
leven heeft een betekenis. Wilmer mag er
ook zijn, op zijn manier.”

‘Met de voeten in de aarde geeft voldoening’
Tuinder Floor van den Born werkt op het landgoed van Huis Sevenaer
Linda Ruijs
ZEVENAAR – Van een drukke, bruisende
hoofdstad naar de prachtige natuuromgeving van de Liemers. Floor van den Born
verhuisde afgelopen januari van Amsterdam naar Arnhem. De reden van de verhuizing: als tuinder werken op het prachtige
landgoed van huis Sevenaer.
Floor volgde eerst de studie antropologie aan
de universiteit van Amsterdam. Ze was na
de opleiding vooral bezig met wetenschappelijk onderzoek. Ze miste echter het gevoel
dat ze met de voeten in de aarde stond. “In
Amsterdam was ik wel bezig met tuinieren,
maar het kwam niet terug in mijn werk. Omdat ik daar meer mee bezig wilde zijn in mijn
werk, besloot ik om een biodynamische landbouwopleiding te volgen bij Warmonderhof
in Dronten. Via de vacaturebank kwam ik bij
huis Sevenaer terecht.” Sinds begin dit jaar
woont Floor in het noorden van Arnhem. Ze
merkt dat ze nu meer buiten is dan eerst, ook
omdat de Veluwe op fietsafstand ligt van de
stad. “Arnhem is echt een mooie stad. Er zijn
volop parken en de Rijn is in de buurt. Daar
fiets ik ook graag naartoe. In deze omgeving
is er veel meer natuur en rust dan in Amsterdam. De lucht hier is veel schoner dan daar,
dat merkte ik pas toen ik laatst de hoofdstad weer bezocht.” Floor voelt zich helemaal
thuis bij Huis Sevenaer. “Er is echt sprake

Floor van den Born (rechts) met collega Monie Peters: “Er is echt sprake van een samenwerking met de natuur”.

van een samenwerking met de natuur. Bij
huis Sevenaer wordt bijvoorbeeld de mest
van de koeien gebruikt voor de gewassen
die op het landgoed groeien. Op die manier
werken ze met een gesloten kringloop, dat
is beter voor het milieu. De bodem raakt op
die manier niet uitgeput.” Floor vindt het ook
goed dat het landgoed geen gif gebruikt,
want al die middelen zijn erg slecht voor insecten. “Daarnaast is biologisch eten ook

gewoon smakelijker en het is leuk om lokaal te eten.” Inmiddels verkoopt ze dit lokale
eten ook op de vrijdagse markt in Zevenaar
elke laatste vrijdag van de maand. Niet alleen groenten uit de tuin, maar ook verse
bloemen en shampoo bars worden er verkocht. De bars worden zelfs gemaakt van
kruiden uit de tuin van het landgoed. “De
eerste keer was bijna alles uitverkocht. Op
Facebook stonden er veel positieve reacties,

dus dat is mooi.” Floor is bij huis Sevenaer
ook erg druk bezig met het regelen van de
groentepakketten. Dat loopt goed, bijna elke
dag zijn er wel nieuwe klanten. Ook houdt ze
de administratie, verkoopevaluatie en de kas
bij. “Ik werk er nu drie keer per week, ik ben
er druk mee, maar ik haal veel directe voldoening uit het werk. Ik vind het fijn dat ik op
deze manier een mooie bijdrage kan leveren
aan de samenleving.”
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Atelier Van Schoot

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

www.ateliervanschoot.nl
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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.

Enthousiasme bij Candea docenten
Tijdens het twee jaar durende MDTtraject zal op de vijf locaties van het Candea- en het Liemers College een begeleidend docent nodig zijn om zowel leerling
als coach te ondersteunen wanneer dit

deelnemende jongeren met kwesties
zitten gerelateerd aan thuis of aan
school, waar de coach minder geschikt
voor is, stellen de docenten zich dienstbaar op.

“want ook als docent is het belangrijk dat
je blijft leren. Dit is een unieke kans
waarvan wij het geluk hebben er aan
mee te kunnen doen. Een kans die wij
met beide handen zullen grijpen!” Elvira
knikt eenstemmig met Michiel mee: “We
kunnen onze eerdere ervaring met
jongeren inzetten om weer nieuwe ervaringen op te doen.” zegt ze positief. “Op
den duur worden onze vaardigheden
hier ook alleen maar beter van en zijn de
jongeren niet de enige die er wat aan
hebben!” Michiel werkt op de locatie
Saturnus en staat binnen het Candea
bekend om zijn indrukwekkende energie
en motivatie om leerlingen te helpen en
uit te dagen. Tijdens de schooluren is hij
economiedocent, maar óók daarbuiten
staat hij altijd voor de school en zijn leerlingen klaar bij; zo is Michiel erg actief
met de projecten die het Candea Schoolteam8 uitvoeren en met de debatclub.
Elvira is werkzaam op de locatie Eltensestraat en bezit een bijzondere veelzijdigheid tijdens het werken op de studiekamer, maar ook vanuit een lang lopende
achtergrond als fanatiek vrijwilligster.
Duivenaren kennen haar wellicht van
haar inzet tijdens het Dickens in de Liemers, waar ze – onder andere – jongeren
begeleidt met hun maatschappelijke stage. Samen vormen Michiel en Elvira uitstekende vertegenwoordigers en begeleiders van beide locaties bij het MDT.
De tijd na het MDT

Er is een tijd van komen en een tijd van
gaan. Na de twee jaar zal MDT – bij
gebrek aan een verlenging van de subsidie – het traject ten einde komen. “Tot
die tijd maken wij er het beste van,” zegt
Michiel weer optimistisch “Welke regio in
● Elvira Bronkhorst en Michiel Kuijpers (bovenin) met leden van het Candea Schoolteam8
Nederland krijg nu zo’n mooie kans, dit is
echt bijzonder”. Elvira, die veel betrokken
Werving
écht nodig is. Gelukkig zijn er voldoende
was bij de oude Maatschappelijke Stages,
enthousiaste en gepassioneerde docen“Een groot enthousiasme,” begint Elvira
ziet ook de vruchten van het MDT:
ten opgestaan om deze cruciale rol te
te vertellen. Niet al te lang geleden heb“Natuurlijk, is het jammer dat dit niet
vervullen. Deze editie staan de twee doben Michiel en Elvira de betrokken men- voor altijd is,” zegt ze. “want dit is een
centen van het Candea College in de
toren van het Candea College uitgelegd
gigantische verbetering ten opzichte van
schijnwerpers: Michiel Kuijpers en Elvira
wat MDT inhoudt “zeker de wisselwerhoe het eerst was.” De oude MaatschapBronkhorst.
king tussen de school en het MDT klinkt
pelijke Stage was in essentie goed opgehen interessant in de oren.” Elvira doelt
zet, maar het slaagde er niet in voldoenDe 900 jongeren en hun 6 coaches zijn
natuurlijk dé motor van het project Maat- hiermee op de vrijheid van de school om de leerlingen te enthousiasmeren, uit te
schappelijke Diensttijd dat vanaf septem- óók ideeën voor projecten aan te mogen dagen of om voldoende uren te dragen.
Hoewel de ‘klassieke’ Maatschappelijke
ber van start zal gaan op de 2 middelba- dragen die de leerlingen vervolgens als
MDT-project weer op kunnen pakken.
Stage ook zal blijven bestaan op de schore scholen in de Liemers, maar dat
len, zal het MDT een meer prominente
neemt niet weg dat een beetje expertise “Absoluut ideaal” beaamt Michiel: “de
mentoren en docenten zijn optimistisch, rol gaan aannemen. “Wie weet kunnen
in het onderwijs goed van pas kan
we na de twee jaar het oude systeem wel
komen! Michiel Kuijpers en Elvira Bronk- waaronder ikzelf, maar dat neemt niet
omgooien op basis van de successen van
horst hebben ieder meer dan voldoende weg dat het een uitdaging blijft om het
het MDT?” stelt Elvira voor. Aan het eind
ervaring met jongeren, extra-curriculaire onderste uit de kan te halen.” Nu in juli
van de dag gaat het natuurlijk niet om
activiteiten en overige vaardigheden die de betrokken mentoren zijn ingelicht,
het traject, maar om de hoeveelheid
handig zijn voor het MDT. Dit maakt hen zullen de leerlingen van zowel het
dé aangewezen personen om het traject Liemers College als het Candea College in goed die de jongeren hebben kunnen
september aan de beurt zijn. Deze wordoen voor zichzelf, voor elkaar, de school
te ondersteunen waar dit nodig is. De
den in de klassen benaderd door een
en de regio. Het MDT zal pogen om
taak van de begeleidende docenten is
tweetal coaches die hen gaan uitleggen
jongeren verder te brengen, dan tot nu
om – zo onzichtbaar mogelijk – bij te
wat MDT inhoudt en wat de voordelen
toe is gelukt. De echte continuïteit van
dragen aan een soepel verloop van de
zijn om eraan mee te doen.
MDT zit verweven in de ambitie dat jonuitvoering van de Tr8-projecten van
geren door hun Maatschappelijke
HOPE XXL. Wanneer onverhoopt moeiVooruitzichten
Dienststijd in dermate intrinsiek worden
lijkheden ontstaan of het MDT-traject op
gemotiveerd, dat zij ook na afloop van
een andere manier belemmert wordt,
Voor jongeren is Maatschappelijke
het MDT en hun middelbare school perizetten de docenten een paar stappen
Diensttijd natuurlijk van grote waarde,
ode, zich vrijwillig blijven inzetten voor
naar voren om gericht bij te dragen aan
maar geldt dat ook voor de docent begemaatschappelijke doelen.
een geschikte oplossing. Ook wanneer
leider? “Zeer zeker,” antwoordt Michiel

De MDT partners:

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST

UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS
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Bij aanschaf van uw
laminaatvloer ontvangt u GRATIS
plinten en een ondervloer.
Prijzen vanaf € 5,95 per m2
TOT MAXIMAAL 50% KORTING
op de gehele laminaat collectie
(Laminaat alleen in Arnhem verkrijgbaar)
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van 9.30 – 17.00 uur (Woensdag gesloten)

www.nama.nl
NAMA Arnhem
Vlamoven 1 – IJsseloord
tel.: 026 – 3636304

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052
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Muzikanten gezocht voor Klinkerweg
Stichting Op Wacht start crowdfundingactie voor muziektheatervoorstelling
Lara Nijhof
ZEVENAAR – Steenfabriek De Panoven is op
3 en 4 oktober het decor van de interactieve
muziektheatervoorstelling Klinkerweg met
professionele musici en amateurmuzikanten uit de regio. In enkele artikelen nemen
wij u als lezer mee in het creatieve proces
dat hier aan vooraf gaat. Dick Hesselink is
de producent bij deze voorstelling. Hij bijt
de spits af.
“Muziektheater is iets anders dan een normaal concert. In plaats van dat je als luisteraar een vaste plek hebt, loop je bij deze
voorstelling langs de verschillende scènes.
Het publiek bepaalt deels de loop van het
verhaal, door keuzes te maken tijdens de
voorstelling. Een extra uitdaging voor de
muzikanten dus. Van hen wordt verwacht
hierop te reageren. Dit wordt tijdens de repetities veel geoefend.” Op deze manier heeft
het publiek een actieve rol in het verhaal en
wordt het stuk interactief.
Eva Beunk
De voorstelling wordt georganiseerd door de
stichting Op Wacht en is een initiatief van Eva
Beunk. De stichting realiseerde vorig jaar een
gelijknamige opera in fort Pannerden. In eerste instantie was het de bedoeling om een reprise op te voeren, maar door de coronacrisis
is dit niet mogelijk. Zo ontstond het idee voor

“Je herbouwt dingen uit steen. Daarom is de Panoven met zijn verleden als steenfabriek een geschikte locatie.” (foto: Lara Nijhof)

deze voorstelling, speciaal gemaakt voor de
locatie Panoven, waar de anderhalve meter
prima gehandhaafd kan worden. Het nieuwe idee voor de voorstelling gaat deels over
verlies, maar ook over wederopbouw. Dick:
“Je herbouwt dingen uit steen. Daarom is de
Panoven met zijn verleden als steenfabriek
een geschikte locatie.”
Drieduizend euro
Rondom Klinkerweg 2020 is een crowdfundings-actie opgezet. Het geld hiervan gaat
naar Stichting Op Wacht. Dick Hesselink:
“Een project als Klinkerweg vergt nogal wat
organisatie en inzet van professionele musici.

Ook wordt er gebruik gemaakt van een professioneel lichtplan. Dat is vanzelfsprekend
niet gratis.” Het doel van de crowdfunding is
drieduizend euro op te halen. Hiertegenover
staan verschillende tegenprestaties.
Om de voorstelling te realiseren zijn er nog
muzikanten uit de Liemers en omgeving nodig. Iedereen met relevante ervaring die baritonsax, trombone, hoorn, percussie of klarinet
speelt kan zich hiervoor aanmelden: www.
klinkerweg2020.nl. Hier is ook de link naar de
crowdfunding op te vinden. Aanmelden kan
tot 20 augustus. De muzikanten zijn niet de
enigen uit de regio die aan deze voorstelling

meewerken. Scholieren en ouderen gaan een
bijdrage leveren aan de voorstelling. Daarvoor
zijn er samenwerkingsverbanden met een basisschool en een zorginstelling.
Verder zullen leerlingen van ROC Rijn IJssel
meewerken in het kader van hun stage. Op
die manier draagt de hele regio een steentje bij aan het realiseren van de voorstelling.
Kaarten voor de voorstelling zijn te koop via
www.opwacht.nl. Er zullen in het weekend
van 3 en 4 oktober negen voorstellingen worden gegeven: op 3 oktober om 12.30, 14.30,
16.30 en 19.00 uur en op 4 oktober om 10.00,
12.30, 14.30, 16.30 en 19.00 uur.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Even normaal
Het leek vorige week zaterdag even weer
ietwat normaal. Het Musiater stond in het
teken van de open dag, weliswaar flink ingekort. Bezoekers en geïnteresseerden
liepen via een eenrichtingsroute door het
pand. Onderweg kon men kennis maken
met de muziekdocenten, leerlingen en informatie verkrijgen over allerlei muzieklessen en cursussen. Na maanden van een
stuk minder activiteit dan normaal heerste
er een gezonde spanning. Zouden ze ons
weer vinden? Is er interesse in muzieklessen? Of staan we straks vooral met elkaar
koffie te drinken? Maar gelukkig, om 11.00
uur ging de deur open en was er direct een
stroom van bezoekers. Tot het einde, na 2
uur openstelling, hebben we 250 bezoekers
ontvangen. Wat doet mij en de collega’s dit
goed. Wat kan het toch fijn zijn om elkaar

te ontmoeten, informatie uit te wisselen en
gesprekken te hebben. Dat geeft mij moed
voor het komende seizoen. Muziek, kunst
en cultuur zijn zo belangrijk in het leven.
Bewust of onbewust. Na deze open dag
maakten we ons klaar voor de eerste theatervoorstelling na 12 maart. Het podium
werd bespeeld door cabaretier Emiel van
der Logt. Voor speler en publiek in een wat
onwennige ambiance, maar de 66 bezoekers en ikzelf hebben genoten van de voorstelling. Met enige emotie dat we weer in
het theater zaten. Er waren bezoekers die
misschien niet de grootste fans zijn van
deze cabaretier, maar die gewoon een
avondje in het theater wilden beleven. Het
is een druppel op een gloeiende plaat, maar
de beleving van theater is weer even onderstreept!

Liemers Poëzie
SPEELTUIN
Ik weet nog goed dat jij mijn favoriet was
Dat ik alles gaf om jou voor mij te winnen
Stuivend zand drong mijn neus en oren binnen
Terwijl de tijd begon te vervagen
En mijn voeten zich leken te begraven
Stappen verwijderd van mijn doel
Sloeg een ander toe
Verslagen verminderde ik mijn pas
Met ontsteltenis zag ik haar hem strelen
Toch heeft die schommel mij vanaf die dag leren delen

(foto: Bas van Spankeren)
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S NU TIJDELIJK BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES B.V.

Een compleet uitgeruste Suzuki SUV of Crossover is er tijdelijk voor een super prijs. Check de beschikbaarheid, want op is op.
Nog meer voordeel? Kom langs en vraag ons naar de extra Dealer Deal, je voordeel kan oplopen tot wel € 1.000,-

KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES B.V. OP=OP
Hengelder 11 · 6902 PA Zevenaar · Tel 0316-526592 · www.autobedrijfvanrennes.nl
Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm EC 2017/1347AG: 5,3 – 6,3 l/100 km; 18,9 - 15,9 km/l; CO2-uitstoot: 121 - 143 g/km.
Deze actie is geldig tot en met 31 juli 2020 en alleen geldig op de voorraadmodellen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor alle actievoorwaarden zie suzuki.nl.

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

Woensdag 15 juli 2020

17

de Liemers Helemaal Goed! Courant

‘Ik ben een echte konijnenliefhebber’
Esther Hueting begint Konijnen vakantieopvang Westervoort
Demi Zewald
WESTERVOORT – Esther Hueting maakte
in mei van dit jaar haar droom waar door
Konijnen vakantieopvang Westervoort te
beginnen. De naam zegt het al: ze zorgt
voor een goede opvang voor konijnen uit
Westervoort en omgeving als hun baasjes
van huis zijn.
Waarom? Esther lacht, terwijl ze en konijn
knuffelt. “Ik ben gewoon een echte konijnenliefhebber. Bovendien vond ik het altijd
lastig om opvang te vinden voor mijn eigen
konijnen Lilo en Stitch.’ De eerste weken zijn
goed en rustig verlopen vertelt ze. “Ik ben
nog niet tegen problemen aangelopen en
voor de volgende weken staan ook al reserveringen klaar.” Dat zijn er al meer dan ze had
verwacht. Wie zijn of haar konijn wil laten
opvangen bij Esther Hueting, betaalt €6,- per
dag. Elk extra konijn in hetzelfde hok kost €3,extra per dag; groenvoer bijbestellen kost
€0,50 per konijn per dag. “Het is belangrijk
dat alles voor de konijnen goed geregeld is”,
geeft Esther aan.
Thuissituatie
Voor de konijnen probeert ze altijd de thuissituatie na te bootsen. Dit doet ze door te
vragen hoeveel de konijnen te eten krijgen
en wanneer ze dit normaal krijgen. Esther
heeft ruime hokken waar de konijnen goed

Esther Hueting met haar konijn Lilo. (foto: Demi Zewald)

kunnen verblijven. De onderste verdieping
is 1,10 bij 0,85 meter. Door middel van twee
loopplankjes kunnen de konijnen naar boven. Daar zit het nachthok met voer, water en hooi. Ook is het mogelijk om een
ren voor het hok te zetten, zodat de konijnen meer ruimte hebben. Alles om het
de dieren naar de zin te maken. “Waarom
konijnen? Omdat het gewoon heel leuke

dieren zijn”, lacht Esther. “Het zijn slimme
dieren die je, als je het een kans geeft, veel
kunt leren. Als ze je zien, komen ze al snel
naar je toe rennen en het is leuk om te zien
hoe de dieren met elkaar omgaan.” Naast
konijnen is, in overleg, ook opvang voor
cavia’s mogelijk.
Wat de toekomst brengt weet Esther nog niet
zo goed. Ze verklapt dat er dit jaar nog niet

veel gaat gebeuren voor een verdere uitbreiding, omdat ze net begonnen is en ook in een
lastige periode zit vanwege corona. Wel is
Esther verrast en erg blij dat ze al aardigwat
reserveringen heeft gekregen. Nu is ze vooral
bezig met het krijgen van naamsbekendheid,
zodat er nog meer reserveringen worden geboekt. Voor informatie of reserveren, ga naar:
www.konijnenvakantieopvangwestervoort.nl.

Samen opkomen voor huurdersbelangen
Huurdersvereniging Twee Stromenland zoekt versterking
Nina Elbers
DUIVEN/WESTERVOORT- Woningcorporatie
Vivare bezit woningen in en rond Arnhem,
waaronder in Duiven en Westervoort. Huurdersvereniging Twee Stromenland komt op
voor de belangen van deze huurders in de
Liemerse gemeenten. Aangezien het takenpakket breed is, zoekt de huurdersvereniging
versterking op bestuurlijk en wijkniveau.
Anke Bakker, voorzitter en 27 jaar lid van Twee
Stromenland: “Als huurdersvereniging denken wij mee in de beleidszaken van Vivare en
hebben we adviesrecht. We praten mee over
de huurwoningen en de huurverhoging. Ook
maken we voor de aankomende jaren prestatieafspraken met de gemeenten, Vivare en
andere huurdersverenigingen. Dit doen we op
sociaal en financieel gebied. Huurders kunnen
bij Twee Stromenland ook terecht voor steun
als ze klachten hebben waar ze zelf met Vivare
niet uit komen. Alles wat wij doen, komt uiteindelijk neer op het behartigen van de belangen
van de huurders.” De huurdersvereniging probeert goed contact te onderhouden met haar
leden, onder andere door één keer per jaar een
ledenvergadering te organiseren. Op deze vergadering komen huishoudelijke zaken, zoals de
jaarrekening en het secretarieel verslag aan de
orde. Na de pauze komt er elk jaar een ander
onderwerp aan bod. Vorig jaar was dit bijvoorbeeld een slimme elektriciteitsmeter, waar ie-

Bestuursleden Mania Visser, Anke Bakker en Sanne Rutten. (foto: Piet Wijnands)

mand een presentatie over gaf. Ook krijgen de
leden van de huurdersvereniging door middel
van een nieuwsbrief informatie over belangrijke ontwikkelingen, zoals de huurverhoging.
Sanne Rutten, bestuurslid bij Twee Stromenland, vult haar aan: “Ons doel is dat iedereen
prettig woont in een huis van Vivare. We proberen mogelijke problemen voor huurders uit de
weg te ruimen, waarbij we ons vooral richten
op de vlakken leefbaarheid, beschikbaarheid
en betaalbaarheid. Op dit moment is er woningnood, dat maakt het wel moeilijker. De woningcorporaties proberen hier zo goed moge-

lijk mee om te gaan door een gerichter beleid
‘toewijzing naar inkomen’ toe te passen.” Het
bestuur van Twee Stromenland bestaat momenteel uit vier personen. De bestuursleden
van de huurdersvereniging zouden daar graag
enkele personen aan toe willen voegen. Bakker
laat weten: “Gezien de hoeveelheid taken die
er zijn, kunnen we alle hulp goed gebruiken.
Daarnaast is het ook belangrijk dat er meer
contactpersonen in de wijken komen: de oren
en ogen van een wijk. Vooral in de gemeente
Duiven is de nood hoog. Nu weten we namelijk
lang niet alles van wat er in de verschillende
wijken speelt. Via de contactpersonen kunnen

we meer achtergrondinformatie krijgen en
daardoor ook meer doen. Door bijvoorbeeld
een leuke dag in de wijk te organiseren is het
mogelijk is om nader kennis te maken met
de huurders en meer saamhorigheid te creëren. Helaas kon dat dit jaar niet doorgaan in
verband met corona, maar het staat nog wel
hoog op ons lijstje!”
Wie interesse heeft om bestuurslid of wijkcontactpersoon te worden, kan contact opnemen
met info@ hvts.nl. Meer informatie over huurdersvereniging Twee Stromenland is te vinden
op de website: hvts.nl.

Buitink Products Duiven

BADKAMER LATIA

PAKKET
DEAL
2.995,-

Bezoek onze showroom!
Zonwering
- rolluiken
- garagedeuren
Zonwering - Rolluiken
- Garagedeuren
- Terraluiken
Terrasoverkappingen
Balkonbeglazingen
Terrasoverkappingen

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

Voor al uw meubelen

INCL. TEGELS

Beekseweg 23 Babberich
T 0316 - 247808

www.waarborgmeubel.nl
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CANDEA nieuws

oops...

Het Candea Nieuws in de vorige De Liemers Helemaal Goed Courant was een
pagina vol felicitaties voor geslaagde leerlingen. Ouders konden zelf hun zoon en/of dochter
gelukwensen. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. Helaas ontbraken drie felicitaties.
We drukken ze graag alsnog af:

PLAN JOUW
BADKAMER
ADVIESGESPREK.
NU OOK ONLINE
MOGELIJK!

Jasper, gefeliciteerd met je diploma! Goed gedaan!! Groetjes van je moeder. Jirte, van
harte gefeliciteerd. Ondanks dat het een weg met hobbels is geweest, ben je nu klaar met
je middelbare school. We zijn supertrots. Wat een doorzettingsvermogen heb je laten zien.
Je bent al gestart op je mbo-opleiding, dat je maar lekker mag genieten van je dansopleiding.
Liefs, Mama Natas en Mama Minke. Van harte gefeliciteerd met je VWO-diploma, Jasper!
Wij zijn supertrots op jou! Heit, Mem en Nynke.

Nieuwgraaf 46 | DUIVEN
tel. 026 379 13 09

alsnog gefeliciteerd!

www.sanidirect.nl

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

GELDIG VAN 15 T/M 22 JULI

HET BESTE WASPROGRAMMA

VAN € 19
VOOR
Lever de bovenstaande bon in en krijg ons
meest uitgebreide wasprogramma
“Het Beste!” en ga
schoon en beschermt
de zomer in!

carwash

CARTOGRAAF 1
6921 EZ DUIVEN
WWW.CARWASHDEDUIF.NL

DE NIEUWE
PROACE CITY
ONTDEK DÉ BUS VOOR UW KLUS…

DE NIEUWE

TOYOTA PROFESSIONAL. HELPT ONDERNEMERS VOORUIT.
Zoekt u een compacte bus die uitblinkt in comfort, functionaliteit en laadruimte (minimaal twee europallets)?
Maak dan nu kennis met de PROACE CITY. U heeft de keuze uit twee lengtematen en maar liefst zes verschillende
uitvoeringen. Daarnaast geniet u met de nummer 1 in betrouwbaarheid standaard van 5 jaar garantie. U kunt
de komende jaren dus sowieso zorgeloos vooruit. Neem contact met ons op voor de (videobel-)mogelijkheden
voor een nadere kennismaking.

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

Bloemberg

Zevenaar, Marconistraat 21, 0316-340204
toyota-bloemberg.nl
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Ontmoetingskerk Zevenaar
ZEVENAAR – Vanaf zondag 19
juli zijn er weer kerkdiensten in de
Ontmoetingskerk.
Voor deze vieringen geldt een reserveringssysteem omdat vanwege de coronamaatregelen het

aantal kerkgangers moet worden
beperkt. U kunt in de week voorafgaande op dinsdag van 18.30
– 21.00 uur en op donderdag van
14.00 – 17.00 uur bellen naar 06
22229303.
Wanneer de beschikbare plaatsen

H. Andreaskerk Zevenaar
zijn vergeven komt u als eerste
in aanmerking voor de viering de
week daarop.
Op 19 juli gaat om 10.00 uur ds.
Alle Jonkman voor en op 26 juli ds.
L. den Besten.

Sint-Martinus Oud-Zevenaar
Vanwege de coronamaatregelen
zullen er voorlopig alleen in het
Eucharistisch Centrum in Zevenaar op zondag 9.30 uur publieke vieringen gehouden worden.
De opgegeven intenties van de
geloofsgemeenschappen zullen
daarin gelezen worden. Deze vieringen zijn ook te volgen op het
YouTube kanaal van de parochie.
Voor zondag 19 juli zijn er voor
Oud-Zevenaar geen intenties opgegeven.
Voor zondag 26 juli zijn er voor
Oud-Zevenaar geen intenties opgegeven.
Mededelingen:
Overleden op woensdag 1 juli mevrouw Annie Teunissen-Polman,

woonachtig aan de Schievestraat
in Zevenaar (voorheen Slenterweg).
Annie zou op 4 juli 80 jaar geworden zijn. Haar afscheidsviering was
op maandag 6 juli bij zalencentrum
Staring en aansluitend haar crematie te Doetinchem.
Overleden op zaterdag 4 juli in de
leeftijd van 91 jaar mevrouw Gradje Aaldering-Bus, woonachtig aan
de Pannerdenseweg in Ooy-Zevenaar. Haar uitgeleideviering was
op donderdag 9 juli in de Sint Mar-

tinuskerk van Oud-Zevenaar en
aansluitend haar begrafenis op de
begraafplaats aan de Dijkweg in
Oud-Zevenaar.
Overleden op dinsdag 7 juli in de
leeftijd van 84 jaar de heer Willy
Stokman, woonachtig aan de Sleeg
in Oud-Zevenaar. Zijn uitvaart was
op zaterdag 11 juli in de Sint-Martinuskerk van Oud-Zevenaar en
aansluitend zijn begrafenis op de
begraafplaats aan de Dijkweg in
Oud-Zevenaar.

Sint-Werenfridus Westervoort
Intenties 19 juli 2020
Wilma Wigman-Opgenoort (jgt),
Henk Heijmen, Anna Munster, Bennie
Bus, Jan peperkmap, Bep Teunissen

26 juli 2020
Wim en Dien Steentjes, Henk
Heijmen, Bennie Bus, Jan Peperkamp, Bep Teunissen

Achtergrond!
Een mens heeft nodig, een sterk
thuisfront. Misschien begint dit
al bij je geboortegrond. Voorop
staat altijd, leef goed, blijf gezond. Er zijn voor elkaar, daarmee is de cirkel rond.
Samen bewandelen het levenspad. Teleurstellingen, vreugde
die je hebt gehad. Lange weg die
werd afgelegd, met kloppend hart.
Soms was het een kwestie van
letterlijk overleven. Daarover is al
genoeg geschreven, over gelezen.
Gezond blijven, is ook topsport
zult u weten. Binnen Basketiers’71
een groep bijna vergeten. Al sinds
de oprichting, van de club, het bestaan. Zie je ze op sportieve wijze
bezig gaan. Nee zullen niet wekelijks in de krant staan.
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Op donderdagavond de grootste
groep, recreanten. Topsport op
niveau, echt niet lanterfanten.
Schieten menig tegenstander
voorbij aan alle kanten.
Menigmaal wordt er raak geschoten, nauwelijks gemist. Kweekvijver van opleidingen, voor menig
fluitist.
Oudere leden, jongere leden, die
samen de fluit hanteren. Behalve
het spelletje, kunnen ze fluittechniek ook leren.
Bij het fluitschema gebeurt het
soms, niet al te vaak. Dat er een
gaatje valt, er niemand is, een

zucht die je slaakt. Recreanten altijd bereid om in te springen, echte
vraagbaak.
Zij willen, als het nodig is, inspringen. Of het uitvoeren van zoveel
meer dingen. Doen zoveel meer,
uitvoeren van (bestuurs)taken,
deze invullen. Voor hen is er meer
dan ‘ballen’, het gebruiken van
sportspullen. Bij basketballen,
moet de bal voor een score door
het net. Weten zeker dat Basketiers’71, het zonder recreantengroep niet redt.

Op zondag 19 juli is
er om 9.30 uur een
Eucharistieviering
met voorganger pastoor Thanh Ta .
Intenties: Mevr. C.
van Huet-Wieland,
Familie Visser-Verkerk, Jan Rietbergen.
Op zondag 26 juli is
er om 9.30 uur een
Eucharistieviering
met voorganger pastoor Thanh Ta .
Intenties: Mevr. C.
van Huet-Wieland,
Herman Tomassen,
Thea van Haarenvan der Velden en
overleden familie,
Aloys Leub en overleden familie Lueb-Geurts.
Vanwege Corona, mogen maar
80 mensen in de kerk worden
toegelaten, daarom eerst aanmelden bij het Centraal secretariaat, Telefoon: 0316 – 52 34 68
Openingstijd secretariaat:H.Andreas-Maria Koningin: Maandag

Ook uw bericht in de krant?
REGIO – Wilt u iets onder de aandacht brengen in uw eigen regio?
Dat kan! Uw bericht kunt u eenvoudig insturen via onze website:
www.gemeentenieuwsonline.nl.
Klik bovenaan eerst op de regio
waarover uw bericht gaat. Alleen
voor die regio stuurt u het in. Als
u uw bericht ook graag in andere

www.gemeentenieuwsonline.nl

regio’s geplaatst wilt hebben, kunt
u dit aangeven bij ‘Opmerkingen’.
Vervolgens klikt u rechts bovenaan op de tekst: ‘Nieuws insturen’.
Een poster of flyer hoeft u niet
bij te voegen, want die wordt niet
geplaatst. Een (rechtenvrije) foto
mag uiteraard wel. Graag zelfs.
Vragen? Bel: 0481-464770.

Liefde houdt niet op
waar het leven eindigt

M&M

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:

t/m vrijdag van 9.30 tot 12.30
uur. Tel. 0316- 34 36 78.
Vieringen in Coronatijd, deze zijn
ook te volgen op YouTube.
Voor meer informatie en kerkdiensten: raadpleeg ons parochieblad Op Weg, de website
www.rkliemers.nl en Facebook.

Uitvaartbegeleiding

Sterrenregen

Ongeacht waar u verzekerd bent!

Sebyl Wolters -Verberkt
06-31 38 27 08

H. Andreaskerk Groessen
Kerkberichten: Liturgie in de parochie in coronatijd vanaf 1 juli
2020:In het Eucharistisch Centrum Andreaskerk Zevenaar vindt
vanaf 5 juli iedere zondag een publieke Eucharistieviering plaats.
Daarvoor dient u zich vooraf aan
te melden. Vanaf 1-9 worden ook
in de andere 12 kerken Eucharistievieringen opgestart.
Het streven is om vanaf september Fysieke Communie uit te
reiken, zowel in Zevenaar als op
de ander locaties. Tot die tijd is
er Geestelijke Communie. Waar
gemeenschappen het kunnen

opbrengen en regelen, kunnen
‘woorddiensten’ door vrijwilligers
worden gehouden. Het protocol
van de Bisschoppenconferentie
verbiedt gedurende de coronatijd
het houden van (woord- en) Communievieringen. Aan de hand van
het basisprotocol van het pastoraal team, gaan de locatieraden
de komende tijd aan de slag en
stellen een eigen protocol op
waarbinnen publieke vieringen
in hun kerk te mogen en kunnen
houden.
Intenties: 26-7-20: Joep en
Mientje Derksen-Koning, Eef
Buurman, Riet Vermeulen, Frie-

da Lucassen-Roordink, Rikie
Roelofs, Bernard en Maria van
Onna,Theodorus Dominicus,ouders Roordink-vd.Velden en
Norbert, Jan Elfrink, ouders de
Haan-Witjes, ouders Vermeulen-Kiewit en Theo, Henk Derksen en Paul, Antoon Willemsen,
Saskia Roos-Willemsen, Wim en
Lies Melchers-Derksen, Bennie
Derkzen, Theodorus en Riek van
Ditshuizen-Peters, Piet en Trudy
Steenkamp,Theo en Willie Roordink-Meister en Ralf, Bernard
en Mientje Bouwman-Driessen,
ouders Bolder-Raasing, Riet Lenting-van Gellekom.

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

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

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

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

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’

elkom!
Weer wte
afstand.

Burkhard, Mariska, Ronald
en Lisette van De Wit DELA

...op gepas

Toch liever nog vanuit huis,
vanaf de keukentafel:
Download het aanvraagformulier op onze website
en op basis van de door u ingevulde gegevens
maken wij een gratis 3D keukenontwerp.
Bespreken van de offerte in onze toonzaal kan alleen
na telefonisch overleg dit ivm uw en onze veiligheid.

Bij 4 apparaten
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.

vaatwasser*
100,- euro!

De Wit

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

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

* Actie loopt t/m
30-06-2020

www.lentjesdroomkeukens.nl

Showroom

Energieweg 1
Lobith

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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Kunstwerk! zomert door
Vakantievierders in de Liemers kunnen hun creatieve hart ophalen
Van de redactie
LIEMERS – Kunstwerk! zomert door met een
creatief programma voor vakantievierders
in de Liemers. Meedoen? Meld je aan via
www.liemerskunstwerk.nl/zomertdoor. Het
programma:
Maandag 20 juli
09.30-11.00 uur – Workshop creatief schrijven
voor volwassenen. Leer je schrijfstijl te verbeteren door met taal te spelen. Locatie: Turmac
Cultuurfabriek/ruimte 20. Kosten: €15,- p.p.
11.30-13.00 uur – Workshop creatief schrijven
voor tieners 12-15 jaar. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 20. Kosten: €15,- p.p.
20.30 – 20.15 uur – Lezing “ De Liemers, Land
van grenzen tussen Rijn en Oude IJssel’ voor
volwassenen. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/
Grand Café. Gratis.
Dinsdag 21 juli
10.30-11.30 uur – Tekenen en schilderen voor
kinderen 8-12 jaar. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 21. Kosten: €10,- p.p.
10.30-11.30 – Workshop Microbit eenvoudig
leren programmeren 8-12 jaar.
Leer de mogelijkheden van de Microbit en leer
zelfstandig en creatief programmeren. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/LAB12. Kosten:
€12,50 p.p.
11.30-12.00 uur – Hologram Pyramide
8-12 jaar.

Locatie: Turmac
Kosten: €7,50 p.p.

Cultuurfabriek/LAB12.

Kosten: € 5,- p.p.
11.00-11.30 uur – VR Bril,
vanaf 6 jaar.
Beleef de ongelofelijke
wereld van Virtual Reality.
Locatie: Turmac Cultuurfabriek/LAB12 Kosten:
€ 5,- p.p.
14.00-16.00 uur – Workshop Hip voor nop, vanaf
10 jaar. Locatie: Turmac
Cultuurfabriek/ruimte 21.
Kosten: € 15,- p.p.

Woensdag juli 22 juli
10.30-11.30 uur – Workshop Microbit eenvoudig leren programmeren 8-12 jaar. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/LAB12. Kosten:
€ 12,50 p.p.
11.30-12.00 uur – Hologram Pyramide 8-12
jaar. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/LAB12.
Kosten: €7,50 p.p.
Donderdag 23 juli
10.30-11.30 uur – Workshop tekenen en schilderen voor volwassenen. Maak kennis met de
techniek van tekenen en schilderen. Speciale aandacht krijgt de compositie, lichtval en
perspectief. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/
ruimte 21. Kosten: €15,- p.p.
20.30-21.15 uur – Interactieve lezing over
muziekcognitie, alle leeftijden.
Leer over muzikaliteit en muzikale ontwikkeling. Wat is muzikaal zijn en wanneer spreken we van muzikaal talent? Locatie: Turmac
Cultuurfabriek/Grand Café. Gratis.
Maandag 27 juli
09.30-11.00 uur – Workshop creatief schrijven voor volwassenen. Locatie: Turmac
Cultuurfabriek/ruimte 20. Kosten: €15,- p.p.
11.30-13.00 uur – Workshop creatief
schrijven voor tieners 12-15 jaar. Locatie:
Turmac Cultuurfabriek/ruimte 20. Kosten:
€15,- p.p.

Donderdag 30 juli
10.30-11.30 uur – Workshop tekenen en schilderen voor volwassenen.
Locatie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 2. Kosten:
€15,- p.p.
Hip voor nop! Op 29 en 30 juli in de Turmac Cultuurfabriek.
14.00-16.00 uur – WorkDinsdag 28 juli
shop Hip voor nop, vanaf 10 jaar. Locatie:
10.00-11.30 uur – Workshop boetseren Turmac Cultuurfabriek/ruimte 21. Kosten:
‘het Zonnetje in huis’, 4-12 jaar.
€ 15,- p.p.
Locatie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 20.
Gratis
Vrijdag 31 juli
10.30-11.30 uur – Tekenen en schilderen voor 13.00-15.00 uur – Disco in het theakinderen 8-12 jaar. Locatie: Turmac Cultuur ter met lichtshow en DJ 6-7 jaar. 16:00fabriek/ruimte 2. Kosten: €10,- p.p.
18:00 uur – Disco in het theater met lichtshow en DJ 8-10 jaar. 20:00-22:00 uur
Woensdag 29 juli
– Disco in het theater met lichtshow en DJ
10.00-11.00 uur – Workshop Lego, vanaf 11-12 jaar. Locatie: Het Musiater/ Podium.
6 jaar. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/LAB12. Kosten: € 5,- p.p.

De berechtiging II
Sylvain Thöni

“Babberich is toch wel het mooiste dorp!”. (foto: Ilya van Kersbergen)

‘Samenwerken staat hoog op mijn lijst’
Kyra Sannes
Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoeken we regelmatig een ondernemer of medewerker van een Liemers bedrijf.
Naam?
“Bregje Hoek, eigenaar van Restaurant De
Stempel in Babberich.”
Bedrijf?
“De Stempel bestaat sinds februari 2014.
Sinds 1 augustus 2019 mag ik mezelf eigenaar noemen. Het is een kindvriendelijk
restaurant met speelgelegenheid binnen
en buiten. Voor de ouders hebben we borrelhappen, pannenkoeken, burgers, salades en meer. In De Stempel kunnen ook
kinderfeesten, andere partijen, bruiloften
en vergaderingen worden georganiseerd.
De werkzaamheden zijn divers: ik ontvang en bedien de gasten. Daarnaast ben
ik ondernemer en dat vergt ook energie.
Ik wil graag innoveren omdat dat belangrijk is om het bedrijf op de kaart te zetten, in de tijd waarin we nu leven. Je moet
creatief zijn.”

Vrije tijd?
“In mijn weinige vrije tijd ben ik graag samen
met mijn man en spreken we af met vrienden en familie. Ook wandel ik graag met onze
hond. Ik ben trots op mijn functie binnen het
bestuur van het Schuttersgilde St. Jan Babberich. Daar verricht ik de taken als PR, marketing en voor een deel secretarieel.”
De Liemers?
“Ik ben een geboren Babberichse, altijd in contact geweest met De Liemers. Een fijne streek
met openhartige inwoners, mooie wandelpaden en een rijk verenigingsleven.”
Mooiste plekje?
“Babberich is toch wel het mooiste dorp! Het
weggetje van Babberich naar Oud-Zevenaar
met uitkijk op de Sint-Martinuskerk is prachtig.”
De Liemers Helemaal Goed?
“Samenwerken staat hoog op mijn lijst! De Liemers Helemaal Goed vind ik een mooi initiatief
om een grote groep mensen te betrekken bij
de regio. Door samen te werken bereik je zoveel meer. Ik wens iedereen een warm hart toe
in deze bizarre tijd!”

De berechting van de belangrijkste oorlogsmisdadigers tijdens
de hoofdverhandelingen in Neurenberg zijn alom bekend. Deze
verhandelingen zijn uitgebreid beschreven in de pers en stonden
volledig in de internationale belangstelling. Wat echter over het algemeen minder bekend is, is dat het
tribunaal in Neurenberg ook nog
een groot aantal andere rechtszaken behandelde die te maken hadden met de oorlogsmisdaden die
onder het Duitse regime gepleegd
waren. Zo waren er bijvoorbeeld
rechtszaken die te maken hadden
met de verschillende facetten van
de Duitse staat die gedurende de
periode van de nationaal-socialistische overheersing medeplichtig
waren geweest aan de praktijken
van de nationaal-socialistische
staat. Hieronder vielen bijvoorbeeld een aantal rechters, medewerkers van ministeries en
officieren in het Duitse leger. Ook een aantal prominente kopstukken van de Duitse
industrie, die zichzelf hadden ingezet voor
het voortbestaan van de oorlogseconomie
gedurende het conflict, werden berecht gedurende deze rechtszaken. Een belangrijke
zaak die gedurende deze tijd werd behandeld
was die van het chemiebedrijf IG Farben. Dit
bedrijf was verantwoordelijk geweest voor
het produceren van het gas Zyklon B, dat
in Duitse concentratiekampen werd gebruikt

om gevangenen mee te vergassen. Daarnaast werd het bedrijf kwalijk genomen dat
het slavenarbeid had ingezet om een fabriek
te bouwen bij Monowitz, waarbij gevangenen
vanuit Auschwitz werden gedwongen om
te helpen bij het bouwen van deze faciliteit.
De directeuren van IG Farben moesten over
deze, en nog een aantal andere, misdaden
verantwoording afleggen aan het internationale militaire tribunaal in Neurenberg. Gedurende de zaak werden een aantal van de
directeuren vrijgesproken, terwijl anderen
veroordeeld werden tot celstraffen.
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Sinds 1-1-1997

SCHUREN &
AFWERKEN
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Raad voor Sociaal Domein Duiven zoekt versterking
DUIVEN – De Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) zoekt leden
die affiniteit hebben met bepaalde
doelgroepen in onze samenleving.

De leerlingen namen in hun auto hun diploma in ontvangst.

Avond vol primeurs voor Symbion
DIDAM – Docenten en opleiders
van Symbion stonden donderdagavond 2 juli in Didam te wachten
op alle geslaagde leerlingen. Niet
zoals gebruikelijk in de school vanwege de coronamaatregelen, maar
langs de met ballonnen versierde
weg.
Leerlingen konden via een drive-thru
in hun soms versierde auto diploma
en certificaat ophalen. Symbion is
een school voor twaalf- tot en met
achttienjarigen. De veelal Liemerse
jeugd wordt opgeleid naar werken
in de verschillende sectoren of ze leren na hun tijd in Didam verder op
een mbo. Locatiedirecteur Sjoerd
Bloemberg: “In meerdere opzichten
is deze avond een primeur voor de
school. De wijze waarop wordt gediplomeerd is door deze periode bij-

zonder. Ook is het voor het eerst dat
er naast certificaten ook diploma’s
worden uitgereikt.”
De leerlingen die hun vakopleiding
hebben afgerond en volgend schooljaar nog op school zijn ontvingen
hun certificaat. Van de schoolverlaters kregen bijna alle leerlingen hun
diploma. Dit jaar behaalde een deel
van deze leerlingen een Entreediploma. “Een unicum voor de school”,
geeft Bloemberg aan. Entree is een
mbo niveau één opleiding die de
leerlingen de kans biedt door te stromen naar een hoger niveau op het
mbo. “De jongens en meisjes die niet
doorleren hebben allemaal een baan
bij een bedrijf in de regio. Dit hoge
percentage laat zien dat de samenwerking tussen school en de bedrijven in de omgeving goed verloopt”,
besluit Bloemberg zijn verhaal.

De Raad voor Sociaal Domein Duiven
(voorheen de Wmo-Raad) is sinds december 2017 het officiële adviesorgaan voor de gemeente Duiven bij onderwerpen die te maken hebben met
het sociaal domein, te weten de Wet
maatschappelijke ondersteuning, Onderwijs, Jeugd- en Participatiewet.
“Wij zoeken zes leden die affiniteit
en/of ervaring hebben: secretaris,
twee leden voor de Jeugdwet, twee

leden voor de Wmo, een lid voor de
Participatiewet en een lid voor de
burgerparticipatie.”
Uiteraard is er informatie beschikbaar over de Raad voor Sociaal
Domein Duiven en de genoemde
wetten. Informatie staat op www.
rvsdd.nl of neem ervoor contact op
met voorzitter Koos Seijsener (0316
263197) of met penningmeester
Theo Nass of via het ambtelijk secretariaatinfo@rvsdd.nl.
“De leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven ontvangen voor
hun werkzaamheden een kleine vergoeding. Heeft u na het lezen van

de algemene informatie nog vragen
over het reilen en zeilen binnen de
Raad voor Sociaal Domein Duiven,
bijvoorbeeld over de belasting in tijd,
dan kunt u ook contact opnemen
met Koos Seijsener. Uw reactie op
deze advertentie kunt u voor 31 juli
sturen naar: RvSDD, P/a Orgelstraat
9, 6922 JJ Duiven. Wij vragen u om
in de reactie ook aan te geven met
welke doelgroep(en) u ervaring of affiniteit hebt.” Ambtenaren en/of medewerkers van de gemeente Duiven
komen niet in aanmerking voor het
lidmaatschap van de Raad voor Sociaal Domein Duiven.

VLOOIEN

MARKT
MARKTHALLEN
DIDAM
Marktplein 3,
6942 AA, Didam

ZONDAG
19 JULI
VAN 10.00
TOT 16.30 UUR
Geheel volgens
de coronaregels

Info: 06 317 69 290

Diverse formaten, kleuren en hardheden verkrijgbaar.

Waterbedden
VANAF €1.299,-

Boxspring Jenny

VANAF €699,-

EDISONSTRAAT 56B
6902 PK ZEVENAAR
Bel voor advies of een afspraak

(0316) 33 11 00
www.ketteringwonen.nl

BIJNA
ALLES
OP DE EERSTE
ETAGE
50% KORTING

Diverse boxsprings

MET 50% KORTING

Onze collectie fauteuils
Waterbedden

VANAF €675,-

Diverse waterbedden in onze
collectie, comfortabel en modern.
In diverse kleuren, formaten
en hardheden!

Laat je door ons adviseren

- - - - - - - - - - - DE COLLECTIEWISSEL KOMT ER AAN - - - - -

-----

WAQ28496NL
WAQ28496NL

Peters St. Janshof

Wasautomaat, 8 kg Vulgewicht,
max. 1.400
Wasautomaat,
8 kg Vulgewicht, max. 1.400
Toerental/min, Touch Control
bediening,
LED-Control bediening, LEDToerental/min, Touch
Display, Zelfreinigende wasmiddellade,
Display, Zelfreinigende wasmiddellade,Hetelucht friteuse, Re
ActiveWater, Onbalansherkenning,
Aquastop
ActiveWater,
Onbalansherkenning, Aquastop
Temperatuur instelba
met garantie, Energieklasse
A+++,
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de Liemers Helemaal Goed! Courant

Eropuit met de kinderen
Wil je met de kids op pad in Rivierenland? Dan is er eigenlijk maar één probleem: kiezen waar je heen
gaat! Duik je de geschiedenis in, sla je aan het experimenteren, ontmoet je reuzenpanda’s of ga je voor een
wipeout? En dat is nog maar een greep uit alles wat deze regio te bieden heeft voor kids (en hun ouders).
Kijk op: Rivierenland.nl/tips-voor-kids/

Terug naar de middeleeuwen:

Er hangen verkleedkleren klaar die
je tijdens het bezoek mag aanhouden. En in de tuin van het museum
staan vier marechausseevoertuigen en een motor waar je in en op
mag zitten. Zet gerust ook even de
sirene aan!

Kasteel
Ammersoyen
Kasteel Ammersoyen van Geldersch
Landschap & Kasteelen stamt uit
1300. Het is echt een kasteel zoals
je je een kasteel voorstelt; met metersdikke muren, vier hoektorens en
een slotgracht. In deze trotse waterburcht waan je je voor even in de
middeleeuwen.
Tijdens de kinderrondleiding mogen
de kinderen zich eerst verkleden tot
jonkvrouw of ridder, daarna gaan ze
met de gids een tour maken door
het kasteel. Voor even waan je je
een echte ridder of jonkvrouw!

Ouwehands
Dierenpark
Voor even
marechaussee
In het Marechausseemuseum in
Buren ontdek je het verleden, heden en de toekomst van de marechaussee. De collectie vertelt het
verhaal van de oprichting in 1914
tot de uiterst moderne Marechaussee van nu. Het museum biedt veel
spannends voor kinderen. Ga op
onderzoek uit en stap in de schoen
van een echte marechaussee.

De reuzenpanda’s Xing Ya en Wu
Wen zijn twee van de nieuwste –
en misschien ook wel beroemdste – bewoners van Ouwehands
Dierenpark. Ontmoet dit duo en hun
pasgeboren jong en vervolg je reis
door Pandasia, dat in traditioneel
Chinese stijl is gebouwd.

Wipeout Kids
Kijk je weleens met je kinderen
naar het tv-programma Wipeout
en wordt iedereen daar enthousiast van? Ga dan zeker een keer
naar Beldert Beach. Niet alleen is dit
het mooiste strand van de Betuwe,
maar het heeft sinds kort ook een
echt Wipeout Kids-parcours, dat be-

staat uit maar liefst 19 uitdagende
en spectaculaire Obstacles op het
strand en in het water. Wie durft?

In en op het water
In de zomermaanden zoeken veel mensen het water op voor afkoeling
en vermaak. In Rivierenland zijn er verrassend veel activiteiten op en
rond het water mogelijk. Met haar ligging tussen de grote rivieren is Rivierenland de ideale bestemming voor waterliefhebbers. Van sportieve
activiteiten, zwemplezier en loungen bij de Gouden Ham tot genieten
van culinaire hoogstandjes, een rondvaart met kano of sloepje of geniet
van een struintocht door de schitterende natuur in de uiterwaarden.
Kijk voor leuke tips op
Rivierenland.nl/waterrecreatie

Water als Wapen

Fietsroute

Fietsroute langs sporen uit het verleden

In oktober 1944 worden door de Duitse troepen plannen bedacht om een groot deel van
het Nederlands-Duitse grensgebied onderwater te zetten om een geallieerde aanval
af te wenden. In december 1944 als het water in de Rijn heel hoog staat, slaan Duitse
soldaten met zware explosieven een gat in
de Drielsedijk. Het wordt een overstroming
met grote gevolgen voor de nog aanwezige
bewoners, de strijdende partijen en enkele
binnenvaartschippers. Begin februari 1945
worden dijken in de omgeving van Kleef in
Duitsland opgeblazen. Dit kon de opmars
van de geallieerden uiteindelijk niet verhinderen. Op twee locaties staan informatiepanelen die herinneren aan de gebeurtenissen
waarbij water als wapen is ingezet. Ga naar
liberationroute.nl voor meer informatie en de
bijbehorende audioverhalen.
Driel | Elden - Doornenburg
Het Informatiecentrum: De Polen van Driel is
het start- en eindpunt van deze route. Hier
wordt de strijd van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade belicht die hier
tijdens Operatie Market Garden woedde. Aan
de overzijde van het informatiecentrum ligt
Luisterplek19 (L19); De Polen van Driel. Fietsend over de Drielsedijk, met prachtig uitzicht
op de Rijn, kom je bij L67; Elden (gelegen tussen knooppunt 27 en 28). Hier sloegen Duitse
militairen een gat in de dijk om zo de Betuwe
onder water te laten lopen. Op deze manier

Kasteel Doornenburg
Foto: Visit Arnhem Nijmegen i.s.m. Jurjen Drenth

Start- en eindpunt:
Informatiecentrum De Polen van Driel
Lengte: 41,6 km
Knooppunten: 26, 59, 27, 28, 31, 07, 02, 01, 30,
66, 67, 75, 76, 77, 87, 92, 98, 26, 30, 29 ,16, 17,
18, 19, 21, 33, 26

Monument 'De Vleugel' Foto: Visit Arnhem Nijmegen i.s.m. Jurjen Drenth

probeerden ze een opmars van de geallieerden te voorkomen. In één van de verhalen vertelt een bewoonster van de Betuwe wat voor
een grote gevolgen deze overstroming had.
Bij knooppunt 77 staat het indrukwekkende
kasteel Doornenburg dat tevens het schakelpunt tussen beide fietsroutes is. Stap van de
fiets en bekijk de vrij toegankelijke voorburcht
van het kasteel, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezit was van de Duitsers. Ook vind
je hier L43; Verwoesting en verdriet.
Vanaf het kasteel fiets je van knooppunt
77 t/m 98 verder over het Goudsbloempad.

De Goudsbloem staat symbool voor het lijden
van burgers in oorlogstijd en het pad volgt de
Duitse verdedigingslinie. Elst (L31) en omgeving lagen begin oktober 1944 zwaar onder
vuur. Verdedigende Duitse troepen en oprukkende geallieerden leverden zware strijd. Het
modderige, open terrein en een hoge waterstand maken oprukken en dekking zoeken
moeilijk. De toren van de Grote Kerk van Elst
wordt in brand geschoten. Om de strategische Lingebruggen wordt hevig gevochten.
Eind 1944 zetten de Duitsers een groot deel
van de streek onder water.

Het verhaal 'Water als Wapen' is te beleven
met deze én een tweede fietsroute. Ga voor de
andere fietsroute Kleve | Rindern - Doornenburg naar https://www.visitnijmegen.com/
routes/3834431074/water-als-wapen-rindern
Wil je de route onderweg korter maken
of juist verlengen? Bij elk knooppunt vind
je een kaart met knooppunten waarmee
je eenvoudig zelf je route kunt aanpassen. Deze route is ook te vinden in het
Fietsrouteboekje 2020, bezoek één van de
VVV locaties om een gedrukt exemplaar
van het routeboekje te ontvangen!
Kijk voor meer informatie op

bezoekdebetuwe.nl

Locatie Didam

Dijksestraat 12, Didam
▪ Mavo
▪ Havo
▪ Vwo-onderbouw

Locatie Landeweer

Stationspoort 36, Zevenaar
▪ Vmbo-bb
▪ Vmbo-kb

EEN HELE FIJNE
VAKANTIE!
Locatie Zonegge

JULLIE HEBBEN
HET ZO ONTZETTEND
VERDIEND!

Zonegge 07-09, Zevenaar
▪ Mavo
▪ Agora Liemers

Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6, Zevenaar
▪ Havo
▪ Vwo

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

