
Onderwijs vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen

Duivense Embeba Kesete blijft doorstuderen 

LIEMERS – In september 2020 
gaan Jip Saris en zijn bijrijder 
Jos Beekman uit Giesbeek de 
strijd met de elementen aan, in 
de legendarische Breslau Ral-
lye. Dit is een van de grootste  
en meest extreme 4x4-offroa-
drallies van Europa, met deel-
nemers uit zestien verschillende 
landen.

“Het wordt een uitputtingsslag 
voor mens en machine”, aldus Jip. 
“Toen ik in 2007 voor het eerst in 
Polen 4x4 reed, wist ik het; deze 
rally ga ik een keer rijden. Tijdens 
de technische voorbereidingen 
kwamen we veel ellende tegen. 
En omdat we het in de avond- 

en weekenduren moesten 
maken, werd het dus 2020. 
De auto moet in topconditie 
zijn. “Er zijn twee klasses; de 
Cross Country (vergelijkbaar 
met een Dakar) en de Extre-
me klasse. We rijden in de Ex-
treme klasse, wat niet draait 
om pure snelheid, maar een 
combinatie van snelle tracks 
met daarin verwerkt extreme 
obstakels. Denk daarbij aan 
rivierdoorwadingen, moeras-
sen en modderbakken die 
makkelijk tot aan de spiegels 
komen. Wanneer is de rally 
geslaagd? Uitrijden is het 
doel. En hopelijk de auto niet 
afschrijven in een week….”

Met Hans Saris als Logistiek 
Manager (dat zit wel goed 
met zijn Bosnië-reis erva-
ring), Robbert (werkgever) en 
Jeron (collega) als monteurs 
moet het technisch ook wel 
goed komen. Een auto op-
bouwen doe je niet alleen. 
“Grote dank aan iedereen die 
mij geholpen heeft”, aldus 
Jip.

Voor meer info neem eens 
een kijkje op de site of kijk 
op eens Facebook bij een van 
de mannen. Zoek ‘Rallye Bre-
slau’ op Youtube en je hebt 
een idee waar deze mannen 
zich aan gaan wagen.Team Saris 4x4. (foto: Suzan Saat)
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DUIVEN – Het wispelturige 
Nederlandse weer is niet 
voor iedereen een tegen-
valler. De uit Eritrea afkom-
stige Embeba Kesete vindt 
alle veranderingen juist in-
teressant. Ze is bijna zes 
jaar in Nederland en werkt 
hard aan haar toekomst. 
“Ik wil mijn kinderen laten 
opgroeien met meer moge-
lijkheden dan ik in Eritrea 
had.”

Rahma Maqboul

In Nederland aangekomen 
startte Kesete meteen met 
taallessen bij een taalschool 
in Assen. Hierna kwam ze 
terecht in Overloon, waar 
ze doorging met het leren van de 
Nederlandse taal. “Het is heel an-

ders dan Eritrees, sommige klan-
ken zijn moeilijk”, lacht Kesete. Een 

jaar later verhuisde 
ze naar Duiven en 
daar woont ze nu 
nog steeds. “Duiven 
is een mooi dorp 
en er zijn veel faci-
liteiten in de buurt. 
Ik wilde graag kin-
deren en dit dorp 
is een mooie plek 
voor hen om op te 
groeien.” Kesete 
heeft in Eritrea al-
leen de basisschool 
afgerond. In Neder-
land voltooide ze de 
inburgeringstoets 
met succes, waar-
na ze begon met 
de opleiding dienst-
verlening en zorg 

in Arnhem. Hierbij is het niet ge-
bleven, de ambitieuze moeder van 

twee kinderen ging vervolgens sta-
ge lopen bij de Ogtent in Duiven. 
Haar collega’s zijn alleen maar po-
sitief over Kesete en andersom is 
dat ook zo. “Iedereen is altijd erg 
vriendelijk en de Ogtent is een fijne 
werkplek, daarom heb ik besloten 
hier voor een halfjaar te werken.” De 
opleiding dienstverlening en zorg 
spreekt haar erg aan. “Studeren is 
leuk wanneer je iets volgt wat je 
zelf interessant vindt, maar het is 
ook gewoon belangrijk, het opent 
namelijk deuren voor je toekomst.” 
Ze vindt het erg belangrijk om ba-
lans te houden tussen werk en 
haar familie, familie staat voor haar 
altijd op nummer één. Haar toe-
komstplan ziet ze als volgt: zorgen 
voor ouderen en jonge kinderen 
ondersteunen op de basisschool. 
“Kinderen helpen met hun ontwik-
keling is een mooie bezigheid, mijn 

kinderen gaan nog niet naar school, 
maar dat is wel waar ik naar uit kijk. 
In Nederland is onderwijs vanzelf-
sprekend, zulke kansen wil ik ook 
voor mijn kinderen, ook al was dat 
voor mij vroeger anders.” Ze wil 
Vluchtelingenwerk Duiven graag 
wil bedanken voor alle hulp. “De vrij-
willigers doen veel voor nieuwko-
mers zoals mij, met zoveel geduld 
en liefde. Dat wil ik ook terugdoen 
voor anderen.”

“Studeren opent deuren voor je toekomst”

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

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

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

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws

Team Saris 4x4 deelnemer zwaarste 4x4 rally van Europa

ford-automartens.nl
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Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl
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Natuurlijke gebitsprotheses

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

www.primidentes.nl

Reparaties mogelijk terwijl u wacht
Flexibele en comfortabele protheses

Controle van uw prothese is kosteloos

Vertrouwen, vakbekwaamheid, passie

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd



5 Juli hadden we de feestelijke her-
opening van het theepaviljoen in
Het Horsterpark.

Wat een feest, maar ook wel wat 
nervositeit. Want naast dat onze 
burgemeester Hieltjes, samen met 
parkburgemeester Roy, de officiële 
openingshandeling zou verrichten 
waren er ook de examens voor het 
Horsterpark-golfkar-rijbewijs en het 
Horsterpark-golfkar-bijrijder-rijbe-
wijs.Twee agenten, Mandy en Kenny, 
namen de rijexamens af en de burge-
meester zette zijn handtekening op 
het rijbewijs of bijrijder-rijbewijs.
Iedereen slaagde dus dat was wel een 
opluchting. Met de golfkar kunnen 
we allerlei zaken makkelijk vervoeren 
door het park.

Voordat de twee burgervaders met de 
golfkar door het crêpepapier reden en 
daarmee het paviljoen heropenden, 
werden diverse mensen geïnterviewd.

Sandra Mans, niet alleen 13 jaar 
geleden verantwoordelijk voor de 
bouw van alle panden in het park, 
was nu ook weer degene die met haar 
medewerkers de uitbreiding perfect 
verzorgd heeft.

Daarbij hadden ze hulp van onze vele 
vrijwilligers die alle voorbereidingen 
deden, maar ook elektra en het schil-
derwerk.

Natuurlijk spraken we met Nanda 
(directeur van Ikea) en Esmee die de 
inrichtingsadviezen had gegeven. Het 
hele interieur is vervangen en IKEA 
sponsorde dat allemaal. Nanda liet 
bij de opening weten dat we voor de 
komende jaren steeds een beroep op 
ze kunnen doen als er zaken kapot zijn 
of vervangen moeten worden.

Ook de mensen van de Dullertsstich-
ting, een hondstrouwe sponsor van het 
park, kregen het woord. Claudia Kooke, 
de projectadviseur van de provincie 
Gelderland, heeft ons bijgestaan om 
bijna de helft van de kosten gedekt te 
krijgen via provinciale subsidie.

Natuurlijk kwam onze Aaltje aan het 
woord. Zij had bedacht dat we crowd-
funding moesten opzetten en was zelf 
de eerste die doneerde. Maar ook de 
familie Peters die heeft bijgedragen en 
de stichting Goede Doelen.

Iedereen was vol lof en bijzonder blij 
met wat er gerealiseerd is. Het geld is 
goed besteed.

De uitbouw aan de achterzijde van 
het paviljoen bevat nu twee ruimtes. 
Een waar we afzonderlijk en rustig in 
gesprek kunnen gaan met de mede-

werkers met een verstandelijke beper-
king. Het is ook meteen het kantoor, 
headquarters van het paviljoen voor 
tal van andere activiteiten.

Daarnaast is er een nieuwe ruimte 
waar niemand mag komen anders dan 
onze medewerkers. Het Appelpara-
dijs wordt door een grote kluisdeur 
afgesloten want daar worden de 
legendarische Horsterpark-appeltaar-
ten gebakken en dat geheim willen we 
niet prijs geven.

U kunt het allemaal meebeleven 
want de Videoclub Duiven heeft het 
fantastisch vastgelegd. Bezoek hun 
website en zie de links waardoor u een 

uurtje minder kunt Netflixen. Kijk hoe 
deze geweldige mensen het hebben 
geregistreerd. Je proeft de vreugde, de 
spanning en ziet de kwaliteit.

De kosten voor de bouw zijn allemaal 
gedekt door externe, eenmalige bijdra-
gen. Door Corona hebben we voor de 
jaarlijkse exploitatie wel zorgen.

We gaan een maand een experiment 
doen. We sluiten het paviljoen in 
augustus niet om 17.00 uur maar pas 
om 21.00 uur. We hopen zo op meer 
bezoek en omzet. Kom ook genieten 
in de vroege avond van ons vernieuwd 
paviljoen en prachtige terras aan het 
water!

Veel leuk, maar…
Na een oproep op deze plaats voor 
encyclopedieën meldden zich zeven-
tien mensen. Voor het vormen van een 
bosteam zijn nu dertien 
mensen aangehaakt. 
Vorige keer vroeg ik hier 
om meedenkers voor 
de Cullzdenktankquiz. 
Twaalf mensen komen 
eerdaags bijeen. Zo’n veertien reacties 
gemiddeld per ‘oproep’.Vandaar nu een 
nieuwe gedurfde oproep: Wie wil 100 
miljoen overmaken naar de rekening van 
onze stichting? Met een gemiddelde van 
14 reacties zie ik de toekomst zonnig 
tegemoet! Maar… alle gekheid op een 
stokje. 
Vervelend is wel dat er weer is ingebro-
ken. Ditmaal in de dienstwoning. Dagop-
brengsten weg, wisselgeld foetsie en 
persoonlijke dingen, ook de auto. Mocht 
u toevallig ergens een oude Citroen C1 
met kenteken 60-GRP-9 zien staan, zoek 
dan even contact: info@deogtent.nl.
Vandaar dat wij nu hebben besloten om 
per 1 augustus a.s. ook in het theepavil-
joen van Het Horsterpark over te gaan 
op cashless betalen. Vanaf dan zal geen 
contant geld meer worden geaccepteerd. 
Geeft ons in ieder geval een stuk veiliger 
gevoel!

CHRIS VAN DE VEN

Openingstijden:  
Zaterdag vanaf 09.30 / Zondag vanaf 12.00 uur                                                                                                                                             

Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.30 uur 

U kunt ook heerlijk lunchen bij de buren!

Van 17.00 – 19.00 uur: Eten Bij de Buuf

www.facebook.com/cafebijdeburen

OPMAAK: BLOEMBERGMEDIA.NL

Tweewekelijkse informatiepagina
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Feestelijke heropening theepaviljoen
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ZEVENAAR – Voetballer Mitchell 
Jansen heeft zijn transfer naar 
hoofdklasser RKZVC in Zieuwent 
te pakken. De 19-jarige centrale 
verdediger uit Zevenaar komt over 
van NEC onder 19: “Ik wil graag zo 
hoog mogelijk spelen.”

Jansen ging gericht op zoek naar 
een club die perfect bij hem past: 
“In de buurt is dat vooral hoofdklas-
se, of je moet verder weg kijken en 
dan kom je bij de divisies uit. Maar 
helaas heb ik voor reizen geen tijd 
op het moment. Ik heb geen rijbe-
wijs en door mijn opleiding sport 
en bewegen, twee dagen stage en 
mijn werk bij Stadsbrouwerij Wit-
tenburg kan ik niet meer dan een 
uur reizen. En zo kwam ik bij RK-
ZVC terecht.” Zijn komst kwam ook 
voor RKZVC als geroepen. “Er ging 
een centrale verdediger weg en 
toen kwamen ze bij mij uit.” 
De talentvolle verdediger wil nog 
wel eens een doelpunt meepikken: 
“In de afgelopen twee seizoenen 
bij NEC heb ik veertien doelpunten 
gemaakt. Ik ben ook erg fysiek en 
heb mijn lengte erg mee zitten. Ver-

der blijf ik in de opbouw erg rus-
tig aan de bal.” Mitchell gaat voor 
het hoogst haalbare: “Ik probeer 
het hoogste te bereiken wat ik kan 
behalen en waar dat mag zijn is 
natuurlijk altijd de vraag. Op mijn 
vijfde begon ik bij DCS tot mijn zes-
tiende, vervolgens heb ik de over-
stap gemaakt naar NEC voor drie 
jaar en hopelijk ga ik nu een mooie 
tijd tegemoet bij RKZVC”, zegt Jan-
sen. “Voor mij is het doel om zeker 

bij de bovenste zes 
mee te draaien voor 
de daaropvolgen-
de play-offs, maar 
het belangrijkste 
voor mij is nu veel 
minuten maken.” 
Mitchell licht verder 
toe: ‘Waar ik mezelf 
in wil verbeteren 
is meer concreet 
voetbal spelen, en 
daarmee bedoel ik: 
alle stappen die ik 
wil maken, ook echt 
maken. Zoals snel-
ler spelen.” Hij geeft 
aan dat hij bij NEC 
al hele grote stap-
pen heeft gemaakt. 
“En ik hoop nu bij 

de senioren ook weer een hoop te 
kunnen leren.” Van wie Mitchell ook 
zeker wat kon leren was zijn vader 
Fred: “Mijn vader heeft bij FC Wa-
geningen gespeeld, die speelden 
vroeger ook op een aardig hoog ni-
veau, maar zijn nu helaas failliet. De 
gedrevenheid is eigenlijk wel een 
gelijkenis tussen hem en mij. Qua 
spel is het lastig een gelijkenis te 
vinden aangezien hij voorin speelde 
en ik achterin.”

LIEMERS – Het zijn woelige tijden. 
Het coronavirus heeft de wereld in 
een houdgreep. We werken vaker 
thuis en als we op vakantie willen 
doen we dat noodgedwongen in 
eigen land. Onduidelijk is nog in 
welke mate ons leven blijvend is 
veranderd. 

Een crisis als deze dwingt ons om 
opnieuw naar ons leven te kijken. 
Waar wil ik in ieder geval aan vast-
houden? In hoeverre moet ik veran-
deren? Wat betekent dit voor mij? 
Het zijn levensvragen die we ons 
natuurlijk wel vaker stellen. Een filo-
sofisch café biedt de kans dit soort 
vragen en andere algemene vra-
gen, samen met anderen te onder-
zoeken. Dat betekent dat je je eigen 
zienswijze naast die van anderen 

kunt leggen. Daar zullen ongetwij-
feld verschillen in zitten. En juist 
door te ontdekken waarom die ver-
schillen bestaan, leer je jezelf beter 
kennen. Het filosofisch gesprek in 
het filosofisch café heeft een open 
en ongedwongen karakter. Je hoeft 
geen voorkennis van de filosofie 
te hebben om volop mee te doen. 
Alleen gezond verstand, een portie 
geduld en de bereidheid naar ande-
ren te luisteren zijn nodig. Dankzij 
‘Kunstwerk! Zomert door’ zijn er 
drie filosofische cafés in het Grand 
café van de Turmac Cultuurfabriek. 
De kosten bedragen € 8,00 per 
avond. Van tevoren aanmelden is 
verplicht en kan via www.liemers-
kunstwerk.nlzomertdoor. Data: 
30 juli, 5 en 20 augustus. Tijdstip: 
19.30 – 21.30 uur. Kosten: € 8,- p.p. 

De Liemers Lacht

Het is een tijd geleden dat ik het 
voorwoord heb geschreven. Het 
is eigenlijk een tijd geleden dat ik 
überhaupt een artikel geschreven 
heb. In deze tijd gebeurt er ook 
zo veel. School liep even anders, 
de regels veranderden. Ge-
lukkig mogen en kunnen 
we weer veel meer. En 
ondanks alle negativi-
teit die ontstond, bleven 
er goed nieuws artikelen 
in deze krant verschijnen. 
Er zijn nieuwe schrijvers bij ge-
komen en dan zijn er de schrij-
vers die al sinds het ontstaan van 
de krant schrijven. En allemaal 
schrijven we goed nieuws. Goed 
nieuws om te laten weten dat al-
les wel goed komt. Goed nieuws 
om te laten zien dat er nog steeds 
mooie dingen zijn. Ook deze edi-
tie zijn er weer veel goed nieuws 
artikelen van de schrijvers. Zo is 
er een verhaal over de nazomer-
school van het Liemers College, 
geschreven door Kyra. Verder 
legt Alie in een paginagroot ver-

haal uit wat de rol en betekenis 
is van een schuldhulpmaatje. En 
de Zevenaarse voetballer Mit-
chell Jansen stapt over van jong-
NEC naar hoofdklasser RKZVC. 
Zelf schreef ik voor deze editie 

het gedicht. Een gedicht 
om te laten zien dat de 
wereld nog vol kleur zit. 
En ik zou mezelf niet 
zijn als ik niet ook nog 

een Multatuli idee in het 
voorwoord gooi, in dit ge-

val zelfs twee. U moet zelf maar 
zien wat u eruit haalt. Idee 20: 
‘Het kost me niet de minste moei-
te een dwaling te erkennen. Ja-
zelfs, vaak doe ik ’t gaarne. Maar 
dat is waarachtig hoogmoed.’ 
Idee 21: ‘Wie veel gedwaald heeft, 
kan ’t best den weg weten. Ik zeg 
niet dat veel dwalen noodig is om 
den weg te weten. Noch dat ieder 
die veel gedwaald heeft, den weg 
weet.’
Veel leesplezier!

Kim Kleijkers

Redacteur van dienst

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.

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), Joke Burink 

(redacteur), Sjoerd Geurts (coördinerend 
hoofdredacteur).
Redactie: redactie@daadkrachtmedia.nl

Uitgever:  Starters Pers B.V.
Klappenburgstraat 30A, 6681 
XS Bemmel
Postbus 44, 6680 AA Bemmel
Tel.: 0481 - 46 47 70 / 
Fax: 0481 - 46 50 35
E-mail: 
gemeentenieuws@starterspers.nl
LET OP: Het insturen van berichten kan 
niet via dit mailadres! Insturen berichten 
kan alleen via de website: 
www.gemeentenieuwsonline.nl

Verspreiding: 
Willems verspreidingen. 
Voor bezorgklachten: (0316) 26 22 63 of 

via e-mail: info@willemsverspreidingen.nl
Verspreidingsgraad: minimaal 90%
Hét Gemeentenieuws heeft uitgaven in: 
Lingewaard - Berg en Dal - Overbetuwe 
Neder-Betuwe/Rhenen - Nijmegen-Noord

Redactie: Martien Holthuis

Advertenties:
Bjorn Ewald, 
Bjorn@starterspers.nl. T 06-19337318

Arthur Tholense
arthur@starterspers.nl. T 06-48019634

Opmaak/vormgeving:
Martine van Bon,  
Marcel Luijpers

Druk: Janssen Pers

Colofon

Mitchell Jansen vertrekt naar RKZVC:

‘Ik wil zo hoog mogelijk voetballen’

Drie keer Filosofisch café Zevenaar

Samen nadenken is leuk en 
leerzaam!

Dirk van Hummel

Leerlinge Nadine Wassink van de St. Franciscusschool in Babberich overhandigt een cheque aan Susanne Tollenaar en Dinie Burgers van 
Samen Eten. Zij en haar klasgenoten van groep 8 misten door corona hun schoolkamp en afsluiting, maar wisten zich toch nuttig te ma-
ken. Samen voerden ze in 24 uur zoveel mogelijk challenges uit voor het goede doel: Samen Eten, een groep vrijwilligers die voor ouderen 
een smakelijke maaltijd verzorgt in de Borg. De 250 challenges leverden een mooi bedrag op.

“Ik wil veel minuten gaan maken.”



Gediplomeerd lid 
van ProVoet

Cecilia Janssen
Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven 

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

Gecertifi ceerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Gediplomeerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

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

Pedicure Duiven West

Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

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

WORDT HET WEER
AFZIEN DEZE ZOMER...

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

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

 

NU NETTO  VANAF:

 

€  1.795,00

ACTIEVOORWAARDEN o.a; 
•

  

Compleet geleverd en gemonteerd inclusief BTW.    

•

  

5 jaar garantie op onderdelen en compressor.
•

  

Zolang de voorraad strekt.

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Burkhard, Jacqueline, John en 
Lisette van De Wit DELA

barbecue?

Beekseweg 23 Babberich

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

Voor al uw meubelen
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zomeractie:	  vanaf	  €	  150,00	  korting	  op	  een	  lespakket	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.quickles.nl	  	  	  	  	  fennyvanmaaren@quickles.nl	  	  
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Ook 
automaat

10 JARIG JUBILEUM
Kijk voor de jubileum acti es op 

www.quickles.nl of bel: 0316-527464

Lentemorgen 5 6903 CT Zevenaar
 T (0316) 33 22 66 • M (06)  1444 2802
info@riawegman.nl • www.riawegman.nl

• integraal therapeut
• sportmassage 
• voetrefl extherapie
• voetverzorging 
• schimmelnageltherapeut
• oncologisch voetverzorgverlener

BAKKERIJ VAN BENTUM
Chrysantstraat 2 Lobith
T 0316 541 397

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

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

Neem zo snel mogelijk contact 
op en stuur je sollicitatiebrief 

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

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

• Geen voorrijkosten
• Garantie
• Gratis vrijblijvende

offerte

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Deze zomer
van uw

nieuwe tuin
genieten?
Bel ons!

kijk op www.peterwildenbeest.nl

- geen voorrijkosten
- garantie
- vrijblijvende offerte gratis! 

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

Laat nu uw tuin aanleggen!

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Wij staan voor u klaar!
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WESTERVOORT – Bij de politie is geen dag 
hetzelfde. Dat weet Fons Sluiter als geen 
ander. Van 1980 tot afgelopen juni werkte 
hij voor de politie, sinds 2009 was hij wijk-
agent in Westervoort. Een terugblik.

Fons wilde altijd al bij de politie werken. Na 
de mavo besloot solliciteerde hij echter bij 
het korps mariniers. Na zeven jaar besloot 
hij daar te stoppen. “Het werk was fysiek 
erg zwaar en je was veel van huis”, vertelt 
hij. “Mijn oude droom om bij de politie te 
gaan werken kwam weer naar boven. Op 
dat moment besloot ik om te solliciteren bij 
het korps Rijkspolitie.” Na een jaar opleiding 
werd hij in Elst geplaatst. “De baan had veel 
afwisseling en uitdaging, dat sprak mij erg 
aan.” 

In vergelijking met veertig jaar geleden zijn 
er wel veel zaken veranderd bij de politie 
erkent hij. “Er is nu meer structuur en het 
materiaal is beter, wel waren er vroeger 
meer collega’s om een klus te klaren.” Als 
wijkagent heeft hij zich altijd thuis gevoeld 
in Westervoort. “Een wijkagent doet van 
alles en is bezig met de totale politiezorg 
binnen een wijk. Denk aan de aanpak van 
sociale problemen zoals overlast gevende 

jongeren, milieudelicten en criminaliteit. 
Daarbij krijg je natuurlijk wel hulp van an-
dere collega’s, maar uiteindelijk ben jij als 
wijkagent wel het aanspreekpunt voor de 
wijk.” Al kon hij de laatste jaren door de 
toenemende werkdruk en het tekort aan 
personeel niet meer zoals in de beginjaren 
volledig beschikbaar zijn voor de wijk. “Nu 

moeten wijkagenten veel andere diensten 
meedraaien zoals surveillancediensten om 
ervoor te zorgen dat de politiezorg gega-
randeerd blijft.”

Naleving coronaregelgeving
Gelukkig nemen boa’s veel taken over in het 
openbaar domein zoals parkeertoezicht, 

lichte verkeerszaken, milieu en toezicht op 
gemeentelijke verordeningen vertelt hij. 
“Vooral de afgelopen maanden zijn zij erg 
druk geweest met het toezien op de nale-
ving van de coronaregelgeving. Zij nemen 
hiermee veel werk uit handen van de regu-
liere politie. Die samenwerking loopt goed.” 
In Westervoort zitten politie, gemeente, 
maatschappelijk werkers en jongerenwer-
kers in een gebouw. Op die manier verloopt 
de samenwerking nog beter, omdat de lijn-
tjes dan kort zijn. Daarnaast is het ook erg 
laagdrempelig. Voor burgers wel zo prettig. 
“Een situatie die voor veel kleine gemeenten 
zou moeten gelden. In Westervoort werkt 
het perfect. We zijn met alle medewerkers 
samen een goed team.” 

Van een goed team is zeker sprake. De af-
gelopen tien jaar is de criminaliteit in Wes-
tervoort afgenomen. Daarvoor had het dorp 
te kampen met stadse problemen. Diefstal, 
vernielingen en overlast van jeugdgroepen 
kwamen toen veel voor. Het leukste aan het 
politiewerk is volgens Fons de diversiteit. 
“Geen dag was hetzelfde. Je wist nooit wat 
de dag zou brengen en waar je een half uur 
later mee bezig zou zijn.” Na al die jaren 
gaat Fons zijn collega’s het meest missen. 
“Ik heb veertig jaar met ontzettend veel ple-
zier gewerkt. Nu is het tijd om andere leuke 
dingen te gaan doen.”

ZEVENAAR – De zomervakantie is eindelijk 
aangebroken. Een zomerschool? Die is er 
niet. Wel heeft het Liemers College een ná-
zomerschool, waarbij er extra geoefend kan 
worden in wiskunde, Nederlands en Engels. 
Door de coronacrisis hebben veel leerlingen 
een achterstand opgelopen. Hilco Boersma: 
“De nazomerschool moet ervoor zorgen dat 
leerlingen later niet tóch in de problemen 
komen.”

Hilco Boersma vertelt over de nazomer-
school. Als onderwijsdirecteur vraagt hij de 
subsidie aan en let hij er op dat het geld goed 
besteed wordt, zodat de leerlingen er opti-
maal profijt van hebben. “Op 21 augustus is 
de kick-off: de coördinatoren zullen de leerlin-
gen en hun ouders uitleggen wat er verwacht 
kan worden,” vertelt hij. Externe docenten 
bereiden een programma voor en zullen de 
leerlingen begeleiden. Vanaf de kick-off tot 
de herfstvakantie zijn iedere dinsdag, vanaf 
14.00 uur, lessen te volgen voor de aange-
melde leerlingen. “Het is te zien als bijles,” 
zegt Boersma. “Net als de leerling, willen we 
dat er zoveel mogelijk kinderen overgaan.”

Vorige jaren
Volgens Hilco is de nazomerschool niet te 
vergelijken met voorgaande keren. “De inhoud 
blijft hetzelfde, maar de vorm is dit jaar com-
pleet anders,” vertelt hij. Normaal gesproken 
wordt er in mei al gekeken of een leerling hulp 
nodig heeft. “Door corona is die hele periode 

eigenlijk weggevallen. Daarom doen we het 
ná de zomervakantie, als extra ondersteu-
ning in het nieuwe jaar.” Behoefte is er zeker: 
eerst was het steeds een handjevol leerlingen 
dat naar de zomerschool ging. “Nu zijn we al 
voorbij onze limiet van honderd leerlingen.” 
De onderwijsdirecteur is blij met de motivatie 
van de leerlingen. “Het mooist is als zoiets 
vanuit de leerling zelf komt. Je moet er ten-
slotte wat vrije tijd en moeite instoppen, maar 
dat is het zeker waard.” Zeker nu de school 
van de overheid extra geld heeft gekregen. 

“Net als de overheid, willen we voorkomen dat 
leerlingen vastlopen. We gaan zoveel moge-
lijk helpen.”

Meer zelfvertrouwen
In de nazomerschool is er keuze uit drie vak-
ken: Nederlands, Engels en wiskunde. Joris 
Willemsen, die over is naar het derde jaar, 
heeft zich aangemeld voor wiskunde. “Ik hoop 
de gemiste stof beter te gaan begrijpen. Dan 
heb ik een goede basis voor volgend jaar,” ver-
telt Joris. Hij is niet de enige. De meeste aan-

meldingen zijn voor wiskunde. Hilco: “Leerlin-
gen zijn meestal ten onrechte onzeker over 
dat vak. Als ze wat extra aandacht en bege-
leiding krijgen, gaat het vaak prima. Op deze 
manier hopen we de leerlingen wat meer zelf-
vertrouwen te geven.” Bij Nederlands zal er 
vooral gekeken worden naar leesvaardigheid. 
“Dat helpt ook bij andere vakken,” is Hilco van 
mening. Een belangrijke factor in de nazo-
merschool blijft de motivatie van de leerling 
zelf. “Ik ben er van overtuigd dat als je het zelf 
wilt, zoiets ontzettend veel kan opleveren.”

Linda Ruijs

Kyra Sannes

Fons Sluiter neemt na veertig jaar afscheid bij de politie
Westervoortse wijkagent gaat zijn collega’s het meeste missen

‘Het mooist als het vanuit de leerling komt’
Nazomerschool helpt leerlingen om achterstanden weg te werken

Hilco Boersma: “De inhoud blijft hetzelfde, maar de vorm is dit jaar compleet anders.” (foto: PR)

Fons Sluiter heeft zich als wijkagent altijd thuis gevoeld in Westervoort.



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

WTE84383NL wit

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

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

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

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

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

 

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

WAQ28496NL 

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

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

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

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

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

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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WAQ 28496NL Wasautomaat 8 kg 
1400 toeren, Energieklasse A+++, 

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

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

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

GF400HL zwart

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

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

WTE84383NL wit

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

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

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

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

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

 

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

WAQ28496NL 

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

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

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

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

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

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

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

28
.1

1.
20

15
10

47
89

2

Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

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

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

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

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

GF400HL zwart

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

Peters St. Janshof 
al 65 jaar een 

vertrouwd adres

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

AKTIEMAAND    60 jaar!

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam

BEZORGEN, INBOUWEN EN REPAREREN DOOR ONS DESKUNDIGE TEAM

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

MIELE STOFZUIGER         
C1, C2, C3

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

gewicht
• 1400 toeren
• Energiezuinig 

A+++
• Zeer scherp 

geprijsd

• Met stofzak
• Verschillende 

types op 
voorraad

vanaf 
€ 185,-

BOSCH VAATWASSER
• Vrijstaand 

• Inbouw
• Onderbouw

vanaf 
€ 399,- 

VERSCHILLENDE 
MODELLEN DAB+ 

IN ONS ASSORTIMENT

GROOT ASSORTIMENT
KOEL/VRIES COMBINATIES

BOSCH WASMACHINE 
GROOT
ASSORTIMENT 

• Makkelijk 
te bedienen

• Aquastop

• 1400 en 

1600 toeren

• Vrijstaand en inbouw
• Eventueel gratis inmeten bij aankoop van een 

inbouw koelkast
• Prijzen incl. inbouwen
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DIDAM – Uitstel aangevraagd 
voor de belastingaangifte en hulp 
nodig? In de maand augustus zijn 
experts in de Bibliotheek Montfer-
land aanwezig om te helpen. De 
Bibliotheek biedt een belastings-
preekuur aan ter ondersteuning 
van de digitale aangifte voor 2019.

In Bibliotheek Didam, van 3 – 24 
augustus iedere maandagmorgen 
van 9.00-11.00 uur. In Bibliotheek 
’s-Heerenberg is het spreekuur van-
af 4 augustus iedere dinsdagmid-
dag van 13.30-15.30 uur. Ook voor 

vragen over toeslagen zitten de 
experts dan klaar. Hulp bij aangif-
te en computerfaciliteiten is gratis 
en voor iedereen, ook als je geen 
lid van de Bibliotheek bent; een 
vrijwillige bijdrage voor de expert 
wordt op prijs gesteld. Beter leren 
omgaan met de computer, internet 
en sites van de overheid? Volg dan 
de cursus Klik&Tik of Digisterker. 
Vraag naar de mogelijkheden bij de 
Bibliotheek.
De spreekuren en cursussen zijn 
natuurlijk volgens de voorschriften 
van het RIVM.

Heilige Andreaskerk Groessen
GOESSEN – Parochieblad Op 
Weg: wilt u in de toekomst het 
parochieblad Op Weg blijven ont-
vangen in Groessen, dan moet u 
zich aanmelden. Meldt u zich aan 
door uw Achternaam/voornaam, 
adres/huisnummer, eventueel 
emailadres te vermelden en dit 
in te leveren via de brievenbus 
op Dorpstraat 7 in Groessen of 
via het emailadres: Groessen@
rkliemers.nl. Het blad is tevens 
te lezen via de website van de 
parochie. Ook zullen we enkele 
exemplaren in de Mariakapel op 
het kerkhof leggen.

Intenties: 9-8-2020: Jaarged.Cato 
Bolk, Riet Vermeulen, Frieda Roor-
dink-Lucassen,Riekie Roelofs, 
Bernard en Marie van Onna, The-
odorus Dominicus, Hennie en Wil-
helmien Roordink- van der Velden 
en Norbert, ouders Thuis-van Aal-
ten, ouders de Haan-Witjes, ouders 
Vermeulen-Kiewiet en Theo, Henk 
Derksen en Paul, Antoon Willem-
sen, Saskia Roos-Willemsen,Ben-
nie Derkzen, Theodorus en Riek van 
Ditshuizen-Peters, jaarged. Vader 
Staring, Bernard en Mientje Bouw-
man-Driessen, Riet Lenting-van 
Gellekom.

DIDAM – Na een gedwongen co-
ronapauze en de jaarlijkse zomer-
stop kijkt Filmhuis Didam uit naar 
een rustige herstart eind augus-
tus. Het filmhuis opent het sei-
zoen op 28, 29, 31 augustus en 
op 1 september met De beentjes 
van Sint-Hildegard. Hierna volgen 
in september Little Women en Les 
plus belles années d’une vie.

Natuurlijk ziet een bezoekje er an-
ders uit dan we gewend zijn. Voor 
uitgebreide informatie over de co-
ronamaatregelen kan men terecht 
op www.filmhuisdidam.nl. Men kan 
verder op de hoogte blijven van de 
voorstellingen via de eigen website, 
nieuwsbrief, facebook en twitter.
Filmhuis Didam is gevestigd in 
gebouw Waverlo van complex 
Meulenvelden, aan de Kerkstraat 
in Didam. Het Filmhuis is een vrij-
willigersorganisatie die met behulp 
van enthousiaste medewerkers 
iedere maandag- en vrijdagavond 

films vertoont in een huiselijke 
sfeer (entree 7,50 euro Vriend Van 
5,50 euro). Het aanbod varieert van 
drama en komedie tot spanning en 
muziek. “Tevens draaien we regel-

matig kinder- en jeugdfilms (entree 
5,50 euro). Op verzoek kunnen we 
ook films draaien bij speciale ge-
legenheden of voor besloten groe-
pen.

IVN Wandeling: Op zoek naar de grindduinen
SPIJK – Op zondag 9 augustus 
houdt IVN de Oude-IJsselstreek 
een bijzondere wandelexcursie 
van circa drie uur naar de plek 
waar de Rijn ons land binnen-
komt. De start is vanaf de Gerar-
dus Majellakerk, Kerk-
straat 32 in Spijk.

We wandelen in een van 
de grootste uitwaarden 
van Duitsland. We vin-
den er zand- en grinddui-
nen, ooibossen en veel 
watervogels. Verder zien 
we de restanten van de 
verdwenen spoorlijn van 
Kleve naar Arnhem. Voor 
deze tocht zijn stevige 
wandelschoenen aanbe-
volen. Deze tocht is niet 
geschikt voor personen 
die slecht ter been zijn. 
Let op: bij hoog water 
gaat de tocht niet door. 

Informatie bij Gerard Tittse, 0316 
543230.

RIVM richtlijnen
Om ons aan de RIVM richtlijnen te 
kunnen houden is er een maximum 

aantal deelnemers ingesteld.
Deelname aan de excursie is daar-
om alleen mogelijk na aanmelding, 
via het aanmeldformulier op htt-
ps://www.ivn.nl/afdeling/de-ou-
de-ijsselstreek/activiteiten.

Baston Wonen, Plavei, Vryleve en Woonstichting IJsselland

Woningcorporaties maken zich zorgen 
over haalbaarheid plannen

REGIO – Het wonen betaalbaar 
houden, nieuwe woningen toe-
voegen, bestaande woningen 
verduurzamen, een prettige leef-
omgeving; het kan niet allemaal 
met de financiële middelen die 
we hebben. Woningcorporaties 
Baston Wonen, Plavei, Vryleve en 
Woonstichting IJsselland vinden 
dat zij, hierdoor, mensen tekort 
doen die op hen rekenen. Want het 
gaat om hen.

Het gevolg is dat starters geen wo-
ning kunnen vinden, jonge gezin-
nen te lang in een te klein huis wo-
nen en we statushouders niet op 
tijd een veilige plek kunnen bieden. 

Ook moeten ouderen te lang wach-
ten op een aangepaste woning.

Uitkomsten onderzoek
De zorgen van de corporaties wor-
den bevestigd door een onderzoek, 
dat is uitgevoerd in opdracht van 
drie ministeries en Aedes, de bran-
chevereniging van woningcorpora-
ties.
“De opgaven kosten allemaal veel 
geld en staan onder druk door de 
heffingen die de woningcorporaties 
betalen. Meer dan drie maanden 
huur gaat rechtstreeks naar be-
lastingen. Dit bedrag gaat in 2021 
naar bijna vier maanden huur. Dit 
geld kunnen we niet inzetten om 

onze plannen te realiseren. Iedere 
euro die we binnen krijgen vanuit 
de huur kunnen we maar één keer 
uitgeven. We vinden het niet eer-
lijk dat zoveel geld van huurders 
naar de overheid verdwijnt. Veel 
liever zetten we onze huurinkom-
sten in voor opgaven in onze eigen 
regio: het betaalbaar houden van 
de huren, bestaande woningen ver-
duurzamen en nieuwe woningen 
toevoegen. We denken dat alle 
huurders dat met ons eens zijn. 
Onze financiële mogelijkheden 
om te doen wat nodig is komen  
de komende jaren onder druk te 
staan. Daarom trekken we nu aan 
de bel.”

Uiterwaarden langs de Rijn bij Spijk. (foto: Luci Seegers)

De beentjes van Sint-Hildegard. (foto: filmdepot.nl)

Herstart Filmhuis Didam

De Bibliotheek Montferland 
biedt hulp bij belastingaangifte

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

Op zondag 2 augustus is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering met 
voorganger pastoor Thanh Ta.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Harry Gademann, Wilhelmien 
van Aken en zoon Jan, Mara en 
Koos van der Vate.
Op zondag 9 augustus is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering met 
voorganger pastoor Thanh Ta .
Intenties: Frans Wentholt, Els 
van Gool-Ploum, Mevr. C. van 
Huet-Wieland, Mies en Jan Bok-

ken-Volman, Herman Tomassen.
Vanwege Corona, mogen maar 80 
mensen in de kerk worden toege-
laten, daarom eerst aanmelden bij 
het Centraal secretariaat, Telefoon: 
0316 523468.
Overleden: Op woensdag 15 juli, in 
de leeftijd van 84 jaar, is overleden: 
Ina Roos-Hondeveld. Zij woonde in 
de Waverlo Didam. Haar uitvaart 
was maandag 20 juli in de H. And-
reaskerk, waarna de crematie was 
in Doetinchem.

H. Andreas-Maria Koningin
Zevenaar



WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend BVSK en Geschillencommissie

DE HOOGSTE SLAGINGSKANS MET 
PERSOONLIJKE BEMIDDELING

Op zoek naar een relatie?

Bel nu Niki de Man
026 - 202 29 52

Nobelstraat 8a  6902 PH Zevenaar

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

www.so-vaneck.nl

Schoonmaakonderhoud  

Vloeronderhoud

Glasbewassing  

Hoge drukreiniging  

Gevelreiniging & impregneren

Luchtkanaalreiniging  

Vetkanaalreiniging  

Zonnepanelenreiniging  

Toetsenbordreiniging  

Facilitaire diensten

Trapliftondersteuning

ma t/m vr: 
9:00 – 16:30 uur
za / zo: 
gesloten Atelier Van Schoot

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

www.ateliervanschoot.nl

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

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

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

Peeskesweg 12, 7037 CH Beek • Tel. 0316 – 532804 • www.peeske.nl • info@peeske.nl

ZOMERSPECIALS
• Pan Zeeuwse mosselen | koude sausjes | aardappel-

garnituur | rauwkost | compote van het seizoen € 25,50 
• Mixed grill, bestaande uit ossenhaas | varkenshaas | 

kipfi let | koude sausjes | aardappelgarnituur | rauwkost | 
compote van het seizoen : € 20,00

• Sliptongen, 3 stuks | koude sausjes | aardappelgarnituur | 
rauwkost | compote van het seizoen : € 23,50

• Scampi’s gepeld, op Oosterse wijze bereid | 
aardappelgarnituur | rauwkost | 
compote van het seizoen : € 22,00
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DUIVEN – De WijKern start 
weer met activiteiten. Zo is 
er een bingo op dinsdag-
middag 11 augustus van 
14.00 – 16.00 uur.

De entree voor de bingo is 
vrij. Een bingokaart kost vijf 
euro en consumpties zijn 
voor eigen rekening.
Vanwege de coronamaat-
regelen is het wel vereist zich aan 
te melden. Dat kan bij Joke Haver-
kamp: j.haverkamp4@upcmail.nl of 
bellen met: 06 34329870. Ook voor 
meer informatie kunt u bij Joke te-
recht.

Natuurlijk zorgen wij voor de nodi-
ge corona-voorzorgsmaatregelen 
en wij gaan ervan uit dat u thuis 
blijft bij (milde) verkoudheidsklach-
ten. Voor meer informatie over De 
WijKern: www.dewijkern.nl.

Gebedintenties 
26 juli 2020
Hans Bisselink, Wim en Dien Steen-
tjes, Henk Heijmen, Bennie Bus, 
Jan Peperkamp, Bep Teunissen

2 augustus 2020
Hans Bisselink, Henk Heijmen, Ben-

nie Bus, Jan Peperkamp, Bep Teu-
nissen

Overleden:
Johannes, Hendrikus, Maria Bisse-
link op 13 juli 2020 in de leeftijd van 
71 jaar. Wij wensen de nabestaan-
de veel kracht en bemoediging toe.

ZEVENAAR – Vanaf half maart 
hebben deelnemers van de ver-
eniging voor aangepast sporten 
V.A.S. ‘De IJsselstreek’ wegens 
Covid-19 niet meer kunnen spor-
ten, hoewel juist deze mensen 
deze activiteiten zo hard nodig 
hebben. Toen dit begin juni, bui-
ten wel weer mocht hebben zij 
daar met veel plezier gebruik van 
gemaakt.

Dit gebeurde in het park midden in 
Zonegge, in plaats van in de sport-
zaal van het Lie-
merscollege. En dat 
was gelijk een groot 
succes! In verband 
met Covid-19 wa-
ren ‘spelregels’ 
toegevoegd in over-
eenstemming met 
de gemeentelijke 
– en NOC/NSF re-
gels, zoals: 1,5 m 
afstand, handen 
wassen enzovoort.

De activiteiten be-
stonden uit rek-, 
strek-, balans-, en 
spierversterken-

de oefeningen, afgewisseld met 
verschillende spelsituaties waarin 
reactiesnelheid, balans en ook de 
lachspieren op de proef werden ge-
steld.

Wie kan hieraan meedoen? Eigenlijk 
iedereen. Aangepast sporten bete-
kent dat de individuele mogelijkhe-
den van de deelnemer bepalend zijn 
voor wat iemand doet. Daarom is er 
geen speciale doelgroep maar kan 
iedereen die ‘iets’ niet meer goed 
kan hier toch meedoen. Denk aan 

mensen met hart-, vaat-, spier- of 
gewrichtsproblemen of NAH.

Na de schoolvakantie eind augus-
tus, worden deze activiteiten bui-
ten (zolang dat kan) of binnen weer 
voortgezet. Dat is voor belangstel-
lenden een mooie gelegenheid om 
eens te komen kijken of nog beter 
om vrijblijvend een paar keer gratis 
mee te doen. Bewegen moet! Houd 
daarvoor de informatie op www.
vasdeijsselstreek.nl in de gaten of 
bel: 06 40087543.

Vanwege de coronamaatregelen 
zullen er voorlopig alleen in het 
Eucharistisch Centrum in Zeve-
naar op zondag 9.30 uur publie-
ke vieringen gehouden worden. 
De opgegeven intenties van de 
geloofsgemeenschappen zullen 
daarin gelezen worden. Deze vie-

ringen zijn ook te volgen op het 
YouTube kanaal van de parochie.

Voor zondag 2 augustus zijn er 
voor Oud-Zevenaar geen intenties 
opgegeven.
Intenties voor zondag 9 augustus 
9.30 uur:

Harry de Reus
Gerrit en Dineke Gudden-de Kinkel-
der, kinderen en kleinkind
Frits en Betty Hugen-Wienhoven-
HH
Johan en Grada Engelen-Polman 
en dochter Ria
Theo en Mia van Alst Postma

Mededelingen: Geachte Parochi-
anen. Voor informatie wat betreft 
vieringen en het youtube kanaal 
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 be-
reikbaar op de gewone openings-
tijden.

Gebedsintenties 01/02-08-2020: 
Wim Staring
(Uitzending youtube zondag 2 au-
gustus om 9.30 uur).
Gebedsintenties 08/09-08-2020: 
Loes Oosterman-Geurtsen, Ouders 

Staring-Franken, kinderen en klein-
kinderen, Ans van Santen-Rensen, 
Wim Staring.

(Uitzending youtube zondag 9 au-
gustus om 9.30 uur)
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 gebedsinten-
ties.
Zaterdag 26 september 2020 is er 
weer Sam’s Kledingactie van 9.00 
tot 12.00 uur. U kunt uw kleding af-

geven bij het parochiecentrum in 
gesloten plastic zakken of dozen.

Vooraankondiging:
Zondag 30 augustus is er (onder 
voorbehoud) om 10.00 uur een 
Schutters-viering. I.v.m. het coro-
na-virus zal dit in aangepaste vorm 
zijn. Geen koor en/of Harmonie. 
Deelname van parochianen aan de 
viering gaat via aanmelding. Bij veel 
aanmelding zal er een loting plaats-
vinden. Nadere info volgt t.z.t.
Vrijdag 11 september is er om 
10.30 uur een stille eucharistievie-
ring in de H. Remigiuskerk. Voor-
ganger pastoor Thanh.

Bingo! In De WijKern

Sint-Werenfridus Westervoort

Weer aangepast sporten voor mensen, 
die beweging hard nodig hebben

Sint-Martinus Oud -Zevenaar

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Balspel op afstand. (foto: M. Evers-Ubbink)

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

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

NR 1 
in service en 

kwaliteit...

(0313)  412 727

GRATIS 
HAAL- 

EN BRENG-
SERVICE

PANNERDEN – Geen muzikaal 
optreden! Monicar zorgt voor een 
wervelende modeshow. Modeont-
werpster Jon Vister uit Pannerden 
presenteert haar knallende mode-
show op de binnenplaats van het 
verzorgingshuis De Pannerd.

Door Frans Willemsen

De modellen Willie, Sonja, Monicar, 
Elly, samen met Gerard (het man-
nelijk model) werden vele modellen 
deze middag geshowd. Op beurten 
werd gepresenteerd Gerry Weber, 
Roberto Sarto, Sencia Casa, Sports 
et cetera. De bewoners genieten 

van een wervelende modeshow 
van Jons modeshow. De publieke 
belangstelling op de binnenplaats 
kan aangemerkt worden als uit-
stekend. Er waren momenten van 
spannende stilten te bespeuren. 
Na de show is er tijd om even de 
modellen van heel dichtbij te zien, 
en natuurlijk werd er ook gevraagd 
welk prijskaartje er aan hangt. De 
prijzen zijn laag tot goedkoop. Ver-
der dankte Monicar iedereen voor 
de ondersteuning met het organi-
seren van de activiteit ondanks de 
moeilijke tijden waar we ons nog 
steeds in bevinden, het onderdeel 
leven dragelijk te maken samen.

Wervelende modeshow
De modedellen toonden hun waar tot aan de voordeur. (foto: Frans Willemsen)



SUPER PRIJS
   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,-

Hengelder 11 · 6902 PA Zevenaar · Tel 0316-526592 · www.autobedrijfvanrennes.nl

KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES B.V. OP=OP

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 augustus 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

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

WWW.CARPROF.NL/ZEVENAAR

CARPROF  RENNES ZEVENAAR 

 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 prĳ safspraken

RENNES ZEVENAAR 
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LIEMERS – De jaarlijkse taxusin-
zameling van stichting Taxus Taxi 
blijkt ook dit jaar weer een groot 
succes. Inmiddels weten duizen-
den taxusdonateurs hun weg naar 
de stichting te vinden. Toch wil de 
stichting graag een oproep doen 
aan alle mensen binnen het inza-
melgebied, om het taxussnoeisel 
aan hen te doneren. De droogte 
tijdens de start van het inzamel-
seizoen heeft ervoor gezorgd 
dat de taxushaag minder snel is 
gegroeid, waardoor de opbrengt 
per adres minder is. Extra hulp is 
daarom van harte welkom!

De stichting heeft dit jaar zich het 
doel gesteld 425.000 kilo vers 
taxussnoeisel in te zamelen. Zij zijn 
al goed op weg en hebben op dit 
moment ruim 218.900 kilo taxus-
snoeisel ingezameld goed voor 
1824 chemotherapieën. Ondanks 
deze prachtige opbrengst zorgt de 
droogte, bij de start van het sei-
zoen, ervoor dat de opbrengt per 
adres minder is. De stichting ge-
looft nog steeds in de mogelijkheid 
om de doelstelling te behalen, máár 
daar hebben zij wel de hulp van alle 
taxusbezitters, binnen het inzamel-
gebied, bij nodig. Inmiddels heeft 
de stichting het inzamelgebied al-
weer wat uitgebreid en roepen zij 
middels dit bericht nogmaals op 
om zoveel mogelijk taxussnoeisel 
te doneren. Stichting Taxus Taxi 
hoopt 425.000 kilo taxussnoeisel in 
te zamelen met uw hulp.

Doneer alleen bruikbaar snoeisel
Houdt bij het inleveren van taxus-
snoeisel rekening met de knipvoor-
waarden van de stichting. Zo is de 

stof taxol met name aanwezig in 
de jonge scheuten (eenjarig snoei-
sel) van de taxushaag. Zij kunnen 
hele struiken of oude takken van 
een taxushaag dan ook niet gebrui-
ken. Om broei te voorkomen vragen 
zij, om een kuil ter grootte van een 
voetbal te maken, in de gevulde tas. 
Alle knipvoorwaarden en instruc-
tievideo’s zijn terug te vinden via  
www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen voor de taxus-
donateur
De uitgiftepunten van de Taxus Taxi 
Tas en de opvangzeilen worden 
druk bezocht! Zo heeft de stichting 
o.a. in samenwerking met de Wel-
koop, Boerenbond en Intratuin in 
het inzamelgebied uitgiftepunten 
gecreëerd. Zo is er altijd dicht bij 
huis wel een plek te vinden waar 
deze materialen opgehaald kunnen 
worden. Alle uitgiftepunten zijn te-
rug te vinden via de website: www.
taxutaxi.nl/uitgiftepunten

Taxus inleveren?
Ook de kleine hoeveelheden samen 
kunnen een groot verschil maken! 
Op verschillende punten heeft de 
stichting inzamelpunten ingericht. 
Hier kan men, zonder afspraak, te-
recht voor zowel het inleveren van 
kleine, als ook grote hoeveelheden 
taxussnoeisel. Inzamelpunten zijn 
te vinden op de website: www.
taxustaxi.nl/uitgiftepunten. De in-
zamelpunten zijn op de website 
oranje van kleur.

Meer informatie over het inzame-
len van taxussnoeisel en de stich-
ting Taxus Taxi staat op
www.taxustaxi.nl of social media.

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

u ook aanbellen en dan komt er 
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 Re-
pair Café het ophalen. Benoem dui-
delijk de klacht en vergeet uw con-
tactgegevens niet door te geven.
U wordt gebeld met betrekking tot de 

status van het ingebrachte artikel en 
dan kunt u het tijdens de openingstij-
den ophalen weer via de tafel op de 
gang of wij brengen het naar buiten.
Bekijk onze Facebook Groep of Pa-
gina voor eventuele beperkingen 
met betrekking tot wat we wel of 
niet kunnen repareren deze perio-
de of mail of bel 06 27897318 of 
email: repaircafewestervoortdui-
ven@gmail.com.

Coach Jan Lentjes na dertien jaar terug bij OBW
ZEVENAAR – Jan Lentjes 
nieuwe hoofdtrainer en 
coach OBW dames 1. Na 13 
jaar mag sportvereniging 
OBW Jan Lentjes uit Huis-
sen opnieuw verwelkomen 
binnen OBW. Hij is eerder al 
zes jaar trainer geweest bij 
het eerste team, waaronder 
een jaar kampioen gewor-
den.

OBW is altijd al in zijn hoofd 
blijven hangen als een club 
met een mooie combina-
tie van gezelligheid en ge-
drevenheid. Jan heeft naar 
eigen zeggen een leuke tijd 
gehad in zijn vroegere ja-
ren bij OBW Handbal. Een 
goede klik met de leden en 
speelsters van die tijd zijn 
voor hem een belangrijk 
punt. Jan heeft erg veel zin 
om aan het nieuwe seizoen 
te beginnen, nadat hij afge-
lopen jaar bij Overwetering 
1 is gestopt. Dit was afgelopen 
jaar een van de tegenstanders van  
OBW 1.

De insteek van Jan is vooral kij-
ken naar de kwaliteiten binnen het 
team, want dat is waar je zelf in-

vloed op hebt. Hij wil 
graag een team sa-
menstellen waarbij er 
een mix van ervaring 
en jeugd samen komt, 
waarbij iedereen de 
concurrentie aan moet 
gaan. Iedereen die wil, 
krijgt bij hem een kans 
om in het eerste te spe-
len. “Als er concurren-
tie is, maak je elkaar 
beter.”
Jan omschrijft zichzelf 
als een rustige, maar 
gedreven trainer. Hij is 
een mensen-mens en 
zoekt graag de samen-
werking op. Annette 
Oudekerk zal komend 
jaar aan zijn zijde staan 
als begeleider tijdens 
de wedstrijden. Arjan 
Hoendevanger (na en-
kele jaren gelukkig ook 
weer terug bij OBW?), 
Gert-Jan Wientjes en 

Erich Lindner zullen komend jaar 
als trainer/coach actief zijn bij Da-
mes 2 en de A1.

Open kerk in Zevenaar
ZEVENAAR – Op vrijdagmiddag 
7 augustus zal de Ontmoetings-
kerk van 14.00 tot 17.00 uur aan 
de Marktstraat in Zevenaar weer 
open zijn voor mensen die deze 
historische kerk uit 1660 van 
binnen willen bekijken. Dit nadat 
vanwege het Covid-19virus de 
maandelijkse openstelling van 
het gebouw voor bezoekers moest 
worden afgelast.

Dit kerkgebouw is in gebruik bij de 
protestantse gemeente in Zeven-
aar, maar veel mensen uit Zeve-
naar en omgeving hebben deze 
kerk niet van binnen bezichtigd. 
Het interieur is zeker een bezoek 
waard. Met name de preekstoel 
uit 1660, de herenbanken uit die-
zelfde periode en de orgelkas uit 
1697 zijn gezien het houtsnijwerk 
en de familiewapens zijn zeer de 

moeite waard. Voorin de kerk zijn 
twee gebrandschilderde ramen 
te bewonderen. Deze zijn in 1946 
aangebracht uit dankbaarheid 
voor het behoud van de kerk tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.
Er is ook de mogelijkheid om een 
kaarsje aan te steken of een pra-
tje te maken met de gastheer of 
gastvrouw. Iedereen is die middag 
welkom.

Kunstwerk zomert door!
LIEMERS – Kunstwerk! zomert 
door met een creatief program-
ma voor vakantievierders in de 
Liemers. Meedoen? Meld je aan 
via www.liemerskunstwerk.nl/zo-
mertdoor. Daarop staat het volle-
dige programma.

Een greep uit het aanbod:

Donderdag 30 juli
10.30-11.30 uur – Workshop te-
kenen en schilderen voor volwas-
senen. Locatie: Turmac Cultuurfa-
briek/ruimte 2. Kosten: vijftien euro 
per persoon.

14.00-16.00 uur – Workshop Hip 
voor nop, vanaf 10 jaar. Locatie: 
Turmac Cultuurfabriek/ruimte 21. 
Kosten: vijftien euro per persoon.

Vrijdag 31 juli
13.00-15.00 uur- Disco in het the-
ater met lichtshow en DJ 6-7 jaar. 
16:00-18:00 uur- Disco in het the-
ater met lichtshow en DJ 8-10 jaar. 
20:00-22:00 uur- Disco in het thea-
ter met lichtshow en DJ 11-12 jaar. 
Locatie: Het Musiater/ Podium. 
Kosten: vijf euro per persoon.
30 juli, 5 augustus en 20 augustus
Filosofisch café Zevenaar. Tijdstip: 

19.30-21.30 uur. Kosten acht euro 
per persoon. Locatie Grand café – 
Turmac Cultuurfabriek.

Maandag 3 en 20 augustus
Theaterworkshop. 10.00-11.30 uur 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Gra-
tis. Locatie: Het Musiater.

3, 10 en 17 augustus
Workshop creatief schrijven van 
9.30 tot 11.00 voor volwassenen 
en van 11.30 tot 13.00 uur voor kin-
deren van 12 tot 15 jaar. Prijs € 15,-. 
Locatie: Turmac Cultuurfabriek, Lo-
kaal 20.

Coach Jan Lentjes. (foto: Vera van Embden)

www.uitvaartzorgdeliemers.nl  
0316 – 344 069

Stichting Taxus Taxi op zoek naar taxusdonateurs

Taxushaag snoeien 
in ‘Strijd tegen kanker’



Bij HORNBACH
vind  je
alles. Behalve 

aanbiedingen.
Geen lokkertjes. Altijd voordelig.Hand erop:

Duiven
Nieuwgraaf 18, 6921 RJ 

 Elke zondag open!

Kijk voor de actuele openingstijden op hornbach.nl 



 
 

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. 

De MDT partners: 

 

Om de deelnemende jongeren te bege-
leiden, te helpen en te adviseren tijdens 
het uitvoeren van de Tr8-projecten, 
heeft HOPE XXL zes speciale MDT-
jongerencoaches in dienst genomen.  

Wanneer het MDT-project “Jong Geleerd 
is Jong Gedaan” in september dan einde-
lijk van start zal gaan, zal het traject van 
6 maanden sterk gebaat zijn bij goede 
begeleiding van de deelnemers. Op   
iedere locatie van de deelnemende 
scholen zal daarom één van de 6 jonge-
rencoaches worden gestationeerd.    
Vanuit het HOPE XXL Basecamphuisje zal 
deze coach, die eveneens expert is van 
een aantal specifieke Tr8-projecten die 
HOPE XXL aanbiedt, zich maximaal inzet-
ten om de deelnemers van dienst te zijn 
en hen een leuke maatschappelijke 
diensttijd te bezorgen. Op een laag-
drempelige wijze zullen de 6 coaches, in 
een taal die de jongeren begrijpen, hen 
gaan begeleiden. De coaches zijn zelf 
recentelijk afgestudeerd van de scholen 
waarop ze de begeleiding gaan geven. 
Deze zogenaamde peer-to-peer aanpak 
zorgt er naar verwachting voor dat jon-
geren sneller worden gemotiveerd om 
het maximale uit hun MDT-traject te 
halen. Weet je niet welk Tr8-project je 
wilt gaan doen?, wil je weten welke part-
ners klaar staan om je te helpen?, loop je 
vast in je MDT-projectboek?; allemaal 
vragen waarvoor je bij je MDT-coach 
terecht kunt. Maar ook voor een gezellig 
praatje staat de coach voor je klaar!  

De zes coaches houden er elk een heel 
geheel eigen manier van werken op na, 
maar ze zijn verenigd in hun motivatie 
om een maximale bijdrage aan het MDT-
project te leveren. Door hun jarenlange 
betrokkenheid bij HOPE XXL, hebben zij 
de kans gekregen om deze mooie uitda-
ging aan te gaan. In dit artikel stellen de 
6 coaches zich graag aan u voor.  

Daan van de Brug                                   
De eerste coach is Daan van de Brug. Hij 
zal op de locatie Saturnus van het     
Candea College actief zijn. 
“Vrijwilligerswerk is cruciaal voor jezelf 
én voor je omgeving!” Vertelt hij geën-
thousiasmeerd. Daan studeert politicolo-

gie en interesseert zich veelal in filosofie, 
archeologie en muziek. Hij is dan ook de 
aangewezen persoon om jongen te be-
geleiden wanneer deze deelnemen aan 
de meer maatschappelijk georiënteerde 
projecten. “Ik ben te allen tijden bereik-
baar voor advies en inlevingsvermogen,” 
Legt Daan uit. “ik wil de jongeren graag 
helpen om uit te zoeken wat ze later 
willen.” Daan is een degelijke jongeman 
met een enorme hoeveelheid kennis tot 
zijn beschikking. De  jongeren die Daan 
begeleidt zullen bij hem nooit lang te 
hoeven te zoeken voor antwoorden op 
hun vragen.  

Tika Daneé Somer                                   
Als tweede coach stelt Tika Daneé Somer 
zich voor. Zij is studeert rechten in     
Leiden. Deze energieke meid danst,  
debatteert en doet graag een drankje 
met vrienden. Als coach, op de locatie 
Didam van het Liemers College, wil ze 
haar jongeren helpen hun vaardigheden 
te ontdekken en verder te ontwikkelen: 
“Ik sta met al mijn enthousiasme en er-
varingen klaar om de jongeren te inspi-
reren!” Tika haar kracht schuilt in haar 
onuitputtelijke optimisme en de energie 
om door te willen gaan, zelfs als het 
even niet mee zit. “Vallen, opstaan en 
doorsprinten, zo werkt het in het leven.” 
zegt ze vol overtuiging.  

Maarten Assendorp                             
Vervolgens schuift als derde coach 
Maarten Assendorp aan. Hij is als MDT-
coach gestationeerd op de Eltensestraat 
van het Candea College. Als student 
Sustainable Energy Technology buigt hij 
zich met name over de HOPE XXL Tr8-
Projecten die betrekking hebben op 
duurzaamheidsvraagstukken. “In mijn 
vrijetijd kano ik graag en speel ik zo nu 
en dan Minecraft” grinnikt hij. Maarten 
bezit een unieke balans tussen zakelijk-
heid en plezier en is goed in staat om 
zijn specialisme af te wisselen met een 
grapje. “Zelf ben ik vanaf de oprichting in 
2009 bij HOPE XXL betrokken” vertelt 
Maarten. “Ik gun iedereen diezelfde leer-
momenten in hun tienerjaren!” Jongeren 
die bij Maarten aankloppen, kunnen te 
allen tijde rekenen op zijn scherpe blik 
en analytische vaardigheden. 

Jan de Grauw                                            
De vierde coach is Jan de Grauw. Hij 
volgt de opleiding Juridisch Administra-
tief Dienstverlener. Hij zet zich in als 
coach op het Astrum College in Velp. Jan 
weet van aanpakken, want hij is de 
coach die zich eveneens bezighoudt met 
de uitvoering van Tr8-projecten! 
“Handen uit de mouwen!” lacht hij vro-
lijk. “Het zijn van MDT-coach is een uitda-
ging, maar het is er een die ik graag aan-
neem!” Jan is concreet, helder en ijzer-
sterk in het realiseren van plannen. MDT
-deelnemers zullen, door zijn “hands on 
mentaliteit”, veel aan hem hebben bij 
het realiseren van hun ideeën.  

Stan Nijenhuis                                       
Stan Nijenhuis is de vijfde coach en 
eveneens junior lid van het dagelijks 
bestuur van het MDT-kernteam. Een 
veelzijdig persoon met vele talenten en 
een overvolle agenda, maar hij zal altijd 
de tijd vinden om het onderste uit de 
kan te halen voor zijn jongeren! “Ik wil de 
MDT deelnemers, op de locatie Zonegge 
van het Liemers College, de kans geven 
zichzelf te ontplooien zoals ik dat ook bij 
HOPE XXL heb geleerd,” spreekt de stu-
dent Rechtsgeleerdheid. “Het is voor 
iedereen de uitdaging om kansen te zien 
én te grijpen,” gaat hij verder. “Maar ik 
ben er zeker van dat wij allemaal zullen 
leren om nóg creatiever te zijn! Al genie-
tend van zijn Latte Macchiato, kijkt Stan 
vol energie uit naar de start van het MDT
-project in september.  

Ted Prost                                                   
De zesde en laatste coach is Ted Prost. 
Ted is in zijn dagelijkse leveren student 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap. 
“Verbinden doet er toe, zeker in deze 
tijd!” vertelt hij gepassioneerd. “Onze 
mooie regio bulkt van de ondernemers 
en helden, laten we hier gebruik van 
maken door samen te werken!” Vanuit 
een grote betrokkenheid bij het vereni-
gingsleven zal Ted zijn vindingrijkheid 
inzetten om de jongeren te voorzien van 
de juiste contacten. Jongeren die op de 
locatie Heerenmäten van het Liemers 
College onder Ted’s hoede vallen, kun-
nen rekenen op bijzondere oplossingen, 
bretels en plaatmuziek.  

De zes jongerencoaches staan in de 
startblokken om de MDT-deelnemers 
begeleiden in hun onvergetelijke MDT-
tijd. Dus jongeren, doe mee met MDT! 

De MDT-jongerencoaches stellen zich voor 

��Boven v.L.n.R: Stan Nijenhuis, Daan van de Brug en Ted Prost 
��Onder v.L.n.R.:  Jan de Grauw, Maarten Assendorp en Tika Daneé Somer  

● Het MDT HOPE XXL Basecamp huisje dat 
op 5 locaties op het Candea- en Liemers 
College wordt geplaatst. Hier vanuit worden 
de deelnemers aan een MDT-traject door de 
MDT-jongerencoaches begeleid. 



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

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

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Inspiratie voor uw nieuwe badkamer kunt u opdoen 
in één van onze demo badkamers.

EEN RUIM ASSORTIMENT BADMEUBELS, 
RADIATOREN, VLOER- EN WANDTEGELS.

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

De nieuwgebouwde woning uit 2009 heeft fraaie stijlelementen waaronder ge-
metselde topgevels met hanenkammen en luiken. Het geheel is traditioneel 
gebouwd, hierbij is uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurza-
me materialen. Uw auto parkeert u op de royale oprit of in de grote vrijstaande 
garage. Wat bij binnenkomst meteen opvalt is de imposante hal met stijlvolle 
trappartij en vide, via openslaande deuren met glas bereikt u de riante living van 
maar liefst 80 m², een sfeervolle living in L-vorm met een tuinkamer die geschei-
den wordt van de living door een gashaard. Openslaande deuren met glas geven 
toegang tot de royale woonkeuken van 37 m², met luxe keukeninrichting v.v. een 
spoeleiland, Boretti gasfornuis, afzuigschouw koffiemachine, koelkast, vriezer, 
vaatwasser en combioven. Aansluitend een grote bijkeuken met vastenkasten en 
de witgoed aansluitingen. De woonkeuken is georiënteerd op de tuin, middels de 
schuifpui bereikt de overkapping 14 m².

De tuin biedt u veel privacy. Achter de garage vindt u een tweede overkapping  
25 m² v.v. hot tub met aansluitend een recreatieruimte. Aan de voorzijde kunt u 
genieten van een weids uitzicht over de weilanden en Stoeterij Buitenzorg.

Algemeen: 
Bouwjaar 2009, inhoud 1162 m³, woonoppervlakte 271 m², perceel 1259 m².

Aanvaarding: in overleg.

Meer info: Goed Geregeld Makelaardij, 0481-471135  

Ressensestraat 20 
Bemmel

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

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 Classic 2.0Bora X Pure

Exclusief 

verkrijgbaar

bij Winkels 

keukensNIEUW!

BIJ AANKOOP 
VAN UW KEUKEN 

ONTVANGT U 
EEN QUOOKER 
CUBE 240 LITER 
BRUIS CADEAU!
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Liemers Poëzie
Kleur

Een zwart-witfilm bevat geen kleur
Maar is niet kleurloos

Je kan kleurenblind zijn
Maar een kleurrijk leven leiden

Je kan kleur zien
Je kan kleur horen

Je kan kleur proeven
Jij kan kleur maken

Kleurrijkheid bestaat uit kleuren
Of juist uit helemaal niets

Kleur is wat we voelen
En wat we willen dat het is

Kim Kleijkers

DUIVEN – De Calvarieberg, geplaatst op 
hoek van de Woerdstraat en de Broekstraat 
in Duiven, was in 1950 een geschenk van 
de plaatselijke boeren aan de gemeente 
Duiven na een succesvol ruilverkavelings-
traject in het Duivense Broek. Door corro-
sie en zure regen waren de drie beelden in 
de loop van de tijd flink beschadigd. Maar 
nu, dankzij een initiatief van buurtvereni-
ging de Woerd, is het beeld weer in ere 
hersteld.

De Calvarieberg, ontworpen en vervaardigd 
door Gerard Lissen uit Venlo, is al jarenlang 
een belangrijke plek voor de processie in au-
gustus. Elke laatste zondag van augustus, 
voor de processie, worden de beelden om-
ringd door bloemen, vlaggen en kaarsen. De 
beelden worden hiervoor schoongemaakt, 
het pad aangeveegd en het onkruid gewied. 
Nu was professioneel onderhoud echt nodig, 
zo was een hand van één van de beelden 
afgebrokkeld en de verf afgebladderd en ver-
kleurd. Daarom nam de buurtvereniging con-
tact op met de gemeente. Mirjam Bottenheft, 
beleidsmedewerker kunst en cultuur bij de 
gemeente Duiven: “We realiseerden dat dit 
beeld erg belangrijk is, niet alleen door de 
geschiedenis maar ook door de plek. Calva-
riebergen zijn vaak te vinden op Rooms-Ka-
tholieke begraafplaatsen, landgoederen van 

kloosters en de tuinen van pastorieën. Je 
ziet ze niet vaak op zo’n publieke plaats 
midden in de wijk. Veel mensen kunnen 
er nu van genieten. Dit geeft een zekere 
meerwaarde voor de gemeenschap.”

De samenwerking met de gemeente is 
soepel verlopen. Aangezien er bepaalde 
richtlijnen zijn voor het onderhoud van 
monumenten legde de gemeente snel 
contact met het Gelders genootschap en 
Kunstwacht, een Delfts bedrijf gespeciali-
seerd in het onderhouden en beheren van 
kunst. Tussen het Gelders genootschap en 
Kunstwacht werd al snel consensus be-
reikt over de aanpak en de beelden staan 
er weer prachtig bij. Wilma Daams, voorzit-
ter van de buurtvereniging is dolblij met de 
opknap: “De Calvarieberg is een belangrijk 
en waardevolle plek in onze buurt. De his-
torische waarde hiervan mag niet zomaar 
verloren gaan. We zijn daarom erg blij dat 
het monument zo goed is gerestaureerd,” 
vertelt ze gepassioneerd. “Mijn hoop nu 
is dat de beelden opgenomen kunnen 
worden op de lijst van monumenten die 
periodiek onderhoud nodig hebben in de 
gemeente Duiven,” zegt ze. Of dat daad-
werkelijk gebeurt is nog even afwachten, 
omdat daar veel administratieve lasten bij 
komen kijken. “Maar we kunnen in ieder 
geval weer volop genieten van de pracht 
en praal van de calvarieberg”, besluit Wil-
ma Daams.

Milou Sinke

Calvarieberg helemaal opgeknapt
Buurtvereniging de Woerd en gemeente Duiven trekken samen op bij restauratie

“De Calvarieberg is een belangrijk en waardevolle plek in onze buurt.”

Het is zomervakantie. Een tijd van rust en 
bezinning. Bij mij stond de zomervakantie 
tot nu altijd in het teken van op reis zijn. 
Met de auto verschillende plekken in Euro-
pa ontdekken, even weg van de dagelijkse 
realiteit en omgeving. Uitstapjes maken in 
de natuur, musea, uit eten, gezellig samen 
met het gezin. Dit jaar is het anders. Voor 
het eerst een zomervakantie thuis. Een 
bewuste keuze, maar ook een goede test. 
Kan ik thuis afstand nemen van werk? De-
zelfde vakantiemodus aannemen? Hoewel 
ik natuurlijk begrijp dat er genoeg men-
sen zijn die niet de mogelijkheid hebben 
om vakanties in het buitenland te vieren, is 
het voor mij dus best een uitdaging. Toch 
gaat het tot dusver prima. Niet alleen bij 
mij, maar ook met het gezin. Onze jongste 

zoon vermaakt zich uitstekend in het dorp 
met vriendjes, de tent in de achtertuin, de 
workshops bij Kunstwerk! en uiteraard met 
de computer. Het valt me op dat hij nog 
geen moment heeft gevraagd om weg te 
gaan. Zijn we doorgeslagen met een enor-
me drang om er altijd maar op uit te trek-
ken? Het moeten vermaken of vermaakt 
willen worden? Je merkt het, een mooie 
testcase. Hoewel de behoefte groot is om 
te reizen en drukke plekken te bezoeken 
hoop ik oprecht dat iedereen zich nog even 
in kan houden. Niemand zit te wachten op 
een nieuwe lockdown. Ik wil na mijn eigen 
testcase heel graag weer normaal aan het 
werk. Dat geeft nu een grotere voldoening. 
Een jaartje de buitenlandse reis overslaan 
is dan helemaal geen grote opgave.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Thuis

(foto: Bas van Spankeren)
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DUIVEN/WESTERVOORT – Dat Schuld-
HulpMaatje bestaansrecht heeft blijkt uit 
de cijfers. Eén op de vijf huishoudens in 
Nederland heeft betalingsproblemen. “Het 
is belangrijk om mensen met (dreigende) 
schulden in een vroeg stadium te bereiken,” 
vindt Teuna Krouwel. Zij is één van de drie 
coördinatoren bij SchuldHulpMaatje Dui-
ven-Westervoort. Om het contact te houden 
met de praktijk is ze zelf ook maatje.

SchuldHulpMaatje is iets anders dan schuld-
hulpverlening of schuldsanering. Teuna: “Met 
SchuldHulpMaatje proberen we te voorko-
men dat mensen in de schuldsanering te-
recht komen. We brengen, samen met de cli-
ent, de financiële situatie in beeld en bekijken 
welke stappen we kunnen nemen. Wij onder-
steunen de cliënt. We kunnen het probleem 
niet oplossen, maar geven handvaten en tips 
en, wat heel belangrijk is, een luisterend oor.”

Maatjesdagen
Teuna is bijna vier jaar vrijwilliger bij de ver-
eniging. “Ik raakte in 2015 mijn baan bij de 
kinderopvang kwijt en ik wilde zinvol bezig 
zijn. Financiën hebben altijd wel mijn inte-
resse gehad en op deze manier kan ik dat 
mooi combineren met het helpen van men-
sen.” SchuldHulpMaatje Duiven-Westervoort 
startte in september 2016. Teuna is al vanaf 
de oprichting van de vereniging actief be-
trokken. Ze volgde een gedegen opleiding. 
Net als de andere maatjes wordt ze regelma-
tig bijgeschoold en vier keer per jaar zijn er 
maatjesdagen, waarin ervaringen en kennis 
worden uitgewisseld. Als coördinator orga-
niseert ze zelf ook maatjesdagen. Teuna: 
“Onze vrijwilligers zijn goed opgeleide men-
sen die een professional aan kunnen vullen 
in de schuldenproblematiek.”

Particulieren
“In principe ondersteunen we iedereen die 
financiële problemen heeft. Dat geldt dan 
wel voor particulieren. We kunnen geen be-
drijven helpen. Daar zijn andere instanties 
voor,” vertelt Teuna. De procedure is simpel. 
Je kunt je aanmelden via de website www.
uitdeschulden.nl , per mail of via een tele-
foontje. Ook de gemeente of mensen bij het 

Financieel Steunpunt kunnen je doorverwij-
zen naar SchuldHulpMaatje. Daarnaast is er 
het project van de gemeente ‘Vroeg eropaf’. 
Als mensen een betalingsachterstand van 
meerdere maanden hebben bij twee instan-
ties, bijvoorbeeld bij een woonstichting en bij 
een energiebedrijf, dan worden deze mensen 
benaderd door de gemeente. Hierbij onder-
steunt SchuldHulpMaatje door hun diensten 
aan te bieden. “Soms weten de mensen niet 
dat wij er voor ze willen zijn, soms is het 
schaamte, moeten mensen een drempel 
over. Als mensen eenmaal geldproblemen 
hebben komt alles op een laag pitje te staan. 
Een voorbeeld daarvan is dat enveloppes met 
rekeningen niet meer worden geopend. Deze 
mensen zijn zich niet meer bewust van hun 
financiële situatie en verstoppen zich voor de 
realiteit. Hoe langer dit duurt, hoe groter het 
probleem wordt. Als je er op tijd bent, zijn er 
meestal nog wel mogelijkheden te vinden die 
schuldsanering kunnen voorkomen. Finan-
cieel inzicht, alles goed op een rijtje zetten, 
dat kan al zoveel lucht geven.” Als iemand bij 
SchuldHulpMaatje aanklopt zorgt de coör-
dinator er voor dat er zo snel mogelijk hulp 

komt. De coördinator maakt, liefst in dezelfde 
week nog, een afspraak voor een intake. De 
coördinator zet het probleem zo uitgebreid 
en zorgvuldig mogelijk op papier. Teuna: “Al 
naar gelang de schuldvraag zoeken we een 
maatje voor deze persoon. Het moet klikken, 
want er komen veel persoonlijke zaken op 
tafel te liggen. Samen met het maatje legt 
de coördinator nog een keer een huisbezoek 
af, deze keer om het maatje te introduceren. 
Als er een goede match is, maken de cliënt 
en het maatje afspraken voor het hulptraject. 
In het begin kan dat wel zo’n twee à drie 
keer per week zijn, vooral als alles uitgezocht 
en op een rijtje gezet moet worden. Als de 
cliënt de financiële zaken beter onder con-
trole heeft kan het maatje wat meer afstand 
nemen. Dan ligt het aan de situatie wat nog 
nodig is. Een luisterend oor is natuurlijk altijd 
belangrijk, maar we kunnen ook veel prakti-
sche hulp bieden. Zo kunnen we het gesprek 
aan gaan met een woonstichting of energie-
leverancier als rekeningen even een tijdje niet 
kunnen worden betaald. Of mee gaan naar 
een gesprek met de gemeente als er proble-
men zijn met belastingschulden.”

Budgetplan
Een ander praktisch hulpmiddel is het bud-
getplan. Het schuldhulpmaatje gaat samen 
met de cliënt rond de tafel zitten om alle 
inkomsten en uitgaven op papier te zetten. 
De cliënt krijgt op die manier een helder in-
zicht in de maandelijkse financiële situatie 
en hoeveel hij of zij te besteden heeft. “Het 
is natuurlijk aan de cliënt zelf hoe hij daar-
mee omgaat, maar we geven wel het ad-
vies dat hij zich aan het budgetplan houdt. 
Meestal zijn de cliënten erg blij met zo’n op 
papier gezet plan. Vaak denken ze wel te 
weten hoe het zit met de uitgaven, maar er 
wordt ook nog wel eens iets over het hoofd 
gezien.” Anders dan bij de schuldhulp-
verlening of -sanering krijgt de cliënt niet 
een bepaald budget toegewezen waar hij  
het mee moet doen. De cliënt blijft zelf ver-
antwoordelijk voor zijn inkomsten en uit-
gaven.

Schaamte
Teuna verwacht dat door de coronaperike-
len meer mensen een beroep zullen doen 
op SchuldHulpMaatje. “Voor maart 2020 
was het redelijk rustig. Maar nu krijgen we 
wel vier aanvragen binnen per twee weken. 
We verwachten wel een stijgende lijn als de 
economische gevolgen van de coronacrisis 
voelbaar gaan worden. Mensen die deze 
gevolgen al merken zullen nu nog proberen 
om het zelf zo veel mogelijk op te lossen. 
Er is altijd nog een gevoel van schaamte 
als het over de schuldenproblematiek gaat. 
Maar ik zou iedereen die er mee te maken 
krijgt willen zeggen: stap over die drempel 
heen en vraag op tijd om hulp. Je hoeft je 
niet te schamen. Iedereen, of je nu hoog 
of laag bent opgeleid, kan in zo’n situatie 
terecht komen. En er zijn mensen die je dan 
kunnen en willen helpen.” SchuldHulpMa-
tje werkt nauw samen met het Financieel 
Trefpunt. Zowel in Duiven als in Westervoort 
heeft het trefpunt een kantoor waar mensen 
tijdens een inloopspreekuur binnen kunnen 
lopen voor gratis advies. Meer informatie: 
http://www.shm-dw.nl/contact/ of de lande-
lijke website www.uitdeschulden.nl.

SchuldHulpMaatje: samen lukt het

Zoek op tijd hulp bij financiële problemen

Het schuldhulpmaatje gaat samen met de cliënt rond de tafel zitten om alle inkomsten en uitgaven op papier te zetten. (foto: SchuldHulpMaatje)    

Teuna Krouwel: “Stap over de drempel heen en vraag op tijd om hulp. (foto: Alie Engelsman)

Alie Engelsman
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DIDAM – Met diverse projecten geeft de 
gemeente Montferland de Bloemenbuurt 
nieuwe impulsen. Bewoners worden uitge-
nodigd om zelf ook de schouders onder hun 
eigen woonomgeving te zetten. 

De Bloemenbuurt ondergaat op dit moment 
een ware metamorfose. Woningcorporatie 
Plavei ontwikkelde samen met de gemeen-
te Montferland een plan voor nieuwbouw en 
renovatie van de huurwoningen. Met veel 
aandacht voor duurzaamheid en groen. Maar 
ook de woningeigenaren worden niet verge-
ten. De projecten Wijk van de Toekomst en 
Verbindingen in de wijk zorgen voor mooie 
initiatieven op het gebied van duurzaamheid, 
groen en verbinding in de Bloemenbuurt. Vo-
rige week zaterdag stond een flyeractie op de 
agenda. Diverse buurtbewoners hielpen mee, 
vertelt Charlotte Post, van bureau Spectrum 
dat namens de gemeente het project Wijk 

van de Toekomst begeleidt. “De afgelopen 
maanden hebben we met elkaar mooie din-
gen bereikt. Een groep bewoners zet zich ac-
tief in voor de buurt, er is een enquête gehou-
den en er zijn werkgroepen opgericht. Met 
de flyeractie hopen we nog meer bewoners 
bij onze initiatieven te betrekken. We hebben 
mooie plannen. Van het opzetten van een 
informatiekrant over isolatie en het houden 
van een groenschouw in de buurt tot het or-
ganiseren van een gezamenlijk klusweekein-
de en activiteiten voor de jeugd.” Bewoner 
Jan Schuurman is één van de acht vrijwil-
ligers die zijn buurtgenoten een flyer gaat 
overhandigen. “Het is belangrijk om aan-
dacht te schenken aan je eigen omgeving 
en je straat een beter uiterlijk te geven”, 
legt hij uit. “Dat moet je samen doen. Van-
daar dat ik graag meedoe.” Het startsein is 
gegeven. Iedere flyer gaat vergezeld met 
een zakje zonnebloemzaadjes, met als doel 
om voor gele vrolijkheid in de buurt te zor-
gen. Meer informatie: bloemenbuurtinactie@
gmail.com.

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

Naam?
“Monique Teunissen, eigenaresse van Tan-
ning & Beauty Lounge in Duiven.”

Bedrijf?
“Ik had eerst alleen een kledingzaak. Omdat 
ik boven het winkelpand nog wat ruimte vrij 
had, ben ik daar kleinschalig begonnen met 
een zonnebank, definitief ontharen en plaat-
selijk afslanken door vetbevriezing. Dat vond 
ik eerlijk gezegd veel leuker, dus ben ik ge-
stopt ik met de kleding. Ik ben later met mijn 
bedrijf verhuisd naar de Elshofstraat, waar ik 
ook mijn oude vak pedicuren weer heb opge-
pakt. Daarnaast heb ik tegenwoordig ook een 
nagelstyliste, schoonheidsspecialiste, wim-
perstyliste en zonneconsulente in dienst. We 
bieden nagenoeg alle beautybehandelingen 
aan: van huid verbeterende gezichtsbehan-

deling tot plaatselijk afslanken. Te veel om 
op te noemen.”

Vrije tijd?
“In het weekend lees, wandel of fiets ik graag. 
Ook gaat er niets boven een gezellige avond 
met vrienden!”

De Liemers?
“Sinds 1983 woon ik in De Liemers, al heel 
wat jaartjes dus. Steeds vaker fiets ik door 
de regio en word ik mij er meer en meer be-
wust van hoe mooi het hier is. Ik houd van de 
Liemerse mentaliteit: lekker gewoon, je eigen 
ding doen en een ander respecteren.”

Mooiste plekje?
“Teveel om te kiezen! Iedere keer als ik terug 
kom uit het droge Spanje valt me op hoe 
mooi groen het in De Liemers is.”

De Liemers Helemaal Goed?
“Vanaf de eerste dag ben ik partner van De 
Liemers Helemaal Goed. Ik ben een grote 
voorstander van lokaal kopen: in onze eigen 
Liemers is het toch veel gemoedelijker.”

Naast de rechtszaken waarin het Neuren-
bergtribunaal zich boog over de acties van 
de Duitse politieke en militaire leiding, en de 
verschillende specifiekere rechtszaken (bij-
voorbeeld tegen industriëlen en rechters) 
werden ook andere individuen berecht. Dit 
werd naarmate de tijd vorderde echter niet 
langer gedaan door het Neurenbergtribunaal, 
maar door Duitse organisaties en rechters. 
Zo werd in 1958 de Zentrale Stelle zur Auf-
klärung nationalsozialistischer Verbrechen 
opgericht die als opdracht had nationaalso-
cialistische misdaden tegen burgerlijke be-
volkingen buiten het grondgebied van Duits-
land te onderzoeken en deze verdachten tot 
het gerecht te brengen. In 1964 werd het 
mandaat van deze organisatie uitgebreid 
en mocht het voortaan ook misdaden die in 
Duitsland waren gepleegd onderzoeken. Ook 
mochten vanaf dat moment misdaden tegen 
krijgsgevangen soldaten onderzocht worden.

Momenteel kunnen alleen nog misdaden 
die in verband gesteld kunnen worden met 
moord vervolgd worden, aangezien andere 
misdaden over een bepaalde periode ver-
jaren zodat het niet langer mogelijk is om 
dergelijke misdadigers strafrechtelijk te ver-
volgen. Aangezien misdaden die in verband 
gesteld kunnen worden met moord dus niet 

verjaren is de Zentrale Stelle ook momenteel 
nog actief in het opsporen van nationaalsoci-
alistische verdachten. De Zentrale Stelle stelt 
dan ook dat het zelfs nu nog belangrijk is om 
dergelijke vervolgingen door te voeren, zodat 
het voor iedereen duidelijk is dat het begaan 
van dergelijke misdaden niet ongestraft kan 
gebeuren. Het komt momenteel nog wel 
eens voor dat er berechtiging plaats vindt 
tegen hoogbejaarde nationaalsocialistische 
moordenaars of medeplichtigen. Dit gebeurt 
natuurlijk echter steeds minder vaak omdat 
er nauwelijks meer personen in leven zijn die 
berecht kunnen worden. Het is dan ook te 
verwachten dat de Zentrale Stelle binnen een 
periode van enkele jaren tot een decennium 
niet langer in staat zal zijn haar huidige taken 
uit te voeren.

LIEMERS – Muziekles vanaf 9 maanden, 
kan dat al? Jazeker, bij Muziek op schoot bij 
Kunstwerk! Muziekschool.

Samen met je (klein)kind ga je dansen en liedjes 
zingen, met instrumenten spelen en muziek-
spelletjes doen. Samen plezier maken met mu-
ziek verrijkt de band met je (klein)kind. Muziek 
heeft bovendien een positieve invloed op de 
ontwikkeling van het kind, zoals taalontwikke-
ling en waarnemingsvermogen. Voor kinderen 
tot drie jaar. Locaties: De Ogtent, Duiven, Het 
Musiater, Zevenaar. Start cursus: 21 september 
2020 (Duiven), 17 september 2020 (Zevenaar). 
Dag/tijd: maandag, 09.30 uur (Duiven), donder-
dag, 09.30 uur (Zevenaar). Aantal lessen: 10 
lessen van 45 minuten. Docenten: Maike van 
der Wiel (Duiven), Martine Spruijt (Zevenaar).  
Kosten: € 88,- (inclusief liedjesmap). 

Nog een nieuwe cursus na de zomervakantie 
bij Kunstwerk! Volksuniversiteit: aquarelleren 
in je eigen stijl. Aquarel is een prachtige tech-
niek in de schilderkunst waarmee je kleuren 
naar je hand kunt zetten. Tijdens deze cur-
sus leer je je eigen stijl te ontwikkelen op het 
gebied van compositie en onderwerpkeuze. 
Je leert de basisregels van de kleurentheorie 
en hulpmiddelen toepassen die uniek zijn in 
de aquareltechniek zoals maskeren, nat-in-
nat en glaceren. Ook het zorgvuldig opspan-
nen van het papier komt daarbij aan bod. 
Kortom; alles wat je nodig hebt bij het ma-
ken van prachtige aquarellen. De lessen zijn 
zowel geschikt voor beginners als gevorder-
den. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 
21. Startdatum: vrijdag 25 september. Tijd: 
13.00 – 15.15 uur. Aantal lessen: 6.Docent: 
Anita Salemink. Kosten: € 115,00. 

Voor meer informatie: 
zie www.liemerskunstwerk.nl.

Kyra Sannes

Sylvain Thöni

Van de redactie

Van de redactie

‘Ik hou van de Liemerse mentaliteit’

De berechtiging III

Flyeren voor de Bloemenbuurt

Geef je baby muziekles of ga
aquarelleren bij Kunstwerk!

“We bieden nagenoeg alle beautybehandelingen aan.”. (foto: Ilya van Kersbergen)

Aquarel is een prachtige techniek in de schilderkunst waarmee je kleuren naar je hand kunt zetten.

“Het is belangrijk om aandacht te schenken aan je eigen omgeving.”




