
Anne Mijer (93) heeft de eeuwige jeugd
Colin en Gerrit Gieling houden tweede sportcafé bij Griethse Poort

WESTERVOORT – Dinsdag 1 sep-
tember draait Filmhuus Wester-
voort de Amerikaanse satirische 
oorlogsfilm ‘Jojo Rabbit’ bij het 
Trefcentrum van de Vereniging 
voor Ouderen aan de Dorpstraat 
102. De film is gebaseerd op de 
roman Caging Skies van schrijf-
ster Christine Leunens. 

Over de film: Schrijver en regisseur 
Taika Waititi brengt zijn kenmera
kende stijl van humor en aandoena
lijkheid naar zijn nieuwste film, Jojo 
Rabbit, een satire die zich afspeelt 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het verhaal volgt een eenzaam 

Duits jongetje (Roman Griffin Daa
vis als JoJo) wiens wereldbeeld 
op zijn kop staat wanneer hij onta
dekt dat zijn alleenstaande moeder 
(Scarlett Johansson) een Joods 
meisje (Thomasin McKenzie) op 
hun zolder verstopt. Met alleen 
zijn idiote en denkbeeldige vriend, 
Adolf Hitler (Taika Waititi) aan zijn 
zij, moet Jojo zijn blinde vlek van 
nationalisme onder ogen zien.

Programma
Om 19.30 uur is de deur van het 
Trefcentrum open. De film start 
om 20.00 uur en halverwege de 
avond is er een pauze. Slechthoa

renden kunnen dankzij de aanwezia
ge ringleiding met een hoortoestel 
het geluid van de film beluisteren 
zonder storend omgevingsgeluid.

Reserveren
Het is vanwege de maatregelen 
tegen verspreiding van het coronaa
virus noodzakelijk om plaatsen 
te reserveren op www.filmhuusa
westervoort.nl. Er wordt verwacht 
dat u zich afmeldt en thuis blijft 
wanneer u klachten heeft zoals 
verhoging, verkoudheid of hoesa
ten. De entree inclusief koffie of 
thee bij binnenkomst kost vijf euro  
per persoon.Thomasin McKenzie en Roman Griffin Davis. (foto: Twentieth Century Fox)
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ZEVENAAR – Ze zit in de winter 
van haar leven, toch slaat Anne 
Meijer (93) het hele jaar door nog 
drie keer per week verdienstelijk 
een balletje bij tennisvereniging 
De Rackets. Op 2 september is ze 
te gast in het tweede sportcafé in 
de Griethse Poort en vertelt ze ge-
engageerd over haar (sport)leven.

Anne Mijer telt haar zegeningen. “Ik 
heb een rijk leven, heb een goede 
gezondheid, ik slik nul medicijnen 
en kan nog veel.” Het geheim van 
haar fitheid? “Zelfdiscipline”, vera
klapt ze alvast. “Je moet structuur 
aanbrengen in je leven. Ik ga altijd 
tussen tien en elf naar bed en sta 
om zeven uur weer op.” Nog een 
houvast: elke dinsdag, donderdag 
en vrijdag tennist ze samen met 
Annet Wieland, Truus Siep en Gera
da Zwartjes. “Ik vind het heerlijk 
om actief te zijn, maar het sociale 
aspect is nog belangrijker. We drina
ken altijd koffie en maken een praa

tje.” Pas toen ze een jaar of 25 was 
kwam Anne Mijer voor het eerst in 
aanraking met de tennissport in 
Den Haag. “Een echte kakclub, niet 
te vergelijken met De Rackets. Hier 
zijn ze niet streberig, het is vooral 
gezellig.” Al moest ze wel even aara
den in Zevenaar, waar ze in 2002 

terecht kwam en een flat betrok. 
Geen wonder, 27 jaar woonde ze 
samen met haar man Burt op een 
boot in Rijpwetering en daarna 
leefden ze dertien jaar als God in 
Frankrijk in een sluishuisje in het 
Franse Argenteuil. Vrijheid blijheid. 
“Toen mijn man in 2000 overleed 

kreeg ik het toch benauwd. Wat als 
me wat overkomt en ik niet meer 
kan autorijden? Het dichtstbijzijna
de ziekenhuis was zestig kilometer 
verderop. Terug naar Nederland 
was praktischer. Mijn zoon Michiel 
zei tegen me ‘mam ga niet naar 
het westen, daar is het duurder en 
harder’. Ik heb een half jaar bij mijn 
zus in Doetinchem gewoond en 
vond toen een flat aan de Schua
bertstraat. Ja, dat was wennen, 
maar ik ben voor de spiegel gaan 
staan en heb mezelf stevig toegea
sproken. ‘Anne, jij hebt een pracha
tig leven. Jij moet tevreden zijn.’” 
De Rackets zit na zoveel jaar in 
haar hart en de liefde is wederzijds. 
Haar 90e verjaardag werd groots 
gevierd bij de club en inmiddels is 
ze erelid.

De organisatoren Colin en Gerrit 
Gieling zijn blij met haar komst 
naar het sportcafé. Naast Anne Mija
er voelt presentator Colin Gieling 

nog vier interessante gasten aan 
de tand: Lianne de Roo, dé duizenda
poot van Labyellov, Mike Snoei, 
hoofdtrainer van De Graafschap, 
Otwin van Dijk, burgemeester van 
de gemeente Oude IJsselstreek en 
Bart Unamed. Bart is oprichter en 
eigenaar van FSCA (Fight Strength 
Conditioning Academy) en bracht 
in 2018 een nieuw sportkledinga
merk op de markt: TRIBE Gear. Het 
sportcafé bij de Griethse Poort bea
gint op 2 september bij de Griethse 
Poort om 20.00 en duurt tot 22.00 
uur. De entree bedraagt drie euro.

Anne Mijer (93) heeft de eeuwige jeugd

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

‘Jojo Rabbit’ bij Filmhuus Westervoort

ford-automartens.nl

Auto Martens
Zevenaar

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl
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Mallemoolen 6-8  Zevenaar
(0316) 52 50 21

www.bedadviseursberentsen.nl

Onderscheidend in slapen.
Voor gewoon lekker slapen 
tot specialistisch maatwerk

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

CARPROF  RENNES ZEVENAAR 

CARPROF
DE GARAGE 
VOOR ALLE 
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Vijf jaar in dienst en 
vijftig worden!

Dat willen we speciaal onder uw aan-
dacht brengen.

Ik weet nog goed dat Mike die dag het 
oude CCOG binnenliep. Dat deed hij 
vaker, zeker twee keer per jaar kwam 
Mike langs en bespraken we van alles.

We kenden elkaar door ons gedeeld 
lidmaatschap van de basketbalvereni-
ging in Zevenaar. Hij bij de gehandi-
capten, ik bij de oudjes!

Die dag, we waren volop bezig met de 
aanstaande verhuizing naar het nieu-
we pand, hadden we ook afgesproken.

Mike, doorgaans altijd opgewekt, 
kwam binnen als een gekwetst vogel-
tje. Hij was ergens helemaal kapot van.

Wat bleek, hij kon niet langer bij zijn 
toenmalige werkgever blijven en er 
dreigde een soort werk voor hem dat 
geestdodend zou zijn op een inpak-
centrale van Presikhaaf (nu Scalabor).

Nu moet u weten dat Mike (net als zijn 
tweelingbroer Mark) bij de geboorte 
allerlei fysiek malheur heeft opgelo-
pen. Ik ga de lijst van ongemakken niet 
opnoemen, maar wat is het oneerlijk 
verdeeld in de wereld en wat slaan ze 
zich er krachtig doorheen.

Daar zat hij dan. Ontslag en geen leuk 
vooruitzicht.

Het was twee uur. We raakten in ge-
sprek. “Als hij nou eens bij ons kwam 
werken?”

Er werd gebeld met zijn werkgever, 
met de administratie van Presikhaaf en 
even later met de directeur.

In twee uur tijd hadden we de zaak 
rond. Mike zou bij ons komen werken.

De vergoeding die we zouden betalen 
was bekend en het contract werd snel 
ondertekend.

Hoezo bureaucratie? Waar een wil is, 
was een weg en hoewel niet langs de 
officiële kanalen ging Mike met een 
nieuw vooruitzicht onder de arm rich-
ting Zevenaar.

Sindsdien is Mike elke maandag-, 
dinsdag-, woensdag- en donderdag-
ochtend bij mij op kantoor en mijn 
rechterhand.

Hij regelt de post, mijn mails, houdt 
alles bij op allerlei lijsten, maakt ar-

beidscontracten op, houdt de sleutel- 
uitgifte bij, de urenregistratie van al 
onze medewerkers met een beperking 
komen eerst bij Mike binnen en…en… 
en wat al niet.

Een duizendpoot die weliswaar heel 
moeilijk loopt, maar overal komt!

Nu wordt hij op twee september vijf-
tig.

Ik weet dat hij en zijn onafscheidelijke 
broer Mark het leuk vinden om verjaar-
dagskaarten te krijgen.

Mocht u onze waardevolle Mike willen 
feliciteren, doe dan een kaart in onze 
brievenbus of stuur hem naar
DE OGTENT, Remigiusplein 9,
6921 BL Duiven.

De grijns op zijn gezicht zie ik al voor 
me, al zal die nooit zo groot zijn als 
de grijns toen hij in 2015 na twee 
uur gebel en geregel, maar met een 
vaste aanstelling, de deur van het 
CCOG-kantoor achter zich dicht deed.

Nooit een minuut spijt van gehad!

CHRIS VAN DE VEN

Dickens in december!
We zijn weer bijna compleet wat betreft 
onze medewerkers 
met een verstandelijke 
beperking.
Van de 35 personen 
waarvoor we een 
werpplek verzorgen in 
DE OGTENT of in Het Horsterpark zijn 
de meesten weer teruggekeerd uit hun 
gedwongen corona-isolatie.
Het is ook vaak een lichamelijk kwets-
bare groep, dus het was logisch dat 
rondom hen er uiterst zorgvuldige eisen 
zijn gesteld.
Dat hield in dat ze lange tijd gebonden 
waren aan hun woonsituatie, veelal 
afgezonderd van hun familie.
We hebben hen in hun afzondering ook 
geprobeerd bij te staan.

Het is een groep die niet van zich laat 
horen, ze klagen niet of nauwelijks, maar 
wat zijn we blij dat we ze weer aan de 
slag konden.
En HUN Dickens in de Liemers? Hoe dan 
ook, we verzinnen iets, zodat het op een 
of andere manier door kan gaan.
Later meer!

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

8-EROP  | NR. 224 | 26 AUGUSTUS 2020 WWW.DEOGTENT.NL  |  INFO@DEOGTENT.NL  |  REMIGIUSPLEIN 9, 6921 BL DUIVEN  |  0316 26 16 79

MIKE PETERS WORDT 50!
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ZEVENAAR – De voorbereidingen 
voor Klinkerweg op 3 en 4 oktober 
op de Panoven zijn in volle gang. 
Drie dagen lang gingen Noa Helder 
en Eva Beunk het terrein te lijf om 
een beeld te krijgen van alle ob-
jecten en het decor van de unieke 
muziekvoorstelling. Ze kunnen niet 
wachten tot het zover is.

Eva (21) en Noa (20) hebben elkaar 
leren kennen via een samenwer-
king tussen hun opleidingen. Eva 
studeert aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag; Noa aan de 
Academie voor Theater en Dans. 
Beiden zijn ze nog bezig met hun op-
leiding, maar dit houdt ze niet tegen 
om nu al volop bezig zijn om hun 
eigen werk neer te zetten. Vorig jaar 
heeft Eva de opera Op wacht in Fort 
Pannerden al bedacht. Samen heb-
ben zij het concept van Klinkerweg 
ontwikkeld. Noa is scenograaf, een 
theatervormgever. Zij gaat over het 
neerzetten van het stuk, hoe het pre-
cies gevormd wordt. Eva is de com-
ponist van het stuk en geschreven. 
Belangrijk voor de voorstelling is de 
interactie met het publiek. Aanwezi-
gen kunnen allemaal hun letterlijke 
steentje bijdragen. “Op een gegeven 
moment staat iedereen bij een bak-

steen en wordt ze gevraagd deze 
mee te nemen naar een muzikant. 
Daarmee kunnen ze een beslissing 
maken over een aspect in de mu-
ziek. De steen kunnen ze bij hun 
keuze zetten en die horen ze meteen 
terug,” vertelt Eva.

Het verhaal komt voort uit de locatie: 
op de Panoven staat een machine, 
die is stilgevallen nu de steenfabriek 
niet meer in gebruik is. In het eerste 
deel van de voorstelling vormen de 
musici een geoliede machine. Dan 
valt alles plotseling stil. In het derde 
deel herpakken zij zich, samen met 
het publiek. Het gaat om wederop-

bouw; iets valt weg uit je leven. Eva 
en Noa: “Hoe ga je door en wanneer 
ga je door? Is dit het juiste moment 
ervoor?” Zelf zouden ze het erg leuk 
vinden om om de paar jaar een voor-
stelling neer te zetten. “Ik hoop op 
een sfeer waarbij het publiek weet 
dat ze komen kijken naar iets met de 
gedachte ‘ik weet dat het tijdelijk is 
en ik geniet ervan’,” vertelt Noa, “en 
dat ze dan naar huis gaan met de 
gedachte dat ze blij zijn dat ze het 
hebben gezien.” Kaarten zijn te koop 
op www.opwacht.nl. Er zijn meer-
dere voorstellingen per dag, waar 
dertig mensen per keer naar mogen 
kijken. Tickets kosten 12,50 euro.

LIEMERS – Kunstwerk! Muziek-
school start op 31 augustus met de 
cursus Sinterklaas Theaterbeesten 
en biedt jongeren tussen de twaalf 
en 21 jaar de gelegenheid om het 
beste uit hun zangkwaliteiten te 
halen bij zangkoor Re-Choir.

Wil jij acteren, zingen, dansen en 
meespelen in de Sinterklaasvoor-
stelling doe dan mee met de cursus 
Musiater Theaterbeesten. In tien les-
sen van 1,5 uur werk je onder leiding 
van een dans-, zang- én theaterdo-
cent toe naar een grandioze voor-
stelling. Iedereen is welkom om zijn 
talent te laten zien én ontwikkelen. 
Deze Sinterklaas voorstelling wordt 
in samenwerking met het Liemers 
Jeugdorkest en Liemers Jeugdkoor 
gemaakt. Locatie: Het Musiater in Ze-

venaar. Docenten: Sander Spaan en 
Jordi van Rootseler. Start cursus: 31 
augustus. Dag/tijd: maandag 16.30 
– 18.00 uur (8 – 11 jaar), 18.00 – 
19.30 uur (12 – 16 jaar). Prijs: € 97,-

Zingen is hot! Kijk maar naar de tal-
loze talentenshows op tv en zelf op-
genomen filmpjes op YouTube. Lo-
gisch, want voor zingen heb je niets 
anders nodig dan jezelf en je hoeft 
geen notenkennis of muzikale ach-
tergrond te hebben. En wat is er nou 
leuker dan zingen? Samen meer-
stemming popmuziek zingen in een 
groep! Hier kun je je op een veilige 
manier steeds verder ontwikkelen en 
het beste uit elkaar halen. Locatie: 
De Ogtent in Duiven. Docent: Juliette 
Damen. Start cursus: 31 augustus. 
Dag/tijd: maandag, 19.15 – 20.30 
uur. Aantal lessen: 19 lessen van 
75 minuten. Prijs: € 92,50 (excl. 21% 
BTW vanaf 21 jaar)

De Liemers Lacht

Soms wordt mij gevraagd waar 
mijn naam is gebleven. Geen zor-
gen, het betreft hier zeker geen 
identiteitsfraude, het gaat om het 
schrijven voor deze Liemers Hele-
maal Goed Courant. Consequent 
heb ik mij de afgelopen edi-
ties beziggehouden met 
het fabriceren van de 
teksten voor de MDT-pa-
gina, achterin deze krant. 
Dáár ben ik dus gebleven! 
Hartstikke leuk, dat abso-
luut, zeker nu het schrijven voor 
MDT mij van een wel héél bijzon-
der voorrecht heeft voorzien. Vo-
rige week heb ik samen met Nina 
een bezoekje gebracht aan Jan 
Terlouw, wetenschapper, politicus, 
schrijver. De veelzijdigheid van deze 
man is overweldigend en uitdagend 
tegelijk. Zijn bescheidenheid en 
interesse in de medemens deden 
het gesprek zeer prettig aanvoelen. 
Na dit bijzondere interview hangt 
een stukje van mijn gedachten 
nog steeds rond in de tuin van me-

neer Terlouw, waar hij ons vertelde 
dat alles begint bij het nemen van 
verantwoordelijkheid. Door mijn 
tijd bij HOPE XXL is deze wijsheid 
mij natuurlijk lang en breed bijge-
bracht, maar om dit statement van 

Terlouw te horen, voelde als 
een bijzondere ervaring. 
Mensen kunnen een 
voorbeeld nemen aan 
het gedachtengoed van 

Terlouw, zodat wij zelf de 
verandering worden die wij 

in de wereld willen herkennen. 
Zijn woorden hebben ons geraakt. 
Trakteer uzelf daarom op twee ver-
schillende artikelen in deze editie 
met Jan Terlouw in de hoofdrol. 
Een doortastend verhaal over onze 
groene toekomst door Nina en een 
MDT-pagina over het belang van 
onze eigen inzet. Als extraatje heb 
ik ook weer eens mijn dichterschap 
afgestoft om tóch nog ergens mijn 
naam achter te laten in deze krant.

Ted Prost
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Colofon

Noa Helder en Eva Beunk verhalen over
de gedachte achter Klinkerweg          

Kunstwerk! Muziekschool start 
cursussen

Lara Nijhof

Van de redactie

Eva (links) en Noa: “Het verhaal komt voort uit de locatie”. (foto: Lara Nijhof)

De Candea-scholieren Julie Graat, Lynn van Zaane en Chiara van Eek ontspannen nog even voordat de deuren van hun school weer open-
gaan. Op anderhalve meter én aan de dubbelfris. (foto: Yasemin Elmas)



Beekseweg 23 Babberich

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

Ook voor uw 
designmeubelen

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

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 |

Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

0316 - 74 55 77  ~  info@thoen-thans.nl  ~  www.thoen-thans.nl

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

IN DE 
ZOMERMAANDEN

OOK OP 
MAANDAG OPEN 

vanaf 12.00 uur

Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

Airconditioning in alle zalen

Familie Reymer, Dorpstraat 78, 
6909 AN  Babberich, 

Telefoon (0316) 24 72 13, Fax (0316) 24 73 09
www.centrumreijmer.nl, 

e-mail adres: info@centrumreijmer.nl

FEESTJE THUIS?
Wij verzorgen graag 
de catering met ons 
karretje compleet!

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

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

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

www.bakkerijvanbentum.nl

Chrysantstraat 2,
6915 VC Lobith
T 0316 541 397

Ontbijt op
zondag

Begin de zondag goed 
met verse broodjes

van uw eigen bakker!

VECHTSPORT
voor
IEDEREEN

“Vechtsporten kun je overal, TECHNISCHE vechtsporten leer je bij FSCA!

FSCAzevenaar

06 - 542 96 977

www.FSCA.club

Een evenement om naar uit 
te kijken voor jong en oud
Op zaterdag 5 september van 13.00-16.00 uur zal het Raad-
huisplein in Zevenaar worden omgetoverd tot een vechtsport 
walhalla; kickboksen, boksen, judo, Braziliaans jiu-jitsu en 
functionele krachttraining zullen die dag gepresenteerd worden.

Tijdens deze middag kun je kennis maken met de mooie facet-
ten die de vechtsport te bieden heeft. Buiten de demonstraties 
kan je zelf ook deelnemen aan de verschillende onderdelen. 

Één van de kernwaarden van FSCA is innovatie en dat is dan 
ook de reden dat wij als een van de eerste in Nederland de 
DBTA (digital bokstrainer assistent) hebben aangeschaft.
Deze zal te bewonderen zijn gedurende deze middag. Op de 
DBTA kan o.a. een snelheid en krachtmeting worden gedaan 
m.b.t boksen.

FSCA bestaat in september vijf jaar en daar horen natuurlijk 
WIN-acties bij, zoals GRATIS personaltraining en gratis sporten. 
Volg onze social media voor meer informatie.

Kortom: een must voor een ieder die een heerlijke sportieve 
middag uit wilt. Kennis wilt maken met de prachtige vechtsport 
en zoekende is naar een nieuwe uitdaging!
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Jan Terlouw (89) kent een indrukwekkend 
cv. Hij startte zijn carrière als wetenschap-
pelijk onderzoeker en deed dertien jaar on-
derzoek naar kernfusies. Hierna begon zijn 
politieke carrière bij D66. In de tussentijd 
was hij al bezig met het schrijven van boe-
ken en op aandringen van zijn vrouw publi-
ceerde hij zijn eerste boek Pjotr, waarna er 
nog veel meer volgden. Ook was Terlouw 
van 1991 tot 1996 commissaris van de Ko-
ningin van Gelderland. Hij kwam in contact 
met de Liemers en Hope XXL, waarvoor hij 
in de Raad van Aanbeveling zit. Terlouw is 
al enige tijd met pensioen, maar hij geeft 
nog steeds tal van lezingen over de maat-
schappij en het klimaat. Zijn doel: mensen 
bewust maken van de klimaatproblemen en 
aanzetten tot actie.

Toen de Tweede Wereldoorlog ten einde 
kwam was Terlouw dertien jaar Sindsdien 
heeft hij een onrust in zich over het klimaat. 
“Na de oorlog groeide de welvaart enorm en 
de technologie nam exponentieel toe. Al die 
waanzinnig snelle ontwikkelingen in de tech-
nologie zijn hoe langer hoe meer de wereld 
gaan beheersen.” De welvaart bleef maar toe-
nemen en mensen raakten eraan gewend. 
“Het kan niet op dachten we, er is altijd meer. 
Maar het geheel nieuwe aan deze tijd voor jul-
lie als jonge mensen is: het kan wél op. Er zijn 
grenzen aan, want waar niets bijkomt en wel 
afgaat, raakt op. De wereld is niet onbeperkt,” 
preekt Terlouw. “De groei van nu kan niet 
doorgaan op deze manier, dat is onverant-
woord voor de natuur. Ieder organisme leeft 
met en ten koste van andere organismen, als 
dit niet in evenwicht blijft sterft een soort uit. 
Wij als mensheid zijn nu in een fase aan het 
komen dat we uitsterven als we niet anders 
gaan leven. Als een dier zo dominant wordt 
dat er geen anderen meer kunnen leven sterft 
hij zelf uit. Dat geldt voor mensen ook. Nu 
hebben wij wel een voordeel, wij kunnen iets 
wat geen enkele plant of diersoort in staat is 
om te doen. Met onze analytische hersens 
kunnen we bedenken wat onze handelingen 
betekenen voor over twintig jaar. Dat is onze 
enige overlevingskans. Als we dat gaan doen 

kunnen we in evenwicht met de natuur leven 
en een goede toekomst bieden voor hen die 
na ons komen.”

Bewustwording
Terlouw probeert vooral de jongeren te be-
reiken en bij hen bewustwording te creëren. 
“We gebruiken hoe langer hoe meer de natuur 
zonder te denken: wat betekent dat eigenlijk? 
Zo’n 75% van de insecten is verdwenen en we 
weten niet eens wat dat betekent. Dit houdt 
in dat jullie generatie met een totaal nieuw 
probleem zit,” spreekt hij tegen de jongeren. 
Terlouw weet dat het een gigantische opgave 
is om de samenleving bewust te maken van 
het feit dat het anders moet, maar gelooft 
ook dat het kan. “Als het tot ons doordringt 
dat het best anders kan en we niet meer doen 
wat de evolutie aan iedere soort gelijk leert: 
nu eten, nu veilig zijn, nu voortplanten. We 
hebben de hersenen om op langere termijn te 

denken, maar het is een hele rit om bij men-
sen te laten doordringen wat het leven dat 
we nu leven over twintig jaar met de wereld 
doet.” Maar hoe gaat dit geregeld worden? 
Terlouw legt uit: “Je kunt zeggen: de politiek 
moet het doen. Ik heb lang genoeg in de po-
litiek gezeten om te weten dat je echt niets 
voor elkaar krijgt als mensen het niet willen. 
Dan word je niet herkozen en kun je het niet 
doen. Maar waarom zouden mensen het dan 
niet willen? Ik heb kinderen, kleinkinderen, tien 
achterkleinkinderen en nog twee op komst. 
Als ik dan naar de ouders, mijn kleinkinderen 
van mijn pasgeboren achterkleinkind ga, zie 
ik een schat van een kind, maar vooral twee 
ontzettend gelukkige ouders. Dan denk ik: 
zouden jullie het nou werkelijk niet voor dat 
babytje over hebben om een beetje anders 
te gaan leven? Tuurlijk wel. Dus als ze het 
niet doen kan daar maar één reden voor zijn; 
dat ze het niet weten. We hebben allemaal 

een taak om de klimaatproblematiek op te 
lossen, niet alleen de politiek. De religies, het 
onderwijs, de samenleving, maar vooral de 
jongeren moeten het verschil gaan maken.”

Politiek
Natuurlijk kun je al helpen door bijvoorbeeld 
niet meer voor 20 euro naar Barcelona te 
vliegen, beter het licht achter je uit te doen 
en duurzame energie zoals zonnepanelen 
te gebruiken. Deze kleine dingen helpen al 
een beetje. “Ten eerste omdat je het doet, ten 
tweede omdat je het goede voorbeeld geeft. 
Maar wat nog veel meer helpt, en wat ik de 
jeugd ook steeds meer zie doen, is bij de po-
litiek erop aandringen dat het anders moet. 
De politiek moet weten dat verandering en 
verbetering van het klimaat is wat de jongere 
generatie wil. Helaas is het klimaatprobleem 
nog lang niet tot alle politici doorgedrongen, 
en sommige politici ontkennen het zelfs.” Om 
de politiek te kunnen bereiken heeft Terlouw 
de volgende tips: ga staken, word lid van een 
politieke partij, praat over de problematiek en 
geef het goede voorbeeld. Terlouw benadrukt 
ook het belang van de wetenschappers bij 
zoeken naar oplossingen van het klimaat-
probleem. Politici zouden de resultaten van 
de wetenschappers moeten gebruiken om 
maatregelen te nemen. De wetenschap is 
toch degene die er veruit het meeste van 
weet. “Het is een gloednieuwe problematiek 
waar we mee zitten en daar moeten we nieu-
we oplossingen voor vinden. Je kunt het niet 
negeren, want het is nog oplosbaar. Als het 
niet oplosbaar zou zijn zouden we het er niet 
meer overhebben, maar het is te doen en het 
is niet eens zo moeilijk. Luister naar de we-
tenschap en doe zelf alles wat je kan om de 
klimaatcrisis in te dammen. Ik word heel ge-
lukkig als ik zie dat de jeugd openstaat om te 
luisteren naar de klimaatproblematiek en zelf 
ook activiteiten onderneemt om er iets aan te 
doen. Ik zet mij met man en macht in, maar 
het is hun toekomst, zij moeten het uiteinde-
lijk doen,” sluit Terlouw hoopvol af.

De klimaatopdracht van Jan Terlouw
‘Jongeren moeten het verschil gaan maken en in actie komen’

Jan Terlouw tussen de jongeren van HOPE XXL in het Huis der Provincie van de provincie Gelderland tijdens de Nacht van de Acht in oktober 2018

Jan Terlouw tegen de jongeren: “Je kunt het klimaatprobleem niet negeren, het is nog oplosbaar.” (foto uit 2009).

Nina Elbers
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Schoonmaakonderhoud  

Vloeronderhoud

Glasbewassing  

Hoge drukreiniging  

Gevelreiniging & impregneren

Luchtkanaalreiniging  

Vetkanaalreiniging  

Zonnepanelenreiniging  

Toetsenbordreiniging  

Facilitaire diensten

Trapliftondersteuning
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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.
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10 JARIG JUBILEUM
Kijk voor de jubileum acti es op 

www.quickles.nl of bel: 0316-527464

www.vanschiphoveniers.nl

Tuinontwerp & tuinarchitectuur

Tuinaanleg & realisatie

Tuinonderhoud

Groenvoorziening

Ongediertebestrijding
Bestrating
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en visagiste Hoofdstraat 15, 6916 AA Tolkamer, tel. 0316-543143

Bezoek onze website...
www.glasenkozijn.nl

• aluminium ramen
• deuren
• serres
• isolerende beglazing
• winkelpuien
• rolluiken

Dijkweg 17 Zevenaar  •  Tel. 0316 - 33 10 10  •  info@glasenkozijn.nl 
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Bloemisterij Schepers
Rembrandtplein 19, Zevenaar
0316 - 523 223

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

Welkom Terug!
SEPTEMBER 2020

et Financieel Trefpunt in 
Zevenaar is er voor iedere 
inwoner van Zevenaar. Hier 
geven we antwoord op 

vragen over geld, inkomen, digitale 
zaken en administratie. Bijvoorbeeld: 
Kom ik in aanmerking voor toe sla-
gen? Hoe vraag ik een DigiD aan?  
Ik ben mijn baan verloren, wat nu? 
Hoe krijg ik mijn financiële admini-
stratie op orde?

Het financieel trefpunt is elke dinsdag 
open van 09:00 tot 11:30 uur. Je vindt 
het trefpunt in de bibliotheek in de 
Turmac Cultuurfabriek. Het adres  
is Kerkstraat 27 in Zevenaar. Een af-
spraak maken is niet nodig. Loop 
gerust binnen, wellicht kunnen  
wij je verder helpen.

H

In Zevenaar werken De Zorg -  
gezel, Rijnwaarden 50+, Hulp in 
Gelderland, Vluchtelingen werk, 
Buurtzorg Pannerden, STMG, 

Caleidoz en de gemeente samen in 
Samen Zevenaar. Wij informeren je 
komende tijd via deze pagina over  

de online en live activiteiten die in het 
najaar (veilig) georganiseerd worden. 
Wil je meer weten over eenzaamheid? 
Wil je tips voor jezelf of een ander?  
Kijk dan eens op de website van het 
Eenzaamheid Informatie Centrum:  
www.eenzaamheid.info

SAMEN ZIJN WE SAMEN ZEVENAAR
I

In de maand augustus heeft de Open 
Tafel proefgedraaid in Zevenaar. Caleidoz 
organiseert in samenwerking met Grand 
Café Hal12 weer de Open Tafel. Uiteraard 
op 1,5 afstand en met extra hygiëne-
maat regelen. Deelnemers waren erg blij 
met het gezellige gesprek, met het lek-
kere eten en vooral om elkaar weer te 
ontmoeten.

Wegens succes zullen we de Open Tafel 
in deze versie blijven organiseren tot 

WIJ ZIJN NOG  
STEEDS DICHTBIJ
Net zoals altijd, helpt Caleidoz  
iedereen graag op weg. Je kunt 
momenteel alleen langskomen  
op afspraak of met aanmelding. 

Wij zijn bereikbaar op maandag t/m 
vrijdag, tussen 09:00 uur en 14:00 uur.  
Tel. 0316 – 24 32 04  
of email servicedesk@caleidoz.nl.  
Volg de laatste ontwikkelingen   
op onze website www.caleidoz.nl.

Kranten staan er bol van. Mensen 
hebben het erover. Neemt een-
zaamheid toe? En wat zouden we 
kunnen doen om de saamhorig-
heid vast te houden? 

DE SPONSOREN 
VOOR  

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

FINANCIEEL 
TREFPUNT 
GEOPEND

WIST JE DAT… 
 Ongeveer 1 op de 7 Nederlandse vol-
wassenen hebben moeite met lezen, 
schrijven, rekenen of digitale vaardig-
heden. Dat zijn 2,5 miljoen mensen! Vaak 
heeft dat veel gevolgen voor bijvoorbeeld 
werk, financiën en gezondheid. Soms is 
er een partner die al het lees- en schrijf-
werk kan doen. Maar wat als deze 
partner wegvalt?

Mensen die niet goed kunnen lezen en 
schrijven zullen dat niet snel zelf vertel-
len. Er rust een taboe op dit onderwerp. 
Vaak schamen mensen zich ervoor en 
hebben ze manieren gevonden om het te 
verbergen. Bijvoorbeeld door te zeggen: 
“Ik ben mijn leesbril vergeten. Kunt u het 
even voor mij invullen?”.

Maar het verbergen is helemaal niet 
nodig! Caleidoz ondersteunt volwas se-
nen die moeite hebben met lezen, 
schrijven, rekenen of digitale vaardig-
heden. Wij bieden hulp, samen met 
andere partners binnen het Taalhuis.  
Wil je hier meer over weten? Neem dan 
contact op met de Servicedesk van 
Caleidoz op (0316) 24 32 04 of 
servicedesk@caleidoz.nl.

VOLG ONS OP  
SOCIAL MEDIA
Caleidoz laat je nu op Facebook  
en Instagram zien wat wij doen!  

VOLG ONS:
facebook.com/caleidozwelzijn 
instagram.com/caleidozwelzijn

Het Financieel Trefpunt wordt ver-
zorgd door vrijwilligers van de formu-
lierenbrigade van Caleidoz, de sociaal 
raadslieden van STMR en de biblio-
theek van Kunstwerk!

€

PROEFDRAAIEN OPEN TAFEL

zeker 18 december. Elke vrijdag van 
12:00 uur tot 13:30 uur bij Grand Café 
Hal12 in de Turmac Cultuurfabriek.  
Voor €7,50 krijg je een heerlijke verse 
3-gangen maaltijd. 

WIL JE OOK MEE-ETEN?
Meld je vóór woensdag 14:00 aan om die 
vrijdag mee te kunnen eten.  
Aanmelden kan bij de Caleidoz 
Servicedesk via (0316) 24 32 04 of 
servicedesk@caleidoz.nl. 



TAFELS, STOELEN

LAATSTE MODELLEN

NEEM JE AANHANGER MEE!

OP = OP

70%
KORTINGEN TOT

Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Uiteraard bent u ondanks het coronavirus van harte welkom.

Zevenaar - Edisonstraat 56  |    Apeldoorn - Het Rietveld 40  |  Almelo - Woonboulevard 38

TOTALE LEEGVERKOOP

KASTEN EN BANKEN

NU OF NOOIT!
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Minister Schouten op handelsmissie in Aerdt
AERDT – Landbouwminister 
Schouten bezocht deze week boe-
rencoöperatie Oregional en Rad-
boud Universiteit, die een bijzon-
dere overeenkomst sluiten voor 
levering van regionale producten. 
Schouten wil de waardering voor 
Nederlandse streek- en regiopro-
ducten vergroten en de afzet er-
van bevorderen. Ze gaat daarvoor 
op handelsmissie in eigen land om 
met producenten én afnemers in 
gesprek te gaan.

Onder de notenboom bij de boerde-
rij van Jos Bolk uit Aerdt, verwelko-
men Paul Roelofsen, directeur van 
Oregional en Gerben Smit, divisie-
directeur Campus en Facilities van 
de Radboud Universiteit, Minister 

Schouten. Zij is speciale gast bij de 
ondertekening van de overeenkomst 
tussen Oregional en de Radboud 
Universiteit. Beide partijen sluiten 
voor minimaal vier jaar een deal voor 
levering van regionale producten.

Duurzaam
Oregional en Radboud Universiteit 
zijn overeengekomen om AGF-pro-
ducten van boeren en tuinders uit 
de regio rond Nijmegen en Arnhem, 
in de restaurants op de campus 
van Radboud Universiteit te gebrui-
ken. Naast de afspraken over het 
handelsvolume zetten Oregional en 
Radboud Universiteit fundamen-
tele stappen in het verduurzamen 
van hun bedrijfsvoering. Zo werkt 
Oregional met haar leveranciers zo-
als de boerderij van Jos Bolk, aan 
het verminderen van de CO2-foot-
print op de bedrijven. De Radboud 
Universiteit wil voedselverspilling 
tegengaan en draagt het duurzame 
belang van regioproducten uit naar 
personeel en studenten (conform 
haar duurzaamheidsagenda ‘Wij 
gaan voor duurzaam’).

Ontmoetingskerk Zevenaar
Op zondag 30 augustus gaat in de 
viering om 10.00 uur ds. L. den Bes-
ten voor.
De zondag daarop 6 september is 
ds. A. Jonkman de voorganger.
Voor beide vieringen geldt een re-
serveringssysteem omdat vanwege 
de coronamaatregelen het aantal 

kerkgangers moet worden beperkt. 
U kunt in de week voorafgaande op 
dinsdag van 18.30 – 21.00 uur en 
op donderdag van 14.00 – 17.00 uur 
bellen naar 06 22229303. Wanneer 
de beschikbare plaatsen zijn verge-
ven, komt u als eerste in aanmerking 
voor de viering de week daarop.

H. Andreas Groessen
Wo 2-9-2020 om 19.00uur eucha-
ristieviering Pastoor Thanh Ta. Zo 
20-9-2020 om 09.30uur woord-
dienst door parochianenvoorgan-
gers Wim Herbes en Piet Peters.
Intenties: Wo 2-9-2020: Uit dank-
baarheid ter ere van OLV Vrouwe 

van Lourdes. Joost en Riet Ver-
meulen, Theo Uffing, overl fam 
Uffing-Reuling, Riekie Roelofs, 
Deken Henk van Merm, Jan Stok-
man en overl. Fam, Frieda Lucas-
sen-Roordink, Matheus Janssen, 
Bep Elfrink.

DUIVEN – Maandag 7 september 
begint het nieuwe cursusseizoen 
bij de KunstKring Duiven.

“Zoals vanouds bieden wij creatieve 
cursussen en workshops aan (voor 
alle leeftijden, beginners en gevor-
derden) onder begeleiding van pro-
fessionele docenten. Ook wij wer-

ken met een coronaprotocol. Zowel 
docenten als cursisten dienen een 
‘face-shield’ te dragen. Deze bieden 
wij tegen kostrijs aan.
Kijk voor meer informatie en het 
volledige cursusaanbod op www.
kunstkringduiven.nl. of stuur een 
mail naar: info@kunstkringduiven.nl 
maar bellen kan ook: 0316 280469.

Intenties voor zondag 30 augustus: 
Gisela Kleinpenning, Theo en Mia 
van Alst-Postma, Wim ter Heerdt. 
Bovenstaande intenties worden 
in Zevenaar gelezen in de viering 
van 9.30 uur. Zondag 30 augustus 
11.00 uur: Viering vormelingen en 
gezinsleden met Pastoraal werker 
J. Heemink. Collecte: Eigen geloofs-
gemeenschap. 
Mededelingen: Overleden op zater-
dag 15 augustus in de leeftijd van 

60 jaar de heer Freddie Gesthuizen, 
Leemkuylweg 21, Oud-Zevenaar. 
Zijn crematie was op vrijdag 21 
augustus in Crematorium Slangen-
burg te Doetinchem.
Overleden op maandag 17 augus-
tus in de leeftijd van 80 jaar de heer 
Ton Hulshof, Hofweg 4, Oud-Zeve-
naar. Zijn uitvaart was op zaterdag 
22 augustus in de Sint Martinuskerk 
van Oud-Zevenaar en aansluitend 
zijn begrafenis op de begraafplaats 

aan de Dijkweg te Oud-Zevenaar.
Overleden op dinsdag 18 augustus 
in de leeftijd van 98 jaar mevrouw 
Antoinette Jansen, Eikenbaan, Zeve-
naar. Haar uitvaart was op maandag 
24 augustus in de Sint Martinuskerk 
van Oud-Zevenaar en aansluitend 
haar begrafenis op de begraafplaats 
aan de Dijkweg te Oud-Zevenaar. 
Voor het weekend van zaterdag 5 
september en zondag 6 september 
zijn er geen intenties opgegeven.

Geloofsgemeenschap  
H. Remigius Duiven
Mededelingen: Geachte Parochia-
nen. Voor informatie wat betreft vie-
ringen en het youtube kanaal kunt u 
de website www.rkliemers.nl raad-
plegen. De Mariakapel en gedach-
teniskapel zijn van ma. t/m vrijdag 
geopend van 9.00 – 17.00 uur. Het 
secretariaat is bereikbaar op de ge-
wone openingstijden.

Gebedsintenties 30-08-2020: Piet 
en Riek Jansen-Leijser en dochter 
Jolanda, Hent en Annie Roelofs en 
dochter Annet, Henk en Toos Derk-
sen-Schlief, Michel Thuyns, Ouders 
Hooijman-Holland, Ouders Jan-
sen-Fontein, Ouders Miep en Albert 
van Klaveren, Els en Eeke Scham-
pers, Bets Vuulink-Goris, Herman 
Derksen, Wim Staring, Ouders Sta-
ring-Smits, Ouders Strijbosch-Pe-
ters, Henk Reuling, Opa en oma 
Reuling, Piet Driessen, Gerrit en Wil-
lemien Wieleman-Pelgrim, Vader en 
moeder Gieling-Stokman, Gerda van 
Brandenburg-Agelink, Ouders Ben 
en Bets Boss, Dora Hugen-Tiedink, 

Theo Sessink, Leden en overleden 
leden buurtvereniging De Woerd, Le-
vende en overleden leden Liemers 
Harmonie Duiven – met name Jan 
Hugen, Schutterij Onderling Genoe-
gen: Gijs Janssen, Willy van Bran-
denburg, Wim Staring, Jan Hugen, 
Martin Jansen, Jan Gerritsen, Piet 
Fortuin en Laurens de Kinkelder.
(Uitzending via Youtube op 30 au-
gustus om 9.30 uur. Ook zullen de 
intenties worden opgelezen tijdens 
aangepaste Schuttersmis).
Gebedsintenties 05/06-09-2020: 
Wim Staring. (Uitzending via you-
tube zondag 5 september om 9.30 
uur.)
Zaterdag 26 september 2020 is er 
weer Sam’s Kledingactie van 9.00 
tot 12.00 uur. U kunt uw kleding 
afgeven bij het parochiecentrum in 
gesloten plastic zakken of dozen.
Vooraankondiging:
Vrijdag 11 september is er om 10.30 
uur een stille eucharistieviering in de 
H. Remigiuskerk. Voorganger pas-
toor Thanh.

Schildercursus Herman. (foto: Jeanette Creteer)

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

KunstKring Duiven opent haar 
deuren weer!

Op zondag 30 augustus is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering met 
voorganger pastoor Thanh Ta.
Intenties: Corrie ter Woerds van 
Gool, Mevr. C. van Huet-Wieland, 
Overleden familie Steens-Degen.
Vanwege Corona, mogen maar 80 
mensen in de kerk worden toege-
laten, daarom eerst aanmelden bij 
het Centraal secretariaat, Telefoon: 
0316 523468.
Vanaf 1 september is er geen ver-

plichting meer om vooraf te reser-
veren als u een reguliere viering wilt 
bezoeken. Indien nodig gaan wij 
wel het aantal kerkbezoekers ter 
plekke tellen, om te zorgen dat we 
de zogeheten ‘maximale anderhal-
ve-metercapaciteit’ niet overschrij-
den.

Op zondag 6 september is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering met 
voorganger pastoor Thanh Ta.

Intenties: Jan Wentholt, Mevr. C. 
van Huet-Wieland, Edmond Derck-
sen, Wil Hermans-du Buf, Jo Hues-
kes,Wilhelmien van Aken en zoon 
Jan, Loek Cox.
Overleden: Op 5 augustus, in de 
leeftijd van 81 jaar overleden, Ria 
Witjes-Driessen. Zij woonde Raad-
huisplein. Haar uitvaart was maan-
dag 10 augustus in de H. Andreas-
kerk, waarna aansluitend crematie 
in Moscowa.

H. Andreaskerk-Maria Koningin Zevenaar

Geloofsgemeenschap Sint-Martinus Oud-Zevenaar



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

“Ik heb er zin in”, zo begint Jos Boonman (38) 
het gesprek. “De afgelopen jaren was ik direc-
teur van twee Zevenaarse IKC’s: De Wissel en De 
Tamboerijn. Nu word ik mede-bestuurder van 25 
basisscholen. Een mooie volgende stap. Ik vind het 
een prachtige uitdaging om verder vorm te mogen 
geven aan de organisatie van LiemersNovum.”
Toon Geluk hoort de woorden van zijn opvolger 
tevreden aan. De Veenendaler besluit op 63-jari-
ge leeftijd toch nog voor een nieuwe uitdaging te 
gaan. Hij stelt zijn kennis in het onderwijs beschik-

baar als interim adviseur. “We hebben bij Liemers-
Novum prachtige dingen gerealiseerd. Er is veel 
gebeurd: een fusie, we hebben een eind gemaakt 
aan de eilandcultuur tussen scholen, er zijn nieuwe 
scholen gebouwd en rode cijfers zwart gemaakt. 
Een boeiende periode waar ik vol trots op terug-
kijk. Nu komt er een einde aan het bouwen omdat 
er een prima organisatie staat. Voor mij een mooi 
moment om verder te kijken in onderwijsland. En 
gezien mijn leeftijd kan het nu nog. De eerste inte-
rimopdracht heb ik binnen.” 

Voor Jos Boonman is het ‘besturen’ juist een com-
pleet nieuw onderwijshoofdstuk. Hij kijkt uit naar 
de samenwerking met bestuursvoorzitter Pie-
ter-Jan Buhler. “Ik kom uit Zevenaar, ken de om-
geving en de organisatie. Ik heb hier als leraar en 
IKC directeur gewerkt. De nieuwe bestuursfunctie 
biedt nieuwe kansen. De visie van LiemersNovum 
spreekt me aan. Alles draait om goed en kleurrijk 
onderwijs. Daar ligt de focus op. Iedere school 
heeft een uniek karakter, maar er is hier ook een 
duidelijke samenhang aanwezig. Dat spreekt me 
aan.”
Het nieuwe bestuur gaat door op de koers die is 
ingezet. Een koers die volgens Toon Geluk heeft 
geleid tot een stabiele en vooruitstrevende scho-
lenkoepel waar leerlingen prettig en goed onder-
wijs krijgen en een keuze hebben tussen vooruit-
strevende scholen met een verschillend karakter. 
“Er valt binnen LiemersNovum wat te kiezen.”
Jos Boonman nam begin juli op feestelijke wijze 
afscheid van ‘zijn’ IKC’s; Toon Geluk wordt vrijdag 
28 augustus bedankt voor bewezen diensten. Jos 
Boonman: “Ik ben door Toon en Pieter-Jan prima 
ingewerkt. Het was een heel natuurlijke over-
dracht die goed voelde. Van mij mag het school-
jaar beginnen.”

Een wisseling van de wacht. Toon Geluk neemt op 1 september afscheid als bestuurder van LiemersNovum. Zijn 
opvolger is Jos Boonman. Samen met beide heren trappen we het nieuwe schooljaar af.

‘ Focus op goed en 
kleurrijk onderwijs’

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Foto: Toon Geluk (rechts) en zijn opvolger Jos Boonman.

Flexibele
schooltijden
Sterrenschool houdt flexibele 
onderwijstijden?
Adjunct-directeur Femke Riphagen (29): “De 
overheid stopte de vorige pilot na 10 jaar. 
We zijn trots dat Sterrenschool Zevenaar 
een van de 20 scholen in Nederland is die de 
komende jaren met het nieuwe experiment 
‘Ruimte in onderwijstijd’ mee mag doen en 
we de flexibele onderwijstijden behouden.”  

Wat is daar zo goed aan?
“Gezinnen zijn flexibeler en dat bevalt. 
Kinderen mogen om 8 uur, maar ook om 9 
uur beginnen. En ze zijn iets eerder of later 
klaar. Hierdoor kunnen we persoonlijke aan-
dacht geven aan iedere leerling: onderwijs 
op maat! Naast flexibele tijden is het voor 
gezinnen mogelijk om flexibele vakantie-
dagen op te nemen. Door in de zomer een 
week door te leren of na de vakantie een 
week eerder te beginnen, mogen ze elders 
in het jaar een weekje opnemen.”

Levert dat geen chaos op?
“Juist niet. De school is hierdoor juist een 
oase van rust. Daarbij is er geen totale vrij-
heid, maar blijven er kaders. Het is goed voor 
het welbevinden van de kinderen en het 
levert meer harmonie op. We doen het al tien 
jaar en zouden niet anders weer willen.”

Column
Een nieuw 
schooljaar
Na zes weken zomervakantie zijn de 
scholen afgelopen maandag weer begon-
nen. Het is alweer even geleden dat de 
kinderen, hun families en de leerkrachten 
het vorige, memorabele schooljaar afsloten 
en daarna gingen genieten van een paar 
weken vakantie. Aan zon was in ieder geval 
geen gebrek.
Een nieuw schooljaar geeft altijd weer een 
gevoel van ‘nieuwe ronden, nieuwe kansen’ 
om de dingen die belangrijk zijn goed te 
doen: een schone lei, een frisse start.
Dat aspect wordt bijvoorbeeld zichtbaar 
gemaakt door een nieuwe werkschriftje, 
de nieuwe indeling in de klas, een grote 
schoonmaak op school of zelfs een ver-
nieuwd schoolgebouw.
Natuurlijk was de vakantie heerlijk en 
hopelijk heeft iedereen daar erg van 
genoten, maar zo’n nieuwe start is ook 
heel fijn. Spannend, misschien zelfs wel 
opwindend. Ik wens iedereen een gewel-
dige schooljaar 2020-2021 toe. Hopelijk 
blijft de corona-hectiek achterwege. Ik gun 
iedereen veel kansen om er een succesvol 
en plezierig schooljaar van te maken.

Pieter Jan Buhler 
Bestuurder LiemersNovum

‘Je niet 
verbonden 
voelen’
Eenzaamheid is je niet verbonden 
voelen. Je ervaart een gemis aan een 
hechte, emotionele band met ande-
ren. Of je hebt minder contact met an-
dere mensen dan je wenst. Eenzaam-
heid gaat gepaard met negatieve 
gevoelens van leegte, verdriet, angst 
en zinloosheid. En met lichamelijke of 
psychische klachten. Gevoelens van 
eenzaamheid kunnen invloed hebben 
op je gezondheid, welzijn en kwaliteit 
van leven. Christa Sueters (RK Kerk): 
“Een mens is een sociaal wezen dat 
aandacht verdient, om zich niet al-
leen te voelen. Ieder mens telt mee en 
dient gezien te worden.”

Duivense ‘Week van de Ontmoeting’ van 1 tot en met 8 oktober

Eenzaamheid is
van alle leeftijden

   Week van 
de Ontmoeting

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Eenzaamheid is van alle leeftijden en komt voor onder alle lagen 
van de bevolking. Die trend willen we doorbreken, aldus een groep verenigingen en stichtingen uit de gemeente Duiven. 
Zij hebben elkaar gevonden in de ‘Week van de Ontmoeting’, die wordt gehouden van 1 tot en met 8 oktober.

AGENDADatum  Activiteit

2 okt Workshop: Hoe is het?
 Positieve gezondheid. (Proathuus/WijKern).
3 okt Stoelyoga voor ouderen door Sabine Lichtenberg (Zilverschoon 12B)
3 okt Fietstocht met de duofi ets 
4 okt Muziekoptreden (De Ogtent).
5 okt Openstelling RK Kerk 
6 okt Optreden De Buren (De Stek)
6 okt Themamiddag: Eenzaamheid (SOW-kapel).
6-8 okt Ontmoeting en een goed gesprek (Huis van Droo).
7 okt Workshop: Hoe is het?
 Positieve gezondheid (SOW-kapel).
7 okt Muziekoptreden: Mastro en Co (De Stek).
8 okt Film: Eenzaamheid (Ogtent).
8 okt In gesprek over Eenzaamheid (SOW-kapel).
Hele week  Open huis WijKern: ontmoeten, tekenen, schilderen, bridge, 

biljart en meer.

Vervoer deze week via Plusbus de Liemers, 06-29535547, Stichting Graag 
Gedaan 026 4440094 (9-12 uur) of www.hulpdienst-graag-gedaan-duiven.nl.

Compleet programma met tijdstip en locatie via www.duiven.nl/nieuws 
en www.liemersactueel.nl/eenzaam

et wordt een week vol activitei-
ten waar mensen elkaar ont-
moeten en nieuwe contacten 

kunnen leggen. Diverse verenigingen en 
stichtingen zetten samen de schouders 
onder de eerste editie. Het initiatief komt 
van de seniorenorganisatie KBO Duiven. 
“Veel verenigingen en stichtingen in onze 

gemeente organiseren jaarlijks hun eigen 
evenementen”, vertelt Paul Jansen van 
KBO Duiven. “Wij zochten naar een stuk 
verbinding tussen alle eilandjes. Om een 
groter lokaal idee op te zetten. Dat is de 
Week van de Ontmoeting geworden.”
Het idee werd breed omarmd. Na ruim 
een jaar voorbereidingen, staat de eerste 

editie nu op de agenda. Tijdens de Week 
van de Ontmoeting worden er een aantal 
activiteiten aangeboden. Van workshops 
en muziekoptredens tot ontmoetings-
bijeenkomsten. Allemaal activiteiten die 
in onze anderhalve meter samenleving 
mogelijk zijn. 
Naast KBO Duiven wordt de Week van de 
Ontmoeting in de gemeente Duiven ook 
georganiseerd door de Raad voor Sociaal 
Domein, de RK Kerk, Stichting WijKern, 
Zonnebloem afd. Duiven-Loo, PCOB Dui-
ven, Mikado, de Samen Op Weg Kapel 
en de gemeente Duiven. “Eenzaamheid 
is een speerpunt waar we ook als ge-
meente iets aan willen doen en daarom 
ondersteunen we deze week”, zegt Je-
roen Lommen van de gemeente Duiven. 
“Daarbij vinden we het mooi om te zien 
hoe dit idee vanuit de samenleving wordt 
opgepakt.”
De gemeente Duiven sluit aan bij het lan-
delijke initiatief ‘Een tegen Eenzaamheid’, 
maar maakt er wel iets lokaals van. Theo 

Nass (Raad voor Sociaal Domein): “Een-
zaamheid komen we overal tegen, in vele 
gedaantes. Door schulden, werkloosheid 
of verlies komen mensen plotseling al-
leen te staan. Het is goed om daar iets 
aan te doen.” 
“En dat doen we met een mooi gevari-
eerd programma met activiteiten, waar 
mensen elkaar op diverse momenten 
kunnen ontmoeten. We kijken er naar 
uit!”, aldus Hennie Willemen (Stichting 
WijKern).
Na de activiteitenweek bekijkt de pro-
jectgroep hoe ze verder kunnen bijdra-
gen aan de bestrijding van eenzaamheid.

Voor deelname aan activiteiten is 
inschrijving noodzakelijk. Dat kan via 
eentegeneenzaamheid@gmail.com.

H

Foto: Projectgroep Samen Sterk tegen Eenzaamheid
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DUIVEN – In Het Palet aan de 
Mondriaanstraat 14 in Duiven ko-
men de deelnemers van de lees-
kring tijdens het winterseizoen zes 
keer bijeen om samen een boek te 
bespreken.

“Te beginnen in september. In de 
maand daarvoor heeft men thuis 
het boek gelezen en er eventueel 
wat aantekeningen bij gemaakt. 
De boeken kunnen we lenen van 
de bibliotheek en hoeven niet zelf 
te worden aangeschaft. Zo lang het 
nodig is, moeten we de groep split-

sen in twee groepen van zes, om 
zo te voldoen aan de voorschriften 
en aanbevelingen in verband met de 
coronacrisis.
De boekbesprekingen worden tel-
kens de eerste woensdagmiddag 
van de maand gehouden. Na de 
pauze lezen en bespreken we enige 
gedichten.
Voor het komend seizoen zijn er en-
kele plaatsen vrij gekomen. Heeft u 
interesse voor deelname of wilt u 
nadere informatie, dan kunt u con-
tact opnemen met Walter Maas: 06 
40549902 of e-mail: waltermaas31.”

DUIVEN – Ze zijn er dolblij mee. 
Stichting AED-netwerk Gemeente 
Duiven mocht uit handen van wet-
houder Gemma Tiedink van de ge-
meente Duiven een cheque van 250 
euro in ontvangst nemen voor het 
‘creatief’ uitdragen van het beeld-
merk De Liemers Helemaal Goed 
(DLHG).

De projectgroep De Liemers Hele-
maal Goed zet zich in om deze regio 
op de kaart te zetten. Het bekende 
logo is een van de pijlers van de cam-
pagne, die wordt ondersteund door 
de Liemerse gemeenten. De project-
groep deelt regelmatig cheques uit 
aan partijen die het logo gebruiken.

Voorzitter Werner Willems van Stich-
ting AED-netwerk Gemeente Duiven 
deed samen met zijn echtgenote Da-
niëlle mee aan de Noordkaap Chal-
lenge. Begin februari stapten Werner 

en Daniëlle in de bestickerde ‘rallyau-
to’ om de sneeuw in Scandinavië te 
trotseren. De Noordkaap Challenge 
is een roadtrip van ruim 7.000 km 
naar het meest noordelijke puntje 
van Europa en weer terug. “Het was 
een indrukwekkende ervaring”, zegt 
Werner. “We zagen het magische 
noorderlicht net als de Noordkaap 
Globe. Daarnaast hebben we met 
huskeys gereden en mochten we de 
‘echte’ Kerstman, die in Rovaniemi 
woont, de hand schudden.” Met het 
gebruik van het DLHG-logo op de ral-
lyauto laten Werner en Daniëlle zien 
trots te zijn op de Liemers. Werner 
lachend: “Al lukte het ons niet om 
de Liemers via het beeldmerk nog 
noordelijker te promoten. Maar we 
zijn heel blij met de cheque. De op-
brengst gaat naar onze stichting. 
We gebruiken het bedrag om zelf 
docenten op te leiden, die reanima-
tiecursussen gaan verzorgen.”

Werner Willems en wethouder Gemma Tiedink met de cheque. (foto: Sjoerd Geurts)

Christelijke  
meditatie
ZEVENAAR – In de afgelopen 
jaren hebben veel mensen aan-
gegeven behoefte te hebben aan 
meer spiritualiteit. Christelijke 
meditatie is een aanbod dat in 
deze behoefte kan voorzien.

Een therapeutische vorm van 
meditatie die veel voorkomt is 
mindfulness dat sterk gestoeld is 
op boeddhistische meditatietech-
nieken. Christelijke meditatie is 
anders, het is niet therapeutisch 
gericht. Wel is het gericht op de 
relatie: de relatie met jezelf, met 
de ander en met wie je bent voor 
God. Kortom, we gebruiken tek-
sten uit de Bijbel, maar ook andere 
teksten uit de christelijke traditie. 
Ook iconen en andere afbeeldin-
gen zullen aan bod komen.

In de eerste periode zullen we ons 
met name bezig houden met de 
Lectio Divina oftewel de Godde-
lijke lezing. Deze valt in vier fasen 
uiteen: de lezing, de overweging, 
het gebed en het schouwen. Het 
is de bedoeling dat mensen niet 
een vast aantal bijeenkomsten 
moeten volgen, maar dat men 
naar behoefte kan instromen.

Het zijn zitmeditaties, die we 
gewoon zittend op een stoel vol-
brengen. Het kan zijn dat mensen 
(hun eigen) mediatiekrukjes of 
-kussens willen gebruiken. De bij-
eenkomsten staan voor iedereen 
open. Wel moet men zich realise-
ren dat het christendom ons uit-
gangspunt is. Tevens moet men 
in staat zijn om zeker 20 minuten 
aaneengesloten te kunnen blijven 
zitten.

De startbijeenkomst is op vrijdag 
4 september van 9.00-10.00 uur 
in de Ontmoetingskerk te Zeven-
aar. Daarna eens per twee weken. 
De kosten zijn drie euro per bij-
eenkomst. Aanmelding en nade-
re informatie bij Eric van der Wal; 
06 16208621; e.vanderwal1@
me.com

Bericht insturen?
Ook iets onder de aandacht 
brengen in uw regio? Stuur 
uw bericht eenvoudig in via 
onze website: www.gemeente-
nieuwsonline.nl.

Klik eerst op de regio waarover 
uw bericht gaat. Alleen voor die 
regio stuurt u het in. Als u uw be-
richt ook graag in andere regio’s 
geplaatst wilt hebben, kunt u dit 
aangeven bij ‘Opmerkingen’. Ver-
volgens klikt u op: ‘Nieuws instu-
ren’. De rest wijst zich vanzelf. 
Heeft u vragen of hulp nodig bij 
het online insturen? Belt u dan 
gerust even: 0481 464770. We 
helpen u uiteraard graag verder, 
zodat ook uw bericht in de krant 
terecht komt.

Leeskring bij Het Palet Trefpunt 

Noordkaap Challenge levert 
cheque op voor AED Duiven

ZEVENAAR – Door de coronacrisis 
zijn dit jaar behoorlijk wat toernooi-
en komen te vervallen. Geleidelijk 
aan pakten de tennisclubs de draad 
weer zoals ook tennisvereniging 
Zevenaar zoals kort geleden op 25 
juli haar ééndagstoernooi, dat vol-
ledig bezet was. Nu dan: Nog even 
sportief nagenieten?

Tennis Vereniging Zevenaar orga-
niseert in samenwerking met Ten-
nis Sore.NL haar 25 Plus dubbel-
toernooi. Dit gezellige evenement 
start op maandag 31 augustus en 
loopt door tot zondag 6 september. 
Er wordt gespeeld in de volgende 
speelsterkte categorieën 4-5-6-7-8 
en zoals eerder vermeld in cat. H.D 
/ D.D / G.D. “Evenals vorig jaar hopen 
wij een ieder te kunnen begroeten op 
ons mooie tennissportpark. Doordat 

we beschikken over een heel ruim 
terras is de 1,5 meter geen enkel pro-
bleem en voldoen we aan de norm 
zoals gesteld in de lokale gemeen-
telijke en de landelijke regelgeving. 
Ook op de banen zullen twee extra 
zitplaatsen gerealiseerd worden om 
zo de afstand tussen elkaar onder-
ling op 1,5 meter te houden. Ook in 
ons clubgebouw is, voor zover mo-
gelijk, met deze afstand rekening 
gehouden. U kunt u aanmelden via 
toernooi@tvzevenaar.nl.” Het geheel 
staat onder leiding van Anne-Lieke 
van Kampen.
“Schrijf dus op tijd in. We zijn dit jaar 
extra alert op de ontwikkelingen. wij 
checken om de dag de ingekomen 
inschrijvingen zodat wij iedereen die 
zich opgegeven heeft kunnen bena-
deren om hen op de hoogte te hou-
den van eventuele wijzigingen.”

Tennistoernooi TV Zevenaar

Familieberichten voor zowel particulieren als bedrijven en begrafenis-
ondernemers. U kunt uw familiebericht doorgeven via de mail; 
gemeentenieuws@starterspers.nl. Wij maken de advertentie 
voor u in orde en u ontvangt van ons een factuur.
Particulieren kunnen de advertentie ook contant komen afrekenen  
op ons kantoor, Klappenburgstraat 30A, 6681 XS Bemmel.
Voor meer informatie kunt u bellen: 0481-46 47 70.

Er zijn 5 formaten met een standaard opmaak.
Formaat 1: 101,6  x     66 mm,  prijs €   76,23 incl. BTW
Formaat 2: 101,6  x     97 mm,   prijs €   90,75 incl. BTW
Formaat 3: 101,6  x   132 mm,  prijs € 114,95 incl. BTW
Formaat 4: 101,6  x   163 mm,   prijs € 141,57 incl. BTW
Formaat 5: 101,6  x   190 mm,  prijs € 166,98 incl. BTW

Familieberichten worden ook geplaatst op www.gemeentenieuwsonline.nl

De berichten dienen uiterlijk dinsdag vóór 10.00 uur binnen te zijn.

Familieberichten

www.uitvaartzorgdeliemers.nl  
0316 – 344 069

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en rustig heengegaan.

Met warme herinneringen nemen wij afscheid 
van onze lieve mama, oma en overgrootoma

Antoinette G.F. Jansen
* 20 mei 1922 † 18 augustus 2020

Ingrid en Mary

Yvonne en Wim

Silvia en Heinz

Helga en John

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

De uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: St. Annastraat 3  |  6905 AX  Zevenaar

WESTERVOORT – De Stichting 
Kermis Westervoort (SKW) heeft 
helaas moeten besluiten dat de 
straatkermis 2020 in Westervoort 
geen doorgang kan hebben. Ui-
teraard is de gezondheid van de 
bezoekers, exploitanten en omwo-
nenden van de kermis het belang-
rijkste uitgangspunt.

De Westervoortse straatkermis, die 
dit jaar gehouden zou worden van 
zaterdag 3 – dinsdag 6 oktober, is 
een diep gewortelde dorpstraditie 
waarbij de langgerekte straatker-
mis in de hele Dorpstraat is opge-

steld. Mede ook door deze opzet 
met diverse straatingangen en toe-
gangswegen is het zeer moeilijk om 
de coronavoorschriften te hand-
haven. Het belang voor de exploi-
tanten is daarbij zeker ook zwaar 
meegewogen. De stichting draagt 
ze een warm hart toe in deze zware 
tijd en hoopt van harte ze in 2021 
weer te mogen begroeten.
De stichting ziet uit naar de Wester-
voortse kermis van 2021 en wenst 
de inwoners tijdens de kermisda-
gen in 2020 sfeervolle herinnerin-
gen en voor nu een goede gezond-
heid toe.

Geen Westervoortse kermis



 Kijk voor meer informatie op: www.fitnesscentrumzevenaar.nl

Jeugdlessen bij Fitnesscentrum Zevenaar

Ouder & kind bootcamp -  vanaf 4 jaar

Kidssports - 6 tot 13 jaar
* dsbootcamp
* Kidsboksen

Under Sixteen -  12 tot 16 jaar
* Under Sixteen boksen
* Under Sixteen bootcamp

Kidssports - 6 tot 13 jaar

Minisports 3 tot 6 jaar
*Sport & spel

Judo - vanaf 3 jaar
* Tuimeljudo
* Judo

MELD JE AAN VOOR 
EEN GRATIS PROEFLES

Vanaf  €17,50 per maand
Maandelijks opzegbaar

Eastborn boxspringsWaan je op vakantie

Goede producten, laag geprijsd

EXTRA SCHERP GEPRIJSDVANAF 1.599,-

Edisonstraat 56b  
6902 PK Zevenaar 
Of bel de winke: 
(0316) 33 11 00

www.ketteringwonen.nl

OPRUIMING ! OPRUIMING ! OPRUIMING ! OPRUIMING ! OPRUIMING

OPRUIMING ! OPRUIMING ! OPRUIMING ! OPRUIMING ! OPRUIMING

EERSTE 
ETAGE 
MOET LEEG 
TOT WEL 
50% KORTING

DE EERSTE ETAGE MOET LEEG!  
KOM SNEL NAAR DE WINKEL

Gratis bezorging en montage in de Liemers
Grote wisselende collectie

Veel producten uit voorraad leverbaar

Ervaren en specialistische adviseurs

Extra laag geprijsde bedden uit eigen fabriek

WIJ BIEDEN:
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Liemers Poëzie
WEER BERICHT

Zag je afgelopen week, mooi en stralend als het zomerlicht,

maar onder nieuw beschijn, toon je mij een grijs gezicht.

Je leek diezelfde dag zo aantrekkelijk en open,

maar de morgen bracht het nieuws

dat er wat grauws was ingeslopen.

Toen je vanochtend weer verscheen,

bood je mij een schijntje hoop,

tot dat ik hedenmiddag

door de regenbuien,

vooralsnog

verzoop.

Ted Prost

ZEVENAAR – De bibliotheek, het Liemers 
museum, delen van de muziekschool… al-
lemaal zijn ze van hun oude plek verplaatst 
naar de Turmac Cultuurfabriek, te vinden op 
Kerkstraat 27. Hetzelfde geldt voor de volks-
universiteit. “Het heet nu volwassenenedu-
catie,” vertelt Bert Aalders. “Die naam past 
er meer bij. De afgelopen jaren is er tenslotte 
veel veranderd.”

“We willen iedereen de kans geven om zich 
te ontwikkelen, op welk vlak dan ook.” Vol-
gens Bert is dát wat volwasseneneducatie 
inhoudt. Het doel is om toegankelijk te zijn 
voor alle lagen van de bevolking, ongeacht 
vooropleiding en achtergrond. Ook wil vol-
wasseneneducatie de persoonlijke groei en 
maatschappelijke participatie bevorderen. 
“We gaan mee met de tijd en de mogelijkhe-
den. De nieuwe cursuslokalen zijn professio-
neel ingericht met veel digitale hulp,” vertelt 
hij. In de lokalen is er bijvoorbeeld beter in-
ternet en zitten er stekkers in de tafel, zodat 
de laptops opgeladen kunnen worden. De 
apparatuur is een stuk moderner dan voor-
heen. Wat betreft de cursussen zelf: ook 
daar vindt vernieuwing plaats. Handlette-
ring, hoeden of sieraden maken, filosofisch 
café of creatief schrijven, het zijn allemaal 
nieuwe cursussen. “Wat er was blijft, maar 
het wordt aangevuld met nieuwe elementen. 

Interesses veranderen, dus wij ook. Ieder 
jaar weer.”

Samenwerken
Zo’n 4 jaar geleden is Kunstwerk! gefuseerd en 
is er besloten om één groot cultureel centrum 
te maken. “Doordat je samen op één plek zit, 
kan je veel meer dingen doen,” vertelt Bert. “Or-

ganiseren gaat sneller en beter. Waar je eerst 
een vergadering moest plannen, kan je nu ge-
woon bij iemand binnenlopen.” De lokalen van 
volwasseneneducatie die onder andere be-
doeld zijn voor yoga, schilderen of koken kun-
nen door andere partners gebruikt worden. De 
volwasseneneducatie kan op haar beurt weer 
gebruik maken van bijvoorbeeld het filmhuis 

of de raadszaal. Beleidsmedewer-
ker Riemer Dekker: “Alles heeft een 
eigen toko, maar juist door afstem-
ming kan je meer bereiken.” Zoals 
Bert het verwoordt: “Meer ruimte, 
meer mogelijkheden. We proberen 
dingen te koppelen. Bij een talen-
cursus kijken we bijvoorbeeld een 
film over het specifieke land en na 
sommige cursussen mogen de 
deelnemers optreden in het Musia-
ter. Dat vinden ze fantastisch.”

Open dag
Op 6 september is er in het cul-
tuurcentrum een open dag. Bezoe-
kers kunnen gewoon binnen ko-
men lopen en bij allerlei kraampjes 
informatie vragen over de cursus-
sen. “Het gaat om het persoonlijk 
contact, zodat mensen kunnen 
zien wat er gaat gebeuren,” vertelt 
Bert. Het draait daar niet alleen 
maar om de volwasseneneducatie. 
Ook andere onderdelen van Kunst-
werk! worden gepresenteerd, zoals 

de muziekschool. De kraampjes en proef-
sessies zijn over het hele gebouw verspreid, 
zodat er goed anderhalve meter afstand kan 
worden gehouden. “Op onze oude plek zou 
dit nooit gelukt zijn, maar hier is het goed te 
realiseren.” Ook de nieuwe lokalen zijn corona-
proof ingericht, zodat ná de open dag volwas-
seneneducatie echt kan beginnen.

Kyra Sannes

‘Meer ruimte, meer mogelijkheden’
Vernieuwde Liemerse volksuniversiteit houdt open dag op 6 september

Bert Aalders: “Doordat je samen op één plek zit, kan je veel meer dingen doen.” (foto: Kyra Sannes)

Afgelopen week was hij er weer. Of is het 
een zij? Onder normale omstandigheden 
had je hem al lang gezien. Een keuze of 
meerdere keuzes gemaakt en je hebben 
verheugd op een nieuwe activiteit. Je 
sprak erover bij je familie, vrienden en bu-
ren. Je vertelde ze dat je wat nieuws ging 
doen, dat je er zin in had. Maar eerst de 
zomer. Daarna ging je in de herfst en win-
ter beginnen met de nieuwe bezigheden 
of uitdagingen. Als je nu denkt, waar heeft 
hij het over? Nou, over onze nieuwe Kunst-
werk! educatiebrochure. Vol met bekend 
en nieuw cursusaanbod. Talen, muziekles-
sen, workshops, schilderen, digitale trai-
ningen, lezingen, bloemschikken, yoga en 
ga maar door. De brochure, met een mooi 
overzicht, is er later dan men gewend is. 

Maar wat ben ik trots op een zo mooi en 
gevarieerd aanbod. Met recht kunnen we 
zeggen dat er voor ieder wat wils is. Nu 
de inschrijvingen wat later beginnen hoop 
ik natuurlijk dat van uitstel geen afstel 
komt. Dat iedereen weer ‘gewoon’ komt en 
deelneemt aan het rijke aanbod. Natuurlijk 
houden we rekening met de huidige ge-
zondheidsrichtlijnen. Dus na een iets lang-
zamere start, zijn we er van overtuigd dat 
we wat te bieden hebben. Om aanvullende 
informatie te kunnen geven over ons aan-
bod organiseren we op zondag 6 septem-
ber een open dag in de Turmac Cultuurfa-
briek. Kun je ook hier nog even een kijkje 
nemen. Bovendien, als je kunst en cultuur 
wilt ondersteunen, kun je er het beste zelf 
aan deelnemen. 

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Iets later

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



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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Vacature allround fietstechnicus 
De Lorijn Tweewielers is de fietsenspecialist van Babberich en omstreken waar 
klantgerichtheid en service voorop staat. 

Door de groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar een ervaren fietstechnicus die ons 
team komt versterken. 

Word jij de nieuwe aanwinst voor ons bedrijf? 

Wat ga je doen?  
 Het uitvoeren van reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische

fietsen en normale stadsfietsen.
 Het rijklaar maken van nieuwe fietsen.
 Bij drukte het te woord staan en helpen van klanten.

Wat bieden wij jou: 
 Een afwisselende uitdagende zelfstandige baan.
 Een goed salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden.
 Werken in een enthousiast professioneel team.

Wat verwachten wij van jou: 
 Een afgeronde MBO opleiding fietstechnicus en/of veel ervaring in het

fietsenmakers vak.
 Kennis van elektrische fietsen en stadsfietsen.
 Ervaring met reparaties en onderhoud aan elektrische fietsen.
 Goed zelfstandig kunnen werken.
 Een flexibele, enthousiaste en klantvriendelijke instelling.
 Beschikbaar voor 36-40 uur per week.

Is deze vacature op je lijf geschreven en ben jij die gemotiveerde, klantvriendelijke 
allround fietstechnicus die wij zoeken?  

Reageer dan snel en stuur je motivatiebrief en cv naar: info@delorijntweewielers.nl. 

Voor nadere informatie kijk je op onze website www.delorijntweewielers.nl of bel je 
even met Joris de Lorijn: 0316-242836 
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 Het rijklaar maken van nieuwe fietsen.
 Bij drukte het te woord staan en helpen van klanten.

Wat bieden wij jou: 
 Een afwisselende uitdagende zelfstandige baan.
 Een goed salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden.
 Werken in een enthousiast professioneel team.

Wat verwachten wij van jou: 
 Een afgeronde MBO opleiding fietstechnicus en/of veel ervaring in het

fietsenmakers vak.
 Kennis van elektrische fietsen en stadsfietsen.
 Ervaring met reparaties en onderhoud aan elektrische fietsen.
 Goed zelfstandig kunnen werken.
 Een flexibele, enthousiaste en klantvriendelijke instelling.
 Beschikbaar voor 36-40 uur per week.

Is deze vacature op je lijf geschreven en ben jij die gemotiveerde, klantvriendelijke 
allround fietstechnicus die wij zoeken?  

Reageer dan snel en stuur je motivatiebrief en cv naar: info@delorijntweewielers.nl. 

Voor nadere informatie kijk je op onze website www.delorijntweewielers.nl of bel je 
even met Joris de Lorijn: 0316-242836 

De Lorijn Tweewielers | Dorpstraat 22 | 6909 AL Babberich | 0316-242836 

KOFFERBAK/
VLOOIENMARKT
Sportpark 
De Buitenboom
Babberich
Beekseweg 7, 
6909 DL Babberich

ZONDAG 
30 AUGUSTUS

VAN 10.00 
TOT 16.30 UUR

Geheel volgens de coronaregels

Kraam of plaats huren? 
06-31769290

Thuiszorg Rijnstad is een kleine reguliere thuiszorgorganisatie 
die met name persoonlijke verzorging en verpleging biedt in 
de regio Arnhem.

VACATURES 
Helpende (niveau 2+) 
Verzorgende / Verzorgende IG (niveau 3)

Als zorgverlener draag je zorg voor de dagelijkse zorg van onze cliënten, met een 
klein professioneel team. Ons motto is “Uw zorg is onze zorg”.

Wil je graag ons team komen versterken?  Wij ontvangen dan graag je sollicitatie, 
inclusief CV op ons e-mailadres: info@thuiszorgrijnstad.nl.
Voor nadere informatie, neem dan een kijkje op www.ThuiszorgRijnstad.nl

Thuiszorg Rijnstad  |  Akkerwindestraat 71-K103  | 6832 CV Arnhem | Tel. 026 - 383 59 70

Wat bieden wij:
• Prima arbeidsvoorwaarden 
• Doorgroeimogelijkheden & scholing
• Lease auto bespreekbaar

Functie-eisen:
• Flexibel inzetbaar, overleg mogelijk
• Goede sociale vaardigheden, 
 cliëntgericht en enthousiast zijn

Nieuwgraaf 46  |  DUIVEN
tel. 026 379 13 09

www.sanidirect.nl

2.995,-
INCL. TEGELS

BADKAMER LATIA

PAKKET
DEAL

PLAN JOUW 
BADKAMER 

ADVIESGESPREK. 
NU OOK ONLINE 

MOGELIJK!
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DIDAM – Aan de zijmuur van bloemenzaak 
Anemoon in Didam hangt een bordje in roze 
en wit met de naam ‘hart for her’. Het ver-
wijst naar het pand erachter, waar sinds 
kort een boutique fitness zit speciaal voor 
vrouwen. Boutique’ betekent kleinschalig 
en gemoedelijk. Trotse eigenaresse van de 
franchise-vestiging is Esther Jansen.

De 26-jarige is geboren en getogen in Di-
dam, waarmee haar keuze voor de plaats is 
verklaard. De keuze voor een zelfstandig fit-
nessbedrijf lijkt minder vanzelfsprekend. Es-
ther: “Als kind riep ik al dat ik fysiotherapeut 
wilde worden.” Na de HAVO vertrekt ze naar 
Nijmegen voor de opleiding fysiotherapie. 
Eenmaal afgestudeerd, gaat ze enthousiast 
aan de slag bij een centrum voor fysiothe-
rapie. Maar Esther merkt dat ze meer voor 
haar cliënten wil betekenen dan het zorgsys-
teem toelaat. “Ik liep altijd uit, want ik wilde 
het maximale doen voor mijn cliënt.” Voor 
haar therapiegroep in het zwembad heeft 
ze wél voldoende tijd voor observatie en 
behandeling terwijl de cliënten ‘sporten’ in 
het water. “Het zette mij aan het denken”, 
zegt Esther. Ze vervolgt: “Tijdens mijn stu-
die was mijn wens ooit een medisch sport 
-en beweegcentrum voor de ouder worden-
de mens te beginnen. Kleinschalig, want 
ik wil niet aansturen maar op de werkvloer 

staan.” Iets voor haarzelf beginnen: dat is 
voor Esther dan al duidelijk. Het kwartje valt 
als een vrouwelijke cliënt haar meevraagt 
naar ‘hart for her’. Esther: “Ik was meteen 
gecharmeerd van het concept én de sfeer, 
wilde direct alles over hart for her weten.” De 
website heeft een button met de tekst: wil je 

een eigen vestiging, klik hier. De klik blijkt het 
startschot voor haar carrièreswitch. “Nee ik 
was niet op zoek naar ‘iets’ voor vrouwen”, 
antwoordt Esther. “Als fysiotherapeut behan-
delde ik wel meer vrouwen, ik ken daarom 
hun specifieke klachten en weet welke aan-
pak helpt. Ik weet ook dat sommige vrouwen 

niet graag naar een groot-
schalige gemengde sport-
school gaan of niet sporten 
door tijdgebrek. Dan is het 
mooi dat hart for her be-
staat.” De workout voor alle 
spieren duurt dertig minuten 
en omvat twee keer het cir-
cuit met kracht- en conditie-
oefeningen. “Soms vragen 
nieuwe leden verbaasd waar 
de loopband staat. Dan wijs 
ik naar buiten en zeg dat ze 
dáár kunnen lopen”, lacht Es-
ther. “Hier gaat alles op eigen 
kracht, maar de pompfunc-
tie op de apparaten zorgt er 
wel voor dat niemand over 
haar grenzen gaat”, legt ze 
uit. Esther is blij met haar 
carrièreswitch maar heeft 
géén spijt van haar opleiding 
fysiotherapie. “Juist door 
mijn opleiding kan ik mijn le-
den goed begeleiden in het 
fitness circuit, het vult elkaar 
prima aan.” Wel is ze bewust 

afgestapt van haar titel fysiotherapeut. “Ik 
ben niet meer de behandelaar, ik wil een fy-
siotherapeutische behandeling ook niet in 
de weg zitten, maar wil aanvullend zijn. Dit 
gaat het best als je samenwerkt.” Esther wil 
daarom graag een samenwerking met lokale 
fysiotherapeuten.

Irma de Theije

‘Ik was meteen gecharmeerd van het concept’
Esther begint fitnessbedrijf voor vrouwen aan Lieve Vrouweplein

Esther heeft haar draai gevonden in ‘hart for her’. (foto: Irma de Theije)

De Tweede Wereldoorlog is de 
geschiedenis ingegaan als het 
meest destructieve gewapen-
de conflict dat mensen ooit 
onder elkaar hebben uitge-
vochten. Gedurende de hosti-
liteiten zijn er talloze mensen 
om het leven gekomen en nog 
veel meer gewond geraakt. 
Tevens bleek dat er in de to-
tale oorlog vaak geen ontzag 
was voor de kwetsbaren die 
zichzelf niet konden verdedi-
gen. Er zijn dan ook talloze 
misdaden tegen de mensheid 
begaan. Net zoals na de Eer-
ste Wereldoorlog was er na 
het conflict de consensus dat 
zoiets als de Tweede Wereld-
oorlog nooit meer zou mogen 
gebeuren. Op het eerste ge-
zicht lijkt de periode na deze 
oorlog niet bepaald hoopvol. 
De Westerse geallieerden en 
de Sovjet-Unie, die tijdens de 
oorlog ook al de nodige strubbelingen on-
dervonden in hun onderlinge relatie, raak-
ten bijna direct na het einde van de Twee-
de Wereldoorlog verwikkeld in een Koude 
Oorlog die tot 1991 zou duren. Gedurende 
deze periode zijn er veel oorlogen uitge-
vochten. Toch is er na de Tweede Wereld-
oorlog ook iets heel bijzonders gebeurd. De 
grote machten van de wereld hebben niet 
meer direct oorlog met elkaar gevoerd sinds 

1945. Een dergelijk fenomeen vond voor het 
laatst plaats gedurende de overheersing 
van het Romeinse rijk. De historicus John 
Lewis Gaddis benoemde deze ontwikkeling 
al in 1986 als de lange vrede: long peace. 
Zelfs de angst dat een dergelijke ontwikke-
ling alleen kwam door de Koude Oorlog is 
uiteindelijk misplaatst gebleken, omdat de 
lange vrede zich ook door heeft gezet na de 
val van de Sovjet-Unie in 1991. 

Voor de rubriek De Lie-
mers Werkt bezoeken 
we regelmatig een on-
dernemer of medewer-
ker van een Liemers 
bedrijf.

Naam?
“Robert Simon, wo-
nend in Duiven. Ik ben 
bedrijfsleider van Wil-
lems Verspreidingen, 
Willems Post en Jeda 
Trans.”

Bedrijf?
“Ik begon hier als jongen van dertien jaar 
met het bezorgen van de krant. Al snel 
werd ik door eigenaar Jan Willems gevraag 
om wat meer te doen, zoals folders klaar-
leggen voor andere bezorgers. Er kwamen 
steeds meer opdrachten binnen. De groei 
binnen Willems sprak me aan en daarom 
ben ik na mijn opleiding hier vast aan de 
slag gegaan. Tegenwoordig ben ik manusje 
van alles. Ik verzorg de planning, houd de 
administratie bij en sta in contact met onze 
chauffeurs. Voor PostNL, DHL, Continent 
en andere opdrachtgevers brengen wij met 
zo’n 35 bussen per week gemiddeld 25.000  
pakketten rond.”

Vrije tijd?
“Ik geniet van mijn twee kinderen en ons 
nieuwe stekje in Duiven, waar ik begin dit 

jaar met mijn vriendin Melanie ben gaan sa-
menwonen. Samen hebben we vier kinde-
ren. Verder sport ik graag.”

De Liemers?
“Mijn band met de Liemers is alles. De mees-
te mensen die ik ken, heb ik ontmoet via 
sporten en baantjes in deze regio.”

Mooiste plekje in de Liemers?
“Ik ben geen natuurman, maar kies voor het 
gebied rond de Breuly. Een mooi plekje met 
leuke herinneringen. Als ik mijn eigen kinde-
ren het water in zie rennen, zie ik mezelf 25 
jaar geleden.”

De Liemers Helemaal Goed? 
“Samen met zo’n 200 bezorgers, zorg ik er-
voor dat De Liemers Helemaal Goed Cou-
rant iedere keer weer bij de mensen op de  
mat valt.”

Sylvain Thöni Kyra Sannes

De lange vrede ‘Mijn band met de Liemers is alles’

“Ik ben manusje van alles”. (foto: Kyra Sannes)



Kortingswaanzin: 

6,093% korting 

voor iedereen die 
groter is dan 

3,54 meter.
Of je kiest voor de
laagsteprijsgarantie
van HORNBACH.

Geen aanbiedingen. Altijd voordelig.
Duiven
Nieuwgraaf 18, 6921 RJ 

 Elke zondag open!

Kijk voor de actuele openingstijden op hornbach.nl 
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Aangepast sporten in 
‘corona-tijd’ weer van start
ZEVENAAR – Vanaf donderdag 
27 augustus gaan deelnemers 
van de vereniging voor aangepast 
sporten V.A.S. De IJsselstreek on-
danks Covid-19 weer veilig buiten 
of binnen sporten.

De buitensport is in het park mid-
den in Zonegge. Bij slecht weer in 
de sportzaal van het Liemerscol-
lege, locatie Zonegge, van 14.30-
15,30 uur. De activiteiten bestaan 
uit rek-, strek-, balans-, en spierver-
sterkende oefeningen, afgewisseld 
met verschillende spelsituaties 
waarin uithoudingsvermogen, reac-
tiesnelheid en balans op de proef 
worden gesteld. Aansluitend is er 
voor liefhebbers nog een uur aan-
gepast volleybal.

Wie kan hieraan meedoen? 
Eigenlijk iedereen, jong of oud! Bij 
aangepast sporten zijn de individue-
le mogelijkheden van de deelnemer 
bepalend voor wat iemand doet. 
Daarom is er geen speciale doel-
groep maar kan iedereen die ‘iets’ 
niet meer goed kan hier toch mee-
doen. Denk aan mensen met hart-, 
vaat-, spier- of gewrichtsproblemen 
of niet aangeboren hersenletsel.

Voor belangstellenden is dit een 
mooie gelegenheid om eens te 
komen kijken of nog beter om vrij-
blijvend een paar keer gratis mee 
te doen. Bewegen moet! Uitge-
breide informatie staat op www.
vasdeijsselstreek.nl of bel ervoor 
06 40087543.

Pelgrimswandeling
LIEMERS – De gezamenlijke 
protestantse gemeenten in de 
Liemers houden op zaterdag 5 
september weer een Pelgrims-
wandeling.

“We verzamelen om 10.30 uur 
bij camping Rhederlaagse Meren 
aan de Marsweg 2 in Lathum. We 
gaan deze keer op eigen gelegen-
heid naar deze verzamelplek, om 
mogelijke besmettingen met co-
rona in auto’s te voorkomen. Van 
daar af lopen we naar camping De 
Veerstal, steken dan over met het 
pontje naar Giesbeek en lopen zo 

terug naar Lathum. Totaal onge-
veer 7 km.
In de buitenlucht lopen is veilig, 
mits we ongeveer 1,5 m afstand 
van elkaar houden. Neem zelf een 
lunchpakket en eventueel wat te 
drinken mee. Onderweg zullen 
we onder leiding van ds. Jolande 
Baardewijk enkele malen stilstaan 
bij het thema ‘Door het Water’. De 
kosten voor het pontje bedragen 
een euro per persoon.
Opgeven vooraf is noodza-
kelijk. Dat kan via de mail:  
habonnink@live.nl of telefonisch: 
026 3114522.

Is opvoedingsondersteuning nodig?
LIEMERS – Onderzoek (Neder-
lands Jeugd Instituut) wijst uit dat 
het grootste deel van de ouders 
tevreden is over het verloop van 
de opvoeding van hun kinderen 
en vindt zichzelf goed in staat om 
voor kinderen te zorgen en regel-
maat en structuur te bieden.

Tegelijk vindt 54 procent het ou-
derschap ook moeilijker dan ge-
dacht. Eén op de vijf ouders (20 
procent) heeft soms het gevoel de 
opvoeding niet goed in de hand 
te hebben, hoe goed ze hun best 
ook doen. Iets minder ouders (15 
procent) hebben vaak het gevoel 
de opvoeding van de kinderen niet 
goed aan te kunnen .
Humanitas Home-Start de Lie-
mers biedt laagdrempelige op-
voedingsondersteuning aan ge-
zinnen met kinderen (vanaf 28 
weken zwangerschap tot 18 jaar), 
in de gemeenten Duiven, Wes-
tervoort en Zevenaar. Een team 
getrainde en betrokken vrijwilli-

gers bezoekt één keer per week 
een gezin thuis, waarin vragen 
zijn rondom opvoeden en biedt 
ondersteuning. Hulp vragen ge-
tuigt van kracht, niet van zwakte! 
Aanmelding voor Home-Start kan 
via een verwijzer (bijvoorbeeld 
het consultatiebureau, de huis-
arts). Ouders kunnen zichzelf ook  
aanmelden.

Ben je benieuwd of we iets voor 
jou/je gezin kunnen betekenen of 
ben je nieuwsgierig geworden of 
dit vrijwilligerswerk bij jou past? 
Neem dan contact op met één van 
de coördinatoren: Christien Stoe-
ten: c.stoeten@humanitas.nl, 06 
57025907 of Marjolein Nieuwen-
huisen: m.nieuwenhuisen@huma-
nitas.nl, 06 12363420.

Koele verrassing voor bewoners Liemerije
ZEVENAAR – Coco Strijbosch de 
eigenaresse van IJssalon Pisa 
vroeg Daphne Slutter bewegings-
agoog bij Liemerije, afgelopen 
weekend of ze de bewoners van 
de Liemerije in Zevenaar met een 
ijsje mocht verrassen.

‘De bewoners hebben het de af-
gelopen tijd niet makkelijk gehad 
en de extreme temperaturen wa-
ren ook niet aangenaam’, zegt 
Slutter. Daarom hoopt Strijbosch 
met het uitdelen van de ijsjes de 
ouderen verkoeling en een geluk-
smomentje te bieden. Strijbosch: 
‘Het is een klein gebaar maar 
kan wel het verschil maken van 
iemands dag, want wie wordt er 
nou niet blij van ijs?’ Slutter: ‘Mijn 
collega’s zagen de bewoners la-
chen en stralen.’ ‘Dat is dus pre-
cies waarvoor ik het gedaan heb!’, 
zegt Strijbosch. “Alles uiteraard  
corona-proof.’

Sterren
Staan vele mysterieuze bood-
schappen in geschreven,
Wij hebben een pracht cadeau ge-
kregen,
Stand van de maan, sterren, op de 
datum van ons tweede leven,
Van een heel, lief, aardig mens,
Bij een vallende ster, doe je een 
wens,
Basketbal, seizoen staat op punt 
van beginnen,
Leden, staan als jonge lammetjes 
in de wei te springen,
Straks de bal laten stuiteren, zich-
zelf zien te overwinnen,
Als individu, ultieme spelplezier 
gaan beleven,
Samen spelen, samen sporten, 
blijft het streven,
Gaat niet om verlies, overwinning 
of de zege,

Laatstgenoemde, is (soms) het be-
oogde resultaat,
Het team zo steeds hoger op de 
ranglijst staat,
Kampioen worden is leuk,
0nverwachts dit behalen zelfs 
uniek,
In Zevenaar klinkt het stuiteren van 
de bal,
Over de afgelopen jaren, echt bijna 
overal,
Vele locaties, vele plekken, in me-
nig sporthal,
De Brug, Stegeslag, Lentemorgen, 
Heerenmaten,
In dit jubileumjaar komen we er 
vast nog over te praten,
Helaas hebben vele leden ons, ook 
verlaten,
Boven het heelal ,zon, sterren en 
maan,

Zullen ze het vast van boven alle-
maal gadeslaan,
Hoe het Basketiers´71 nu zal ver-
gaan,
Zij, hebben ooit de bakermat ge-
legd, voor ons bestaan,
Verleden, heden, toekomst, hoe 
deze eruit ziet weet geen mens,
Kijkend om ons heen, verleggen wij 
ook onze grens,
Wat ons het nieuwe speelseizoen 
moge brengen of zal wezen,
Wij blijven actief, onze columns 
schrijven, blijft u ze lezen,
Inhoud er van nog onbekend, staat 
in de sterren geschreven,
Basketiers´71 blijft voor ons een 
factor in ons leven! 

M & M 

IJsjes worden overhandigd.

Tevredenheid opvoeden en ouderschap. (foto; C. Stoeten)

ANGERLO – In deze vreemde tijd 
is er nieuws op sponsorgebied 
bij Angerlo Vooruit. Er zijn ver-
schillende sponsoren die de sa-
menwerking voort willen zetten 
binnen de jeugdafdeling van de 
mooiste voetbalvereniging uit 
de Liemers. 123inkt.nl voorziet 
de jeugdafdeling van Angerlo 
Vooruit al jaren van voetbalkle-
ding.

“In het seizoen 2020/2021 zal de 
jeugd voor de derde keer worden 
voorzien van nieuwe voetbalkle-

ding. 123inkt.nl zal voor aanvang 
van het nieuwe voetbalseizoen 
nieuwe shirts, broeken, sokken, 
trainingspakken en tassen leve-
ren. Naast onze hoofdsponsor 
voor de jeugd 123inkt.nl – dat 
zich op de voorzijde van het shirt 
presenteert – zal Rotra achter op 
het shirt te zien zijn. De mouwen 
van de voetbalshirts worden be-
dekt door Jacobs verhuizingen 
bv en TKH Security.
Wij zijn deze sponsoren erg dank-
baar voor de meerjarige sponso-
ring van onze jeugd.

Sponsor bedankt
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‘Eenzaamheid
kun je alleen 
zelf voelen’
Eenzaamheid is een persoonlijke er-
varing. De een heeft een groter soci-
aal netwerk (zoals familie, buren,vrien-
den) nodig dan de ander. Dit maakt 
eenzaamheid moeilijk te peilen. Het is 
iets wat je alleen zelf kunt voelen. 
“Herkenning en erkenning zijn de eer-
ste belangrijke stappen om sociaal 
isolement te voorkomen”, zegt Hennie 
Willemen van de stichting WijKern. 
“Hoe meer we weten, hoe meer we 
kunnen doen. Het vraagt moed, ini-
tiatief, en wilskracht, waarbij wij als 
stichting WijKern graag een hand wil-
len uitreiken om verbindingen te leg-
gen die kunnen bijdragen tot een een 
gelukkig en gezond leven”

Mikado opent de deuren tijdens Week van de Ontmoeting

Kop koffie en 
een goed gesprek

   Week van 
de Ontmoeting

In de gemeente Duiven hebben diverse verenigingen en stichtingen elkaar gevonden in de Week van de Ontmoeting. Een van de 
partijen die de deuren opent, is welzijnsorganisatie Mikado. Waar je terecht kunt voor gezellige activiteiten of een goed gesprek.

AGENDADatum  Activiteit
 
2 okt Workshop: Spelenderwijs naar meer contact (WijKern)
3 okt Stoelyoga voor ouderen door Sabine Lichtenberg (Zilverschoon 12B)
3 okt Fietstocht met de duofiets (Theehuis Horsterpark)
4 okt  Open dag WijKern (Eilandplein 300)
5 okt Bezichtiging RK Kerk (RK Kerk)
6 okt Optreden De Buurvrouwen, sketches over vroeger (De Stek)
6 okt  Thema-middag: Eenzaamheid door Prot. Christelijke Ouderenbond 

(SOW-kapel)
6-8 okt Ontmoeting en een goed gesprek, open huis Mikado (Huis van Droo)
7 okt Workshop: Spelenderwijs naar meer contact (SOW-kapel)
7 okt Muziekoptreden: Maestro en Co, Nederlandse liedjes (De Stek)
8 okt Film: Eenzaamheid (Filmhuis Bij Bert, Ogtent)
8 okt In gesprek over eenzaamheid (SOW-kapel)
2 okt en Open huis: ontmoeten, tekenen, schilderen, bridge, biljart (WijKern)
5 t/m 8 okt 

Vervoer deze week via Plusbus de Liemers, 06-29535547, Stichting Graag  
Gedaan 026 4440094 (9-12 uur) of www.hulpdienst-graag-gedaan-duiven.nl.

Compleet programma met tijdstip en locatie via 
www.duiven.nl/week-van-de-ontmoeting en www.liemersactueel.nl/eenzaam

aaike van den Brink en Chantal 
Balke van stichting Mikado zijn 
blij met de Week van de Ont-

moeting. “Het is belangrijk om aandacht 
te schenken aan mensen die zich een-
zaam voelen”, zegt Maaike, die het bijzon-
der vindt dat de week in Duiven is gericht 
op samenwerking tussen organisaties. 
“We steunen en versterken elkaar en 
maken er daardoor een mooie week van.” 
Als deelnemende partij nodigt Mikado 
mensen van harte uit om deel te nemen 
aan de activiteiten. 
Chantal: “De eenzaamheid oplossen kan 
niemand, maar iemands eenzaamheid 
doorbreken kunnen we allemaal. Wij ho-
pen dat deze week dan ook een aanzet is 
tot ontmoeting en verbinding.”
Huis van Droo opent dinsdag 6 en don-
derdag 8 oktober tussen 10 en 12 uur de 

deuren. Chantal: “In het Huis van Droo 
zit de buurtlounge, dit is een plek waar 
je andere mensen ontmoet. Hier vul je 
samen, naar eigen wens, je dag leuk en 
zinvol in. Iedereen is altijd welkom om aan 
te sluiten, al moet je je in de Week van de 
Ontmoeting wel aanmelden. Dat heeft te 
maken met de coronaregels.”

Maaike van den Brink geeft aan dat veel 
mensen wel eens een fase van een-
zaamheid ervaren. “Daar zit nog best 
een taboe op, terwijl je echt niet de enige 
bent. Veel jongeren en ouderen kampen 
met deze gevoelens. Een fijn recept is 
om meer contacten op te doen. Samen 
zijn helpt. Daarom nodigen we mensen 

uit voor een groepsactiviteit, maar ook 
voor bijvoorbeeld een kop koffie of thee 
en een goed gesprek. Ook dat kan bij 
ons. We denken graag mee om te kijken 
wat er nodig is om mensen in contact te 
brengen met anderen.”
Mikado werkt - net als bij de Week van de 
Ontmoeting - samen met tal van vrijwil-
ligersorganisaties, maatschappelijk werk 
en zorgpartijen. Maaike: “We kennen 
diensten die gericht zijn op ontmoeting 
en het uitbreiden van je netwerk. Die in-
formatie delen we graag!”

Voor deelname aan activiteiten is  
inschrijving noodzakelijk. Stuur een 
e-mail naar  eentegeneenzaamheid@
gmail.com of bel naar Mikado, bereik-
baar op maandag en donderdag tussen 
9.00 en 12.30 uur via (0316) 250700. 

M

Maaike van den Brink en Chantal Balke 
van Mikado schenken koffie aan de 

‘breigroep’. Foto: Sjoerd Geurts
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Passie, liefde en persoonlijke 
groei in tijden van crisis 
REGIO – Een verre reis naar een 
tropische bestemming, regel-
matig lekker uit eten of afspre-
ken voor een eerste date… voor 
veel Nederlanders vormden deze 
zaken een vanzelfsprekend on-
derdeel van het leven. Tot een 
zeker virus aan haar globale 
opmars begon en het leven van 
miljarden mensen overhoop 
haalde. Ineens is een heleboel 
activiteiten niet meer mogelijk. 
En dan beseffen we maar al te 
goed wat voor ons het eigenlijk 
allerbelangrijkste is: liefde en de 
juiste mensen om ons heen.

Veel singles in ons land worden tij-
dens de coronacrisis extra hard ge-
raakt. Om kwetsbare familieleden te 
beschermen, mijden ze afspraken 
met hun geliefden. Vrienden blij-
ven om dezelfde reden op afstand. 
Mensen die samenwonen met hun 
partner kunnen wel van elkaar ge-
nieten. De meeste vrijgezellen onder 
ons missen echter die knuffel, een 
hand op hun schouder en fysieke in-
timiteit. En daten is nu helaas even 
geen optie.

Het geheim van Mens & Relatie: hoe 
word je de beste versie van jezelf. 

Niki de Man is werkzaam bij Mens 
& Relatie, Nederlands grootste bu-
reau op het gebied van persoonlij-
ke bemiddeling. “Het is zo fijn om 
singles met een relatiewens zorg-
vuldig te kunnen begeleiden naar 
een geschikte partner! Dit doen we 
al meer dan 35 jaar met succes, en 
dat blijven we ook in deze bijzon-
dere tijd met veel liefde doen. We 
helpen mensen van jong tot oud om 
de beste versie van zichzelf te wor-
den en met een geschikte partner te 
werken aan een goede relatie.”
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Niki de Man 026 
2022952, www.mens-en-relatie.nl.

Goed financieel advies waardevol bij  
een scheiding
ZEVENAAR – Bij een scheiding 
moet er veel geregeld worden. 
Naast emoties spelen er ook veel 
zaken op financieel en fiscaal ge-
bied. Financiële zekerheid zorgt 
voor een onbezorgde toekomst na 
de scheiding.

Eén van de eerste vragen is vaak: 
‘Kan ik in de woning blijven wonen?’ 
Madelon Plaisier: ‘In het eerste ge-
sprek gaan we op basis van de fi-
nanciële gegevens kijken of behoud 
van de woning mogelijk is. Vaak is 
er veel meer mogelijk dan in eerste 
instantie lijkt. De Stichting Waar-
borgfonds Eigen Woning biedt ons 
meerdere handvatten. Ook maakt 
het uit of er op de woning een hy-
potheek met Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG) zit. Daarnaast ne-
men we het recente inkomen, de 
uitstaande verplichtingen, eventu-
ele leningen, het vermogen en de 
hoogte van de alimentatie mee.’
Paul Koning: ‘In zo’n traject hebben 
we twee toets momenten. Bij de 
eerste toets kijken we naar de haal-
baarheid van behoud van de wo-
ning. We vragen de klant op basis 
van de uitkomsten van de toets hun 
‘financiële huishoudboekje’ op orde 

te krijgen. Vaak kunnen de partijen 
dat niet samen en is er een advo-
caat of mediator nodig. Wij werken 
onder andere samen met Quick Me-
diation. Zodra er meer duidelijkheid 
is, doen we een vervolgtoets. Die 
vervolgtoets doen we voordat het 

echtscheidingsconvenant 
door de rechter bekrach-
tigd is. Onze ervaring is 
dat er door te schuiven 
met posten behoud van 
de woning vaak wel mo-
gelijk is. Door onze aan-
pak kan een hypotheek 6 
tot 8 weken sneller afge-
wikkeld worden dan nor-
maal. Daarnaast vinden 
we het belangrijk om het 
pensioen, verzekeringen 
die op elkaar afgesloten 
zijn en de fiscale afwikke-
ling mee te nemen in het 
proces.’
Madelon Plaisier gaat 
graag met u in gesprek 
voor een zorgeloze toe-

komst na de scheiding. Een telefoon-
tje is al voldoende, 0316 527925.

Koning Financiële Diensten, 
Postbus 262, 6900 AG Zevenaar; 
0316 527925 (ook WhatsApp); 
info@koningfd.nl; www.koningfd.nl.

OCHTEN – “Op 11 sep-
tember hopen wij weer 
open te gaan en staat 
ons groencentrum weer 
vol met kleurige, nieuwe 
soorten en maten plan-
ten. Half oktober be-
ginnen we met het aan-
vullen van de voorraad 
haag-en bosplantsoen 
en de fruit- en sierbo-
men, waarin we erg veel 
keuze hebben. Zo heb-
ben we ook laan-, lei- en 
dakbomen en allerlei 
andere vormen.”

“Bent u op zoek naar iets 
specifieks of unieks? 
Vraag ernaar bij ons 
team en wij zullen ons 
best doen om het mo-
gelijk te maken, één 
van onze specialiteiten. 
Zo hebben wij ook vijgen, kaki’s, 
amandels, mispels, nectarines, 
nashiperen en veel meer soorten 
beschikbaar, als mooie oude boom 
met een nostalgische vorm.
Daarnaast hebben we ook alle an-
dere benodigdheden voor uw tuin, 
zoals meststoffen en (biologische) 
bestrijdingsmiddelen, maar ook 

de echte Felco snoeischaren zijn 
bij ons verkrijgbaar. We zijn een 
premium verkooppunt van DCM. 
Want Groencentrum de Batterijen 
is het meest complete plantencen-
trum van Nederland en omdat wij 
een van Nederlands grootste kwe-
kerijen op het gebied van vrucht-
bomen zijn, volgen we de nieuwste 

trends op de voet. Hierbij 
hoort ook dat we ons veel 
bezig houden met maat-
schappelijk verantwoord 
ondernemen en aan het 
milieu denken. Dit ziet u 
ook terug aan de bomen 
die u bij ons koopt: onze 
fruitbomen in container 
zijn 100% biologisch ge-
kweekt en een groot ge-
deelte van onze overige 
fruitbomen ook.
Ons bedrijf is gecertifi-
ceerd met bovenwette-
lijke milieueisen: ‘On the 
way to planetproof’ en 
‘Skal’. Wilt u meer weten? 
Kijk eens op www.bat-
terijen.nl, in onze web-
shop kunt u een greep 
uit ons assortiment vin-
den. Wilt u op de hoogte 
blijven van ontwikkelin-

gen? Schrijft u zich dan in voor 
de nieuwsbrief op onze website of 
volg ons op Facebook en/of Insta-
gram.”

Groencentrum De Batterijen, 
Bonegraafseweg 68, Ochten; 
0344 641271; info@batterijen.nl; 
www.batterijen.nl.

Tijd om te tuinieren!  

ARNHEM – Een kunstgebit dat los 
zit is erg vervelend, want eten met 
een kunstgebit dat los zit, is erg 
lastig. Ook praten is lastig met 
een kunstgebit dat niet stevig vast 
zit. U kunt dan eventueel, inciden-
teel, kleefpasta gebruiken. Maar 
u moet zich realiseren dat kleef-
pasta niet de oplossing is. Kleef-
pasta bevat componenten die bij 
langdurig en veelvuldig gebruik 
schadelijk zijn voor uw gezond-
heid. Lees voordat u kleefpasta 
gaat gebruiken zeker de gebruiks-
aanwijzing. Als uw kunstgebit los 
zit, is het beter om het probleem 
op te lossen en een afspraak te 
maken bij de tandprotheticus om 
te kijken wat werkelijk de oorzaak 
is van uw loszittende kunstgebit.

Een slecht passend kunstgebit 
kan er voor zorgen dat het slinken 
van de kaak extra snel gaat. Om 
uw gebit weer goed passend te 

maken kunnen wij een rebasing 
plaatsen. Een nieuwe basis in het 
kunstgebit. Het kan ook zijn dat u 
toe bent aan een nieuw kunstge-
bit. De basisverzekering vergoedt 
75 procent, iedere vijf jaar, voor 
een nieuw kunstgebit.
Is uw kaak erg laag geworden en 
is daardoor rebasing of een nieuw 
kunstgebit niet meer mogelijk? 
Dan is het advies van de tandpro-
theticus, voor dat het slinken van 
de kaak ernstiger wordt, om im-
plantaten te laten plaatsen. Het 
slinken van de kaak stopt dan en 
dan heeft u een gebit wat hele-
maal goed vast zit. Neem contact 
met ons op zodat u ook weer zor-
geloos kunt lachen.

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

Ook iets onder de aandacht bren-
gen in uw regio? Stuur uw bericht 
eenvoudig in via onze website: 
www.gemeentenieuwsonline.nl.

Klik eerst op de regio waarover uw 

bericht gaat. Alleen voor die regio 
stuurt u het in. Als u uw bericht ook 
graag in andere regio’s geplaatst 
wilt hebben, kunt u dit aangeven bij 
‘Opmerkingen’. Vervolgens klikt u 
op: ‘Nieuws insturen’. De rest wijst 

zich vanzelf. Heeft u vragen of hulp 
nodig bij het online insturen? Belt 
u dan gerust even: 0481-464770. 
We helpen u uiteraard graag verder, 
zodat ook uw bericht in de krant 
terecht komt.

Zit uw kunstgebit los? 
(foto: Kim Brugman)

Madelon Plaisier gaat graag met u in gesprek. 
(foto: Ronald Lubbers)

Bericht insturen?

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



Bakkerstraat 30, Arnhem

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

www.riekershop.nl

*Geldig tot en met 30 september 2020 en alleen in de winkel

2 HALEN = 1 BETALEN*

GEHELE COLLECTIE DAMES- & HERENSCHOENEN

GROTE OPRUIMING

OP=OP
Wij gaan verhuizen!

Onze sterke punten
Parkeren voor de deur

Eigen technische dienst

Computers worden 

startklaar afgeleverd

Personeel met verstand

van zaken

Garanties met goede 

service

Gamerslagplein 2

6826 LA  Arnhem

Tel.: 026-362 82 50

www.computershoparnhem.nl

Alle vermelde prijzen zijn 

inclusief 21% BTW en geldig t/m

16-9-2020. Prijs- en modelwijzi-

gingen voorbehouden.

SSD i.p.v. harddisk

Maak uw desktop of note-

book sneller door de harddisk

te vervangen door een SSD.

Wij kunnen eventueel ook de

inhoud 1:1 ‘klonen’ van hard-

disk naar SSD

SSD 120GB

SSD 240GB

SSD 480GB

SSD 960GB

€ 24,99

€ 39,99

€ 59,99

€ 109,99

Computer defect?

Computershop Arnhem repa-

reert computer en notebooks,

ook die niet bij ons gekocht

zijn. Heeft u problemen met

uw apparatuur? Kom langs

en wij kunnen kijken of we u

kunnen helpen!

u

v

w

x

y

Computershop Arnhem: ook úw computerspecialist in Gelderland

AMD A6-9225 processor

4GB geheugen

128GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad S145

€ 399,-

AMD Ryzen5 3500 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 549,-

Lenovo IdeaPad V155

Intel Core i3-7020U processor

4GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 479,-

HP 15-DB1023NQ

Intel Core i3-7020U processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 499,-

HP 15-DB1023NQ

AMD Ryzen3 3200 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 499,-

Lenovo Ideapad V155

Intel Core i3-1005 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus A509JA-EJ124

€ 599,-

Intel Core i3-1005 processor

8GB geheugen

256GB SSD + 1TB harddisk

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Dell Inspiron 3593

€ 599,-

Intel Core i5-8265 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” IPS scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Medion Akoya S6445

€ 629,-

Intel Core i5-4200 processor

8GB geheugen

128GB SSD

14” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 840

€ 379,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-5200 processor

8GB geheugen

240GB SSD

13,3” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Probook 430 G2

€ 399,-

gebruikt

notebook

AMD Athlon 3000G processor

Dual Core, 3.5GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 6B

€ 399,-

Intel Core i5-9400 processor

Six Core, 2.9-4.1GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3S

€ 649,-

AMD Ryzen 3-2200 processor

Quad Core, 3.5-3.7GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 5A

€ 469,-

AMD Ryzen 5-3400 processor

Quad Core, 3.7-4.2GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3R

€ 579,-

AMD Ryzen 5-2600 processor

Six Core, 3.4-3.9GHz

16GB geheugen/500GB SSD

AMD RX580 graphics 8GB

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 2G

€ 799,-

AMD Ryzen 7-2700X proc.

Eight Core, 3.7-4.3GHz

16GB geheugen/500GB SSD

AMD RX590 graphics 8GB

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 3G

€ 929,-

AMD Ryzen7 3500 processor

8GB geheugen

256GB SSD + 1TB harddisk

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 699,-

HP 15-DB1200NY

Intel core i5-9300H processor

16GB geheugen

512GB SSD

15,6” scherm (GTX1650)

Windows 10

2 jaar garantie

€ 999,-

Acer Nitro 5

Back2School, 

Back2Office of 

voorlopig nog thuis-

werken?

Met een nieuwe 

computer gaat dat

toch veel beter?

Sta op met gemak 
in Duiven

Remco Kluck

‘t Holland 51 A, 6921 GX Duiven. Tel. 06 - 518 21 098
info@staopmetgemak.nl • www.staopmetgemak.nl • KvK 65745

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op-stoelen 
met garantie

Ook voor 
het repareren 
en reinigen van 
uw sta op stoel
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REGIO – In het derde weekend van septem-
ber vindt voor de vijfde keer het 3 Oever 
Festival plaats. Een deel van het festival 
speelt zich af in de Liemers. Het festivalge-
bied beslaat de gemeenten Zevenaar, Lin-
gewaard en Berg en Dal, onderverdeeld in 
respectievelijk Oostoever, Westoever en 
Zuidoever. Elke oever heeft zijn pleister-
plaats en ruim zestig kunstenaars stellen 
hun atelier open voor het publiek of expo-
seren op een andere mooie locatie. Deze 
kunstenaars doen mee aan de 3 Oever Ate-
lier Route, een belangrijk onderdeel van het 
festival.

Pleisterplaats op de Oostoever is biologisch 
restaurant Heerlijckheid Herwen. Op 19 en 
20 september 2020 staat het restaurant in 
het teken van het 3 Oever Festival. Zes heel 
verschillende kunstenaars zullen daar hun 
werk laten zien. Daarnaast zijn er diverse 
optredens en workshops. Marion Steur gaat 
in Heerlijckheid Herwen bijvoorbeeld gedich-
ten voordragen en workshops geven. Marion 
kwam in aanraking met het 3 Oever Festi-
val via beeldend kunstenaar Bart Ensing uit 
Culemborg, die dit jaar voor het eerst mee-
doet aan het 3 Oever Festival. Marion en Bart 
maakten samen het boekje ‘Voel maar; ge-
sproken hout’. Bart is tijdens het festival Ar-
tist in Residence in de Piramide aan de Waal 
in Gendt, maar exposeert ook kunstwerken 
in Herwen, tegenover pleisterplaats Heerlij-
ckheid Herwen en in Millingen aan de Rijn, 
bij de Molenkolk. Hij zorgt dit jaar duidelijk 
voor de verbinding. Hoe meer de oevers met 
elkaar verbonden raken hoe meer kracht en 
gratie het 3 Oever Festival uitstraalt.

Route van gedichten
Marion Steur wil de bezoekers van het festi-
val meenemen op een route van gedichten 
door het landschap. “Toen ik door Marcel 
Geurds, eigenaar van Heerlijckheid Herwen, 
werd rondgeleid, zag ik die grote bult ach-
terin de moestuin. Toen wist ik het meteen: 
ik ga bovenop die bult, tussen al dat groen, 
mijn bloemlezing van gedichten voordragen. 
Het publiek kan driemaal op beide dagen de 
route door het landschap aan de hand van 

gedichten meemaken. Daarnaast geef ik 
korte workshops van maximaal een half uur 
waarin ik mensen uit ga dagen met woorden 
en beelden te werken aan een collage over 
hun landschapsbeleving.” Ze wil mensen 
graag raken met het voordragen van haar ge-
dichten en die van andere favoriete dichters. 
Variërend van Hendrik Marsman (Denkend 
aan Holland) en Hans Andreus tot de soms 
heftige gedichten van de Zuid-Afrikaanse 
Antjie Krog. “Ik vind het mooi om te zien als 
mensen tranen in hun ogen krijgen tijdens 
mijn voordracht. Dat betekent dat ik iets los 
maak bij iemand. Dat kan een begin zijn van 
iets moois, iets wat grote gevolgen kan heb-
ben voor iemands emotionele groei. Wat hij 
of zij er verder mee doet is aan de persoon 
zelf. Ik vind het mooi om een steentje bij te 
dragen aan zo’n proces.” Beeldende kunst en 
poëzie kunnen elkaar heel mooi aanvullen, 
vindt Marion. “Een beeldhouwer kijkt bijvoor-
beeld vooral naar de vorm en de structuur 
van zijn materiaal en vraagt zich af wat hij 
daar van kan maken. Ik zie als dichter daar 

juist weer andere dingen in, ik bekijk het ook 
met holistische blik. Daarover ga je als kun-
stenaars dan met elkaar in gesprek en dat 
verrijkt de kunst, er ontstaat iets bijzonders. 
Dat geeft ruimte, die iedereen nodig heeft: 
voor de kunstenaars in het scheppingspro-
ces en voor de kijkers en luisteraars als zij 
het werk ondergaan. Ik werk graag samen 
met andere kunstenaars, maar maak ook 
zelf beeldende kunst. Ik ben begonnen met 
alleen woorden, maar gaandeweg miste er 
iets. Zo ben ik gaan experimenteren en ont-
stonden de beelden als vanzelf.”

Voelbare aandacht
Marion vindt de wisselwerking met haar pu-
bliek heel belangrijk. “Meestal is er voelba-
re aandacht. Daarmee raak je eigenlijk het 
hele lijf van iemand, van de ratio (het hoofd) 
tot het gevoel (de buik). Als je een gedicht 
goed voordraagt vindt er vanzelf resonantie 
plaats. De energie die ik met mijn klanken 
verspreid wordt opgepikt door het publiek. Zij 
dragen dat dan weer over op anderen.” Mari-

on beklimt de berg en draagt twee prachtige 
gedichten voor. Uit het laatste gedicht komt 
het fragment: ‘Als ik stil ben, heel stil, hoor 
ik flarden wegvallen, hoor ik stilte groeien, ik 
strek me uit en reik vanaf vaste grond naar 
diepblauwe leegte waarin alles is waarin 
niets weegt’. Haar stemgeluid, de dramatiek, 
gecombineerd met de ruige, groene plek in 
de moestuin, maken grote indruk.

Sociale dieren
Marion heeft zin in het festival. “Ik ben blij dat 
het 3 Oever Festival op mijn pad is gekomen. 
In deze rare coronatijd zijn zoveel culturele 
evenementen afgelast. Mensen zijn sociale 
dieren, die moet je niet opsluiten. Wij hebben 
de cultuur nodig in ons leven. Ik ben dus blij 
dat het 3 Oever Festival gewoon door kan 
gaan in september.” Er is nog veel meer te 
beleven op de Oostoever van het 3 Oever Fes-
tival. Een van de andere bijzondere locaties 
op de Oostoever is het Gemaal Oude Rijn in 
Pannerden. Rick Kewal en René Gademan, 
van het Kunstcollectief Rauw uit Arnhem, zul-
len daar acte de présence geven. Het gemaal 
biedt daarnaast plaats aan drie beeldend kun-
stenaars. In het centrum van Zevenaar vormt 
Moestuin Deelhoven bij Huis Sevenaer tijdens 
het festival het decor voor de beelden van Will 
Schropp en ook het Dorpshuis in Groessen 
herbergt vier kunstenaars. Er zijn (fiets)routes 
uitgezet, te vinden op het programma, dat op 
de verschillende locaties gratis mee te nemen 
is. Op 18 september vindt traditiegetrouw de 
feestelijke opening van het 3 Oever Festival 
plaats in Fort Pannerden. Het fort ligt in het 
centrum van het grote festivalgebied.

Het 3 Oever Festival is een van de eerste 
evenementen die weer plaats kunnen vinden 
sinds de lockdown vanwege het coronavirus. 
Op elke locatie zal rekening worden gehou-
den met de dan geldende coronamaatrege-
len. “Het festival gaat zeker door, behalve als 
het hele land opnieuw in de lockdown gaat, 
maar daar gaan we niet vanuit,” aldus Trudie 
de Jong, voorzitter van het 3 Oever Festival. 
Meer informatie: www.3oeverfestival.nl.

Marion Steur op dichttour bij Heerlijckheid
3 Oever Festival is één van de eerste festivals na de lockdown

Het gemaal biedt ruimte aan drie kunstenaars

Bovenop de bult in de moestuin draagt Marion Steur haar gedichten voor

Alie Engelsman



 
 

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: 

 

Binnen het MDT-project “Jong Geleerd is 
Jong Gedaan” draait het om 900 jonge-
ren die in een periode van een haf jaar, 
80 uur vrijwilligerswerk gaan verrichten. 
Ze zijn vrij om te kiezen aan welke initia-
tieven ze deel willen nemen, opdat ze 
zelf hiervan leren en bovendien de     
samenleving een stukje mooier maken. 
HOPE XXL wil met het uitvoeren van zo-
genaamde Tr8-projecten bereiken dat 
uiteindelijk iedereen op deze wereld zijn 
of haar eigen leven kan beoordelen als 
een goed leven, of anders gezegd, een 
leven met het rapportcijfer 8. Wanneer 
het aankomt op het gedachtengoed van 
HOPE XXL, is er niemand een grotere 
inspiratiebron geweest dan Jan Terlouw.  

De oud-natuurkundige, -politicus en 
schrijver houdt zich op 88-jarige leeftijd 
nog altijd vol passie bezig met het moti-
veren van de nieuwe generaties; “De 
politiek is tot veel in staat,” legt Jan rustig 
uit vanuit zijn tuin in het mooie Twello. 
“Maar dat betekent niet dat daardoor je 
eigen verantwoordelijkheid wordt be-
grensd.” Terlouw vertelt dat hij gefasci-
neerd is door de energie en de welwil-
lendheid van de jongeren van nu: “Jullie 
doen nu al veel goeds op het gebied van 
klimaat en politieke betrokkenheid.”  
Vertelt hij optimistisch. “Jullie leven in 
een tijd met veel (mondiale) uitdagingen 
en jullie inzet zal ook nodig zijn om de 
aarde op alle fronten heel te laten.” Jan 
Terlouw en HOPE XXL werken al jaren 
nauw samen; zo maakt Jan al jaren deel 
uit van de ‘Raad van Aanbeveling’. Ter-
louw, een natuurlijke verhalenverteller, 

legt zijn affiniteit met HOPE XXL uit: 
“Datgene HOPE wil bereiken, sluit naad-
loos aan op hoe ik zelf ook naar de    
wereld kijk: jong en oud, samen.” Kalm 
neemt Terlouw een slok van zijn koffie 
voordat hij zijn verhaal afmaakt. “De 
boeken die ik geschreven heb, de verha-
len, beschrijven op deze wijze de uitda-
gingen van onze moderne tijd, maar de 
les is dat we nog niet zo ver zijn om ze 
op te lossen!”  

Jan benadrukt de meerwaarde van het 
gebruik van verschillende perspectieven: 
“Ik heb in mijn leven veel verschillende 
rollen gehad,” begint hij. “Als onderzoe-
ker naar kernfusie heb ik op een weten-

schappelijke manier leren 
denken en als politicus 
heb ik meer oog gekregen 
voor de maatschappelijke 
werkingen.” Terlouw is 
sterk van mening dat je 
vanuit meerdere invals-
hoeken naar een kwestie 
moet kijken, voordat je 
deze gepast kan aanpak-
ken. “Het is voor jonge 
mensen dan ook altijd van 
belang om open te staan 
voor nieuwe denkbeelden, 
opdat krachten gebundeld 
kunnen worden.” sluit hij 
af. Het MDT-project sluit 
aan op de woorden van 

Jan; hier worden jongeren met verschil-
lende capaciteiten samen aan het werk 
gezet om op een creatieve manier te 
kijken hoe je een persoonlijke bijdrage 
kan leveren.  

Het is niet zo vreemd dat de ex-politicus, 
met al zijn denkbeelden, zo nauw ver-
bonden is geraakt met dezelfde maat-
schappelijke thema’s als waar HOPE XXL 
zich hard voor maakt. Jan zijn persoonlij-
ke motivatie reikt echter verder dan  
alleen het willen stimuleren van de nieu-
we generatie. Terlouw zijn eigen jeugd 
werd gekenmerkt door de periode van 
onrust en wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog; een tijd van rumoer en 
verlies, maar ook van nieuwe kansen en 
uitdagingen. “De technologie is exponen-
tieel toegenomen, fantastisch!” Vertelt 
Terlouw gefascineerd. “Deze ontwikke-
lingen hebben echter ook een keerzijde, 

omdat de vooruitgang niet kosteloos 
kan blijven voortgaan, want onze midde-
len zijn niet eindeloos!” Waarschuwt Jan. 
Toen Londen in 1952 getroffen werd 
door een exorbitante hoeveelheid smog, 
gingen bij Terlouw de alarmbellen rinke-
len. “Ik weet het nog goed,” zegt hij. “Ik 
was zelf jong toen het gebeurde.” Dit 
vreselijke voorval, waarbij tal mensen 
omkwamen door de verontreinigde 
lucht, zorgde ervoor dat ik een grote 
interesse kreeg in het helpen zoeken 
naar een oplossing,” gaat Terlouw ver-
der. “Onze positie als staatsburger komt 
met een verantwoordelijkheid voor de 
wereld waarin wij leven.” Jan nodigt dan 
ook alle jongeren uit om op te komen 
voor hun belangen en die van ons erf-
goed. Zet je in op sociaal vlak, econo-
misch vlak, maar zeker ook het gebied 
van duurzaamheid; “Alle hulp is meer 
dan welkom!”.  

Als kroonjuweel op een vruchtbare sa-
menwerking tussen Terlouw en HOPE 
XXL, maar ook als eerbetoon aan zijn 
brede inzet voor een betere samenle-
ving, berustend op het door hem be-
schreven ‘oude vertrouwen’, komt er 
binnenkort in het Horsterpark een fon-
tein die zijn naam gaat dragen. Deze ‘Jan 
Terlouw’-fontein, die maar liefst onge-
veer 36 meter hoog spuit en daarmee de 
op een na hoogste fontein van Neder-
land is, zal synchroon lopen met de ‘Old 
Faithful’ geiser in het Yellowstone Park. 
Om deze fontein op ceremoniële wijze in 
te luiden, nodigt HOPE XXL met de ope-
ning Terlouw met zijn gehele familie uit 
voor een lunch. “Absoluut onnodig.” Zegt 
Terlouw. “De gedachte dat zoiets moois 
naar mij wordt vernoemd, ontroert mij, 
maar het is absoluut onnodig.” Volgens 
Jan zijn er tal anderen die de fontein 
meer verdienen dan hij, maar ondanks 
al zijn bescheidenheid gaat de fontein 
gewoon zijn naam dragen! 

De jongeren die straks gaan deelnemen 
aan een MDT-traject, ontvangen alle-
maal een exemplaar van de Koning van 
Katoren, dat een van Terlouws meest 
bekende boeken is.  

Jan Terlouw, inspirator voor het MDT  

• Jan Terlouw (in het midden) in 2018 tijdens de Nacht van de Acht conferentie  

In 2017 ontvangt Jan Terlouw de Cumula 

2011, Jan Terlouw met HOPE XXL jongeren 

Jan Terlouw in 2010 tijdens een HOPE XXL conferentie 
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Kleurrijke kalender 2021 
met bomen en bloemen
WESTERVOORT – Houdt u van 
vrolijke, kleurrijke platen aan de 
muur? Dan is de Kalender 2021 
van Marieke Laverman zeker een 
aanrader. Haar bomen en bloe-
men vullen een kalender met per 
maand een eigen blad met kleur-
rijke afbeelding.

Door de corona-tijd kreeg Marie-
ke Laverman dit voorjaar onge-
pland volop tijd om eigen werk te 
schilderen. Ze pakte haar oude 
liefde voor aquarel weer op en 
begon ook te experimenteren 
met tekenmateriaal erbij. Ver-
schillende seizoens-bloemen en 

bomen stonden model. Met dit 
werk is nu een expositie ingericht 
in haar atelier en kwam óók een 
nieuwe kalender tot stand. De 
kalender is bij haar te koop en  
kost 14,50 euro.
In het weekend van 28 tot en met 
30 augustus heeft ze in haar atelier 
nog een expositie met eigen werk. 
Veel van de kalenderplaten kunt u 
daar ‘in het echt’ zien. U bent wel-
kom op 28 tot en met 30 augustus 
aan de Goltackers 85, Westervoort 
van 12.00 tot 17.00 uur. Toegang 
gratis. Wél graag even bellen van 
te voren: 06 25073723, 
www.mariekelaverman.nl.

Start Seniorencomputersoos
ZEVENAAR – Nu de vakantie bij-
na voorbij is en de corona maat-
regelen het weer toelaten gaat de 
computersoos per 1 september 
weer van start. Er wordt gewerkt 
op maandag- en dinsdagmid-
dag van 13:30 tot 16:30 uur. De 
computersoos zit nog steeds in 
De Hooge Bongert, in een aan de 
corona-maatregelen aangepaste 
ruimte.

Het zomaar binnenlopen kan niet 
meer. Er wordt nu gewerkt op af-
spraak want er kunnen maximaal 
vier personen tegelijk, een uur lang, 
worden geholpen. Een afspraak 
maken kan op de website van de 
soos: sooszevenaar.nl met een 
speciale button ‘klik hier’. Er kan 
een afspraak gemaakt worden via 
de vrijwillige hulpdienst van Calei-
doz van maandag – vrijdag 10:00 
tot 12:00 uur op 0316 341410. Ook 

kan men een formulier invullen bij 
de bar van Caleidoz aan de Hooge 
Bongert

Natuurlijk worden de regels van het 
RIVM in acht genomen, dus: blijf 
thuis als je klachten hebt, de hygi-
ene maatregelen gelden en de an-
derhalve meter. Alles is dus gedaan 
om weer veilig te kunnen compu-
teren.

“Heeft u problemen met de com-
puter, wilt u meer te weten komen 
over bepaalde onderwerpen, de 
vakantiefoto’s netjes in mappen 
opbergen, e-mailen al of niet met 
een foto of bijlage meesturen, al-
les kan bij de soos. De vrijwilligers 
daar willen u graag verder helpen. 
Schroom niet, probeer het een keer 
uit en maak een afspraak op het 
moment dat het u uitkomt. We zien 
u weer graag terug in deze rare tijd.”

Open Dag Kreatieve Kring Westervoort
WESTERVOORT – De 
Kreatieve Kring Wester-
voort houdt op zondag 6 
september van 11.00 tot 
16.00 uur haar jaarlijkse 
open dag in Kulturhus De 
Nieuwhof aan de Rivier-
weg 1 in Westervoort. Op 
de open dag wordt het cur-
susprogramma voor het 
seizoen 2020-2021 gepre-
senteerd.

Iedereen is welkom om 
onder het genot van een 
kopje koffie of thee een 
kijkje te nemen in de ate-
lierruimtes van de Kreatieve Kring, 
waar ieder seizoen weer vele cur-
sisten in een gezellige, ontspan-
nen sfeer les krijgen in tal van 
cursussen. U kunt kennismaken 
met docenten en bestuur, infor-
matie inwinnen over de cursussen 
die het komende seizoen gegeven 

worden en u kunt zich inschrijven.
Naast portret schilderen, aquarelle-
ren en de vertrouwde teken/schilder-
cursussen, wordt dit jaar een nieuwe 
teken/schildercursus aangeboden, 
specifiek gericht op een wat jonge-
re doelgroep vanaf circa18 jaar. Ook 
de cursus ‘zelf schrijver worden’ en 

diverse cursussen 
beeldhouwen, boet-
seren en keramische 
vormgeving staan 
weer op het program-
ma. Geheel nieuw is 
de workshop ‘vogels 
en bloemen van kera-
miek’.
“Tijdens de open dag 
zullen de coronaricht-
lijnen in acht worden 
genomen en zeker 
ook tijdens de verzor-
ging van de cursussen 
zullen we qua hygiëne, 
groepsgrootte en in-

richting van de lesruimtes de coro-
narichtlijnen van het RIVM volgen.”
De open dag is beslist een bezoek 
waard. De toegang is gratis. Voor 
informatie en aanmelding zie www.
kreatievekringwestervoort.nl. Men 
kan ook contact opnemen met Riky 
Rothengatter: 026 3119659.

Seniorencomputersoos Duiven weer van start!
DUIVEN – Na een periode van zes 
maanden opent de seniorencom-
putersoos Duiven weer de poor-
ten in de OGtent! op donderdag 
10 september van 10.00 tot 12.00 
uur.

Het bestuur heeft in haar vergade-
ring van 30 juli het besluit geno-
men om na de zomervakantie de 
soos weer op te starten, waarbij 
uiteraard de corona-maatregelen 
worden gehanteerd. “We willen 
onze gasten weer de gelegenheid 
geven om de soos te bezoeken en 
zo weer een deel van het sociale le-
ven op te pakken. We beseffen dat 
onze doelgroep de meest kwets-
bare groep is voor wat COVID-19 
betreft. We hebben er dan ook alle 
begrip voor indien een deel van 
onze vaste gasten nog niet zover 
is dat ze de stap naar de OGtent 
willen maken.”

“Hoe gaan we het organiseren? Wij 
houden een presentielijst bij zo-

dat bekend is wie aanwezig is ge-
weest. De gasten wordt gevraagd 
of zij: vrij zijn van corona-gerela-
teerde klachten en zo ja, de handen 
willen desinfecteren. Mondkapjes 
zijn aanwezig voor degenen die 
daar gebruik van willen maken.
We beseffen dat de sfeer van de 
soos in deze vorm nog niet te ver-
gelijken is met die van vóór de co-
rona, maar we hopen hiermee toch 

een eerste stap te doen richting 
het ‘nieuwe normaal’.”

Op 10 september zal het bestuur 
ook aanwezig zijn om met de aan-
wezigen te evalueren hoe deze eer-
ste bijeenkomst is bevallen. Op ba-
sis daarvan zullen verdere stappen 
worden ondernomen. “Op onze site 
www.scsduiven.nl zullen wij u op 
de hoogte houden.”

De Doesburgse papiermakerij
DOESBURG – Vanaf 1 septem-
ber kunt u dit eeuwenoude am-
bacht van papier scheppen ook in 
Doesburg bewonderen. Dan ope-
nen Yvonne Huiskamp en Ewald 
Weijers van C-Paper in het Kunst-
lab aan de Ooipoortstraat 21 hun 
eigen papierschepperij.

Beide initiatiefnemers geven vaak 
workshops en demonstraties op 
locatie, maar zijn ook regelmatig in 
hun nieuwe werkplek te vinden.
Sinds 2013 is papierscheppen een 
inventaris op de lijst van immateri-
eel erfgoed. Handgeschept papier 
is een vel van ineen gevlochten na-
tuurlijke vezels. Uitgevonden in Chi-
na in 105 na Christus is deze tech-
niek via Japan en Korea met de 
Arabieren naar Europa gekomen.

Altijd al eens willen zien hoe hand-
geschept papier gemaakt wordt? 
Hou de website van c-paper 

www.c-paper.nl in de gaten of loop 
eens binnen bij Kunstlab in Does-
burg.

Papierscheppen. (foto: Ewald Weijers)

Schilderij klaproos. (foto: Jose Lorx)

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

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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CANDEAnieuws
columnHet schooljaar 2020-2021 is deze week van start  

gegaan. Omdat leerlingen onderling geen 1,5 meter 
afstand meer hoeven te houden, kan bijna iedereen 
weer naar school. Maar het virus is er nog en dat be-
tekent dat we ons aan een aantal afspraken moeten 
houden. En dat sommige dingen anders gaan dan we 
gewend zijn. Daarover gaat deze Candea Nieuws. 

CANDEA VOLGT DE RICHTLIJNEN 
Over het coronavirus en de maatregelen om het virus in te 
dammen wordt veel gediscussieerd, ook in relatie tot de 
herstart van het voortgezet onderwijs. Candea houdt zich 
aan wat de overheid en het RIVM voorschrijven, zo leggen 
Léon Lucas en Ben van den Anker uit. Samen vormen zij de 
centrale directie. 
Léon Lucas: “Het is onze taak om op een zo normaal mo-
gelijke manier weer onderwijs te verzorgen. Natuurlijk kun 
je over onderwerpen van mening verschillen, maar voor 
ons als school gelden alleen de officiële richtlijnen en pro-
tocollen. Dat betekent bijvoorbeeld dat iedereen zelf be-
paalt of hij/zij een mondkapje draagt.” 
De Quadraamscholen hebben afgesproken dat ze zoveel 
mogelijk één lijn trekken. “Als de ene school iets verplicht 
stelt en andere scholen in de omgeving niet, geeft dat al-
leen maar verwarring”, verklaart Ben van den Anker. 

VEILIGE LEER- EN WERKOMGEVING 
Léon Lucas en Ben van den Anker hebben er alle vertrou-
wen in dat het Candea College de leerlingen en medewer-
kers een veilige leer- en werkomgeving biedt. Léon Lucas: 
“In de laatste weken voor de zomervakantie, toen een deel 
van de leerlingen weer naar school mocht, hebben we ge-
zien dat iedereen zich voorbeeldig aan alle maatregelen 
hield. Natuurlijk waren er leerlingen die elkaar in hun en-
thousiasme om de nek vlogen, maar dat waren echt uit-
zonderingen. Verreweg de meeste jongeren begrijpen heel 
goed waarom deze regels noodzakelijk zijn.”  
Ben van den Anker: “We gaan uit van de eigen verant-
woordelijkheid, dus zullen we niet de hele dag door con-
troleren of iedereen zich aan de regels houdt. Natuurlijk 
houden medewerkers een oogje in het zeil en spreken ze 
leerlingen aan als iets niet helemaal goed gaat.” 

GEEN ZORGEN OVER ACHTERSTANDEN 
Sommige leerlingen zijn bang dat ze vorig schooljaar tij-
dens de lockdown leerachterstanden hebben opgelopen. 

‘WE GAAN ER SAMEN EEN 
MOOI JAAR VAN MAKEN!’
Volgens Léon Lucas hoeven ze zich daar geen zorgen over 
te maken. “Doordat we werken met maatwerk, waarbij de 
leerlingen een deel van de lestijd zelf invullen, kunnen ze 
bij die vakken extra ondersteuningslessen kiezen. Hier-
voor zetten we extra uren in.” Ben van den Anker vult aan 
dat de leerlingen daarbij kunnen rekenen op hulp van hun 
mentor. “De sturing door de mentor zal dit schooljaar wel 
wat scherper zijn. Wie achterloopt bij wiskunde moet zich 
daar even op focussen, maar dat lijkt me logisch.” 
Maatwerk is er dit schooljaar in leerjaar 1 t/m 3. Voor de 

HELAAS, GEEN  
BUITENLANDSE REIZEN 
 
Candealeerlingen gaan tijdens hun schoolloopbaan regel-
matig de grens over, bijvoorbeeld in het examenjaar naar 
Berlijn, Londen of de Ardennen of in vwo-5 naar Rome. He-
laas gaan deze reizen dit schooljaar niet door. Er wordt ge-
zocht naar alternatieven in Nederland. 
De reizen zijn geschrapt, omdat er te veel onzekerheden 
zijn. De meeste reizen zouden al in oktober plaatsvinden 
en de Londengangers zouden in gastgezinnen verblijven. 
Het is moeilijk om de risico’s goed in te schatten. Boven-
dien kunnen die snel veranderen. Ook willen we dat ieder-
een, dus leerlingen, begeleiders en ouders, het veilig vindt. 
De financiën spelen eveneens een rol. De school kan even-
tuele annuleringskosten niet dragen.  
Het doel is alternatieven in eigen land te vinden. Candea 
heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. 

 
Afstand houden 
Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter af-
stand meer te houden. Het woord ‘onderling’ is niet voor 
niets vetgedrukt, want leerlingen moeten nog wel 1,5 meter 
afstand houden tot docenten (en andere personeelsleden). 
Om zoveel mogelijk te vermijden dat leerlingen en docen-
ten elkaar buiten de lokalen tegenkomen, lopen de leerlin-
gen bij leswisselingen in principe naar het lokaal van de 
docent. Een docent die toch naar een ander lokaal moet, 
gaat een paar minuten eerder dan de klas naar zijn vol-
gende les of wacht even tot de leerlingen weg zijn.  
Soms is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden, 
bijvoorbeeld als een docent individuele instructie wil 
geven tijdens een praktijkles. Dan kan de docent een 
mondkapje gebruiken. 
 
Hygiëne 
Leerlingen moeten voor iedere les hun handen wassen. 
Daarvoor zijn in alle lokalen desinfecterende middelen be-
schikbaar. De docenten wassen hun handen uiteraard ook. 
De tafels worden iedere dag schoongemaakt. 
 
Ventilatie 
Er is veel te doen over de ventilatie in schoolgebouwen. 
De ventilatiesystemen aan de Eltensestraat en de Satur-
nus voldoen aan het Bouwbesluit en daarmee aan de 
eisen die de overheid stelt. Toch wordt tijdens leswisse-
lingen en aan het begin en einde van de lesdag extra ge-
lucht door deuren en ramen tegen elkaar open te zetten. 
Aan de Saturnus is dat eigenlijk niet nodig. Deze locatie 
heeft een splinternieuwe installatie, die continu verse lucht 
van buiten aanvoert (de lucht in het gebouw wordt dus 
niet gerecirculeerd). Het systeem aan de Eltensestraat 
wordt dit schooljaar vervangen. 

hogere leerjaren wordt een ondersteuningsaanbod naar 
behoefte georganiseerd. Sommige leerlingen hebben 
meer hulp nodig. Hiervoor heeft Candea extra middelen 
van de overheid gekregen. De komende weken wordt be-
keken welke leerlingen daarvoor in aanmerking komen. 
 
Hoewel we voorlopig nog volop te maken hebben met het 
coronavirus kijken Léon Lucas en Ben van den Anker uit 
naar het nieuwe schooljaar: “We gaan er samen weer een 
mooi schooljaar van maken!” 
 

LA MASCHERINA 
 
Ik was deze zomer op vakantie in Italië. Het was er 
erg rustig en iedereen droeg een mondkapje in 
de winkels. Voor ons was dat wennen. Mensen 
spraken je aan als je wat laat was met het opzet-
ten van la mascherina. Afstand houden speelde 
voor Italianen daarentegen niet echt een rol.  
Terug in Nederland voelde het eerst heel vreemd 
om de supermarkt binnen te gaan zonder mas-
ker. Dat mag hier toch wel? Wennen dus. En we 
schrokken bijna van een winkelmedewerker die 
een flinke stap achteruit deed toen we langs hem 
liepen. Oh ja, afstand houden!  
School is weer begonnen. Dat is altijd wennen. 
Voor het eerst sinds maart zijn leerlingen en do-
centen weer samen in het gebouw. Niet meer 
werken vanuit huis, niet meer in kleine groepen in 
de klas. Met z’n allen, maar toch weer anders dan 
we gewend zijn. Fijn dat het weer kan, maar ik 
moet toch nog wat wennen aan dit onwennige 
begin… 
 
Drs. L.H.M. (Léon) Lucas 
(voorzitter centrale directie)

AGENDA
Week 36 Inschrijving maatwerkperiode 1 voor leerjaar 2 en 3. 14 sept. Begin maatwerkperiode 1 voor leer-
jaar 2 en 3. Begin introductie maatwerk voor leerjaar 1. 21 sept. Vergadering medezeggenschapsraad.  
24 sept. Informatieavond MIK-klas. 26 sept. Pa en ma in de schoolbanken (op uitnodiging). Week 40 Cito 
0-toets leerjaar 1.

 
Thuisblijven 
Fysiek onderwijs, dus op school in een klaslokaal, is nu
weer de norm. Maar er zijn enkele uitzonderingen: wie
besmet is, coronagerelateerde klachten heeft, tot een ri-
sicogroep behoort of is teruggekeerd van een ‘oranje’ of
‘rode’ vakantiebestemming, mag/moet thuisblijven. Dat
geldt ook als een gezinslid aan deze criteria voldoet. De
ouders beslissen hierover, eventueel in overleg met de
huisarts.  
Leerlingen die thuis moeten blijven en niet ziek zijn, kunnen 
de leerstof en het huiswerk bijhouden via de digitale leer-
omgeving itslearning. Ook kunnen ze via een livestream de 
lessen thuis op de computer volgen. Als de docent thuis 
moet blijven en niet ziek is, geeft hij/zij de lessen online (in 
Teams), waarbij de klas in het lokaal zit. Mogelijk zijn dan 
studenten van lerarenopleidingen aanwezig als extra be-
geleiding. 
 
Toch nog vragen 
Voor leerlingen en ouders is de mentor het eerste aan-
spreekpunt. Voor meer algemene vragen is de leerjaar-
coördinator bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 
0316 – 367 800. Bij medische vragen ligt het meer voor de 
hand om de eigen huisarts of de GGD te bellen.

CANDEA COLLEGE IN CORONATIJDin the picture

Candea neemt binnenkort afscheid van Ben van 
den Anker. Op 1 oktober wordt hij rector van het 
Maurick College in Vught. Ben was de afgelopen 
acht jaar lid van de centrale directie. Hij kijkt met 
veel plezier en voldoening terug op zijn tijd op het 
Candea College. 
 
Ben van den Anker heeft zich vooral beziggehouden 
met de bedrijfsvoering. Als belangrijke ontwikkelingen 
noemt hij de krimp van drie  naar twee locaties, de vor-
ming van een eigen leermiddelenfonds (in Quadraam-
verband) en de introductie van ‘Bring Your Own Device’. 
 
Maar Ben zit pas echt op zijn praatstoel als het gaat over 
initiatieven om leerlingen een betere keuze voor een 
opleidings en/of een beroep te laten maken. Hij is met 
name trots op de stages van mavoleerlingen in de 
Duitse plaatsen Hamminkeln en Gemünden am Main 
(partnergemeente van Duiven).  
 
“Het is belangrijk dat leerlingen kennismaken met be-
roepsvaardigheden in een internationale context. Het 
leukste moment vond ik toen leerlingen in Gemünden 
alleen naar een lunch gingen in een Wohngemeinschaft 
van mensen met een verstandelijke beperking. Ze von-
den het doodeng, maar achteraf hadden ze het niet wil-
len missen. Dat zijn ervaringen waar je echt wat van 
leert.” 
 
Het enthousiasme voor internationale uitwisselingen is 
niet verwonderlijk, want Ben (van oorsprong leraar 
Duits) verhuisde in 2001 naar Thailand om les te geven 
op scholen voor kinderen van expats. Ook zette hij daar 
een Nederlandse opleiding op een Duitse internationale 
school op. Hoewel hij het erg naar zijn zin had, besloten 
Ben en zijn vrouw om in 2008 terug te keren naar Ne-

derland. “Toen onze zoon aan tafel ‘in English please’ 
zei toen ik tegen hem praatte, wist ik dat het mooi ge-
weest was.”  
 
Het belangrijkste wat het verblijf in Azië Ben heeft op-
geleverd, is het besef dat dingen anders kunnen. “We 
doen in Nederland vaak dingen op een bepaalde ma-
nier ‘omdat we het altijd zo doen’. Maar je moet kritisch 
kijken of verbeteringen mogelijk zijn. Inderdaad, zoals 
beroepsgerichte stages in het buitenland. We hebben 
als Candea ook de maatschappelijke stages overeind  
gehouden toen de overheid de 
geldkraan dichtdraaide. Het is 
belangrijk dat jongeren iets 
doen voor een ander zonder 
dat er meteen een vergoe-
ding tegenover staat. Menig 
maatschappelijk initiatief in 
Duiven en Westervoort 
drijft op de inzet van 
onze leerlingen.” 
 
Op 1 oktober  
begint Ben in 
Vught. Hij vindt dat 
hij Candea goed 
achterlaat. “We 
hebben een 
mooie, beheerste 
onderwijsont-
wikkeling 
doorge-
maakt en 
goede resulta-
ten geboekt.  
De school staat.”

‘DAT ZIJN ERVARINGEN WAAR JE ECHT WAT VAN LEERT’


