
Coronaproof de booster in
Eén grote kermis voor Duiven, Groessen en Loo op Liemersplein

REGIO – Het nationale hitteplan 
is geactiveerd om gezondheids-
problemen door de hitte te voor-
komen. Vooral ouderen en zieken 
kunnen gezondheidseffecten 
krijgen door de hitte. GGD Gelder-
land-Zuid geeft een aantal advie-
zen.

Warm weer kan leiden tot ver-
moeidheid, concentratieproble-
men, duizeligheid en hoofdpijn. 
Uitdroging kan in ernstige situaties 
kramp, verwardheid en zelfs be-
wusteloosheid tot gevolg hebben. 
Daarnaast kunnen huidklachten 
optreden, zoals jeuk en uitslag met 
blaasjes.
Warm weer gaat vaak samen met 
meer luchtverontreiniging (smog). 
Smog kan ook leiden tot gezond-
heidsklachten, zoals hoesten en 
kortademigheid. Vooral mensen 
met gevoelige luchtwegen (zoals 
astma) en met hart- en vaatziek-
ten zijn kwetsbaar. Ook mensen die 
zich zwaar lichamelijk inspannen 
in de buitenlucht kunnen overlast 
ondervinden van de hoge tempe-
ratuur. Deze week wordt, bij on-

bewolkt weer, ook een sterke zon-
kracht verwacht. De huid verbrandt 
daardoor snel.
Ouderen, jonge kinderen, mensen 
met overgewicht, en mensen met 
een verstandelijke of psychische 
beperking hebben meer last van de 
hitte. Ook mensen met een (chro-
nische) ziekte, zoals diabetes of 
een hart- of longaandoening, zijn 
kwetsbaar. Houd deze mensen in 
uw omgeving de komende dagen 
goed in de gaten.

Tips bij hitte
- Let extra op ouderen en zieken. 

Houd hierbij rekening met de 

maatregelen om verspreiding 
van Covid-19 te voorkomen.

- Blijf uit de hitte: blijf op het heetst 
van de dag binnen en blijf uit de 
zon. Zon of hitte verlaagt het risi-
co op Covid-19 niet.

- Houd uw woning koel: gebruik 
zonwering en houd ramen en 
deuren overdag gesloten. Het is 
dan buiten meestal warmer dan 
binnen. Let op: Ventileer overdag 
wel een beetje om de lucht in 
huis te verversen. Zet ramen in 
de koelere nacht of ochtend wa-
genwijd open.

- Houd uw lichaam koel: draag 
dunne, loszittende kleding, drink 

meer (geen alcohol) en neem een 
verkoelende douche of voetbad.

- Doe het rustig aan.

- Gebruik zonnecrème als u toch 
de zon ingaat.
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DUIVEN – Coronaproof de boos-
ter in. Dat kan van 12 tot en met 
16 augustus op het Liemerspein 
in Duiven. De kermis is het eerste 
grote evenement sinds maanden 
binnen de gemeentegrenzen. Bur-
gemeester Huub Hieltjes en orga-
nisator en kermisexploitant Jean 
de Voer gaan voor spektakel én 
veiligheid.

Beide mannen stralen. Vanaf 1 juli, 
het moment dat het kabinet ker-
missen weer toestond, hadden de 
twee veelvuldig contact. Met één 
grote kermis voor alle inwoners 
van Groessen, Duiven en Loo als 
resultaat. Burgervader Hieltjes gunt 
‘zijn’ inwoners vertier en vermaak 
nu vakanties, schuttersfeesten en 
braderie niet doorgaan; Jean de 
Voer mag na maanden duimen-
draaien weer aan de bak met zijn 
botsauto’s. Hieltjes: “Afzonderlijke 
kermissen in Duiven, Groessen en 
Loo bleken financieel niet haalbaar. 

We hebben voor Duiven gekozen 
vanwege de locatie. De kermissen 
in Groessen en Loo zijn erg lastig 
coronaproof in te richten.” 
In Duiven lukt dat wel vertelt Jean 
de Voer: “Om de kermis komen 
dranghekken, er is één ingang en 
één uitgang. Met spandoeken bren-
gen we de nooduitgangen onder de 

aandacht en op verschillende plek-
ken staan desinfectiezuilen.” Daar-
naast zet hij alle avonden vier extra 
beveiligers is om de anderhalve 
meter en veiligheid van bezoekers 
te borgen. Zij staan in nauw con-
tact met de politie. De individuele 
kermisexploitanten zorgen voor na-
leving van de regels bij hun eigen 

attractie. Dat betekent in de praktijk 
minder geweren bij de schiettent 
en minder mensen in de attracties. 
En natuurlijk desinfecteren. Ook al 
betekent dat minder omzet. Huub 
Hieltjes: “We vragen daarom min-
der pacht.” Ook een friettent ont-
breekt. Jean de Voer: “Daar blijven 
mensen toch eerder hangen en 
wordt het moeilijker de anderhal-
vemetermaatregel te handhaven.” 
Wat er wél komt: de befaamde 
breakdance, een booster van veer-
tig meter hoog, de draaiende bank, 
een snoep- en oliebollenkraam, een 
ouderwetse rups, een loophuis, 
botsauto’s, grijpmachines, munten-
schuivers, een draaimolen, het vlie-
gende olifantje en nog veel meer. 
Volop spektakel voor elke leeftijds-
groep. Ondanks dat er dit jaar geen 
kermis is in Groessen en Loo, hoopt 
Jean de Voer toch op een grote 
aanloop vanuit de twee dorpen. 
“Daarom geven we aan alle kinde-
ren in Groessen en Loo vrijkaarten 

voor enkele attracties. Zoals ze al-
tijd gewend zijn in hun eigen dorp.” 
Net als Huub Hieltjes weet hij het 
zeker: “Als iedereen zich aan de re-
gels houdt, wordt het een prachtig 
feest voor iedereen.” 

De Duivense kermis draait van 12 
tot en met 16 augustus van 13.00 
tot 23.00 uur. Op zaterdag kunnen 
bezoekers die last hebben van prik-
kels van 13.00 tot 14.00 uur voor 
een prikkelarm uurtje op het ker-
misterrein terecht. Daarna gaan het 
geluid en licht weer aan.

De Duivense kermis: volop spektakel voor elke leeftijd

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

Nationaal hitteplan actief: extra aandacht voor kwetsbare groepen

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

Vind ons ook op

www.autobedrijfvanrennes.nl ford-automartens.nl

Auto Martens
Zevenaar

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl



Vooruitzien en terugblikken

Toen half maart het bericht kwam dat 
we dicht moesten dacht ik dat zal voor 
een week of twee zijn!

Nu wordt er in mijn functie van me 
verwacht dat ik ook vooruit kijk, beleid 
maak. Mijn inschatting zou eigenlijk 
tot mijn ontslag hebben moeten lei-
den. Ik zat er wel heel ver naast.

Ik doe geen voorspellingen meer, maar 
kijk wel vooruit in de Coronamist die 
nog niet veel zin heeft om op te trek-
ken.Als oud-docent geschiedenis neig 
ik er altijd naar om bij het vooruitkij-
ken ook even achterom te zien. Dat 
kan ik trouwens iedereen aanraden.

De crisis heeft ons hard geraakt. Alle 
(grotere) activiteiten liggen tot januari 
stil en of we daarna alles kunnen op-
starten is maar de vraag.

Voorzichtigheid is geboden en we 
nemen nauwelijks risico’s. Kunnen niet 
hebben dat we de haard van nieuwe 
besmettingen kunnen zijn. Onze omzet 
viel voor 100 % weg, maar de steun 
diende zich direct aan.
De Gemeente Duiven was de eerste 
die zich meldde met de mededeling 

dat de huur werd stilgezet en wat nu 
blijkt voor een aantal maanden de 
huur voor de helft heeft kwijtgeschol-
den.

Het Rijk kwam snel met regelingen 
over de brug. Dat was voor ons nood-
zakelijk. We hebben wel een financiële 
buffer, maar ruim 125 mensen zijn 
bij ons op een of andere manier in 
dienst en veel daarvan rekenen op hun 
inkomsten.

Toen de terrassen weer open mochten, 
stonden de mensen letterlijk bij ons 
in de rij en dat loopt, mede door het 
overwegend goede weer, voortreffe-
lijk. Waar mijn zorgen liggen zijn de 
laatste maanden van het jaar. Dan zijn 
er veel minder terrasinkomsten en ik 
verwacht dat we nog niet veel kunnen 
organiseren.

We verdienen ons geld met de grotere 
bijeenkomsten waar we de kleinere 
van kunnen mede-financieren.

DE CUL-avonden met 400 mensen in 
de zaal zijn allemaal doorgeschoven 
naar 2021. Wel hebben we in novem-
ber een dag waarop Piepschuim drie 
keer komt optreden voor 120 mensen 
(voor leden met entreebewijs van 
vorig seizoen).

Ook het filmhuis gaat opstarten met 
maximaal 20 bezoekers, de bridgeclub 
begint met een kwart van hun leden, 
Look Who’s Singing gaat naar de 

grote zaal om te oefenen, we hebben 
geschoven met de dansschool, de 
Judo-club, kortom we proberen maat-
werk te leveren voor onze gebruikers.
Echter Duuve te Gek, de Kermis, de 
Swing Nights, de Kumpulans, de 
Meezingavonden, de Cul’s-Kwizz, de 
Salsa-avonden zijn tot januari geannu-
leerd.

En wat daarna?

We hopen dat Dickens in De Liemers 
in december wel door kan gaan, vooral 
omdat het voor onze mensen met een 
beperking het absolute hoogtepunt is.

Waar we enorm blij mee zijn, en dan 
spreek ik namens het hele personeel, 
zijn de hartverwarmende woorden van 
onze gasten. Onze bezoekers op het 
terras dempen een deel de put waar 
we in zitten.
Dat is deels een financiële put, maar 
ook voor het moraal is het fijn dat we 
tevreden bezoekers hebben die graag 
komen. Door hun komst hebben we 
omzet en het kikkert ons op.

Blijf vooral komen,
u bent van harte welkom!

CHRIS VAN DE VEN

Theepaviljoen extra open
We gaan experimenteren!

Of beter we zijn al 
gestart. In het Horster-
park hebben we ons 
Theepaviljoen.
Een prachtige werkplek 
voor onze mensen met een beperking. 
Dat is onze maincore-bussiness!
We draaien daar ook, door het mooie 
weer, hogere omzetten nu velen van u 
niet in het buitenland vertoeven, maar in 
De Liemers blijven.
We hebben bedacht om de openings-
tijden voor de maand augustus te 
verlengen. We sluiten niet om 17.00 uur, 
maar zijn open tot 21.00 uur. U kunt de 
ondergaande zon komen bekijken vanaf 
het prachtige terras aan het water en 
de bekende, overheerlijke appeltaart 
komen eten.
Er is een speciaal jong team geformeerd 
die deze uren voor hun rekening nemen. 
Onder anderen onze nieuwste medewer-
kers Stijn, Zoë, Tristan en Lars staan voor 
u klaar, om nu dus ook in de vooravond, 
op een wel heel mooie locatie, wat te 
komen drinken of een hapje te eten.

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
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LIEMERS – Onze oproep voor ‘Het 
Beste idee van de Liemers’ heeft 
veel losgemaakt. Spraakmakende 
ideeën, plannen of initiatieven ver-
dienen een plek in deze krant, met 
vandaag in de schijnwerpers Anja 
van Norel. Zij deelt haar uitvinding 
om hangertjes aan hondenriemen 
te maken, zodat de hondenpoep-
zakjes eenvoudig mee kunnen 
met het baasje, zélfs als er geen 
prullenbak in de buurt is!

Anja van Norel heeft twee honden 
en heeft, begrijpelijk, tijdens het 
uitlaten beide handen gevuld. Ge-
zellige beestenboel dus, maar wat 
als deze trouwe viervoeters nodig 
hun behoefte moeten doen? Hon-
denpoep, je vindt het overal, maar 
vaak ook op plekken waar je deze 
liever niet zou willen tegenkomen. 
Idealiter gooit een fatsoenlijk baas-
je de poep van zijn of haar huisdier 
direct in de prullenbak. Toch is het 
in veel wijken, geen vanzelfspre-
kendheid dat overal een prullenbak 
te vinden is. “Moeten we dan maar 
met warme poep in onze jaszak 
wachten op de volgende?”, vraagt 

Anja zich af. Voor mensen die net 
als Anja geen handen vrij hebben 
voor extra poepzakjes of deze ook 
bij voorkeur niet in hun broek- of 
jaszak proppen, komt ze nu met 
iets nieuws: “Heel simpel en heel 
goedkoop. Met een ringetje van 
bijvoorbeeld een sleutelbos en een 
klipje om verpakkingen mee vers 
te houden, komen we al een heel 
eind!” Anja laat zien hoe het ringe-
tje in het klipje past en – wanneer 
het bevestigd is aan een honden-
riem – hier meerdere zakken poep 
aan kunnen hangen. “Opgelost”, 
lacht ze. “Het kost nog geen 50 
cent, je hebt geen warme drol in 
je broekzak en geen poep op de 
stoep!” Zelf gebruikt Anja haar ele-

gante uitvinding dagelijks en sti-
muleert ze andere hondeneigena-
ren om hetzelfde te doen. Wie weet 
loopt binnenkort iedereen met Anja 
haar uitvinding. Is haar ‘uitvinding’ 
het beste idee van de Liemers? Wie 
weet. Wij publiceren de komende 
maanden een selectie van de inge-
zonden ideeën om later dit jaar het 
beste idee van de Liemers met een 
cheque te belonen. Denkt u zelf ook 
een geweldig idee te hebben die bij-
voorbeeld onze regio mooier maakt 
of het werk handiger? Mail vandaag 
nog naar e-mail info@deliemershe-
lemaalgoed.nl en wie weet zien we 
jouw verhaal terug in de krant! Of... 
sleep jij misschien wel 250 euro in 
de wacht! 

DIDAM – Het nieuwe musicalsei-
zoen van Vaye MusicalTheater in 
Zevenaar gaat na de zomervakan-
tie weer van start.

De afgelopen periode hebben veel 
culturele en sportieve activiteiten 
door de corona helaas geen plaats 
kunnen vinden. Daarom gaat Vaye 
MusicalTheater het nieuwe cul-
turele seizoen aftrappen met een 
Musical Kick-off feestdag op zater-
dag 22 augustus aan de Dijkseweg 
12 in Didam. Alle kinderen van de 
basisschoolleeftijd 4-12 jaar zijn 
van harte welkom om hieraan mee 
te doen. Ook is er een apart blok 
voor scholieren van de middelba-

re school en volwassenen. De vol-
gende musicalworkshops staan 
geprogrammeerd: theater, zingen 
en dansen. Er zijn spelletjes, een 
springkussen, een stormbaan, een 
gratis loterij en er is lekker eten en 
drinken.
Deelname aan deze middag voor 
kinderen en jongeren is 7,50 euro 
en deelnemers worden grotendeels 
in groepjes ingedeeld op leeftijd. 
Kinderen met een Gelrepas hebben 
gratis toegang. Om de regels van 
de RIVM te handhaven wordt er ge-
werkt in tijdsblokken van ongeveer 
3 uur.
Zin om aan deze superleuke mu-
sical Kick-off feestdag deel te ne-
men? Ga dan naar onze website 
www.vaye.nl voor meer informatie 
en aanmelden.

De Liemers Lacht

Het is alweer augustus en we zijn 
een hele hoop chaos verder. Van 
natuurrampen tot crisis, het leek 
niet op hét jaar of dé zomer waar 
we ons zo op verheugd hadden. 
Gelukkig was dit jaar niet alleen 
maar gevuld met negativi-
teit. Het heeft ons name-
lijk ook veel fijne dingen 
gebracht. Veel mensen 
hebben echt hun rust 
kunnen vinden tijdens 
de quarantaine. Zo heb-
ben we gerealiseerd dat onze 
gezondheid, vooral in tijden als 
deze maar eigenlijk altijd, ontzet-
tend belangrijk blijft. De afgelopen 
maanden hoorde ook ik goede 
verhalen uit mijn omgeving. De 
een veranderde van opleiding en 
de andere van baan. Er werd meer 
tijd vrijgemaakt voor vrienden en 
familie. Al deze keuzes werden 
gemaakt met als hoofdreden: ‘het 
voelde goed’. En daar ben ik ont-

zettend blij mee. Het is een door-
slaggevende verandering in ieders 
leven om te doen waar hij/zij zich 
goed bij voelt, ongeacht wat een 
ander ervan vindt of denkt. Het is 
dapper en vooral heel belangrijk 

voor je eigen ontwikkeling 
en geluk. Als iedereen 
zich focust op wat echt 
belangrijk is, creëren we 
samen een aangename 

sfeer, ook al is de wereld 
om ons heen een rommel-

tje. Het is eigenlijk vanzelfspre-
kend, maar het gebeurt niet altijd. 
Dat we er alleen al bewuster van 
worden is een stap in de goede 
richting. Zo blijven we groeien 
en leren we van elkaar. Laten we 
vooral nu nog geduldiger zijn naar 
elkaar en ons blijven focussen op 
wat echt telt: onze gezondheid en 
geluk!

Yasemin Elmas
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Het beste idee van de Liemers

Geen poep meer in je broekzak
Musical feestdag in de LiemersTed Prost

Van de redactie

“Dit idee kost slechts 50 eurocent!”

Heinrich Wochnik heeft op vijftig kilometer van zijn woonplaats Kevelaer het vakantiegevoel helemaal te pakken. Samen met zijn kleinkin-
deren Lene (10) en Jelle (11) geniet hij op het terras van restaurant Four Lounge & Leisure aan de jachthaven en recreatieplas De Bijland 
in Tolkamer van het uitzicht en een frisse versnapering. “Geweldig hier”, lacht hij.

DE NIEUWE
TOYOTA YARIS
DUURZAAM WAS NOG NOOIT ZO LEUK

Ontdek hem op toyota-bloemberg.nl 

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



Nobelstraat 8a  6902 PH Zevenaar

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

www.so-vaneck.nl

Schoonmaakonderhoud  

Vloeronderhoud

Glasbewassing  

Hoge drukreiniging  

Gevelreiniging & impregneren

Luchtkanaalreiniging  

Vetkanaalreiniging  

Zonnepanelenreiniging  

Toetsenbordreiniging  

Facilitaire diensten

Trapliftondersteuning

Terborchstraat 1, 6921 MA Duiven
0316-266798 | 06-18429534

info@arkestuinengrondverzet.nl
www.arkestuinengrondverzet.nl

BIJ ARKES HEBT U 
ALLES ONDER 1 DAK

ARKES
Tuin- en Grondverzet
arkestuinengrondverzet.nl

• GRONDVERZET

• BESTRATING

• TUINAANLEG/
RENOVATIE

• CONTAINER 
VERHUUR

• LEVERING VAN ZAND 
EN ZWARTE GROND EN 
MENGGRANULAAT 

Zelf leren stofferen? Nu ook cursus voor de particulier! Zie www.waarborgmeubel.nl

Je dierbaarste meubelstuk?
     Dat vertrouw je toch alleen toe 
                      aan de beste stoffeerder!   
 Beekseweg 23 Babberich

T 0316 - 247808 F 0316 - 246417
www.waarborgmeubel.nl
Voor vakkundig herstofferen!
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Je dierbaarste meubelstuk?
     Dat vertrouw je toch alleen toe 
                      aan de beste stoffeerder!   
 Beekseweg 23 Babberich

T 0316 - 247808 F 0316 - 246417
www.waarborgmeubel.nl
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                      aan de beste stoffeerder!                      aan de beste stoffeerder!   

Graag tot ziens
in september

Fijne
Zomervakantie!

Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78 

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

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

35 jaar Bouwen met glas

Specialist in

■ Veranda’s ■ Hobbykassen 
■ Carports ■ Tuinhuizen 
■ Aluminium deuren, ramen, kozijnen
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Ringbaan Zuid 8, 6905 DB  Zevenaar

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

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel 

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant Carin Schoenmakers

Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening

www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW
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Liemers Poëzie

Dankbaar
Kijk daar

Mensen op het terras

Op naar de winkelstraat

Kinderen op het gras

Warm weer inderdaad

Maar gebruik je verstand

Mensen, ga niet overdrijven

Blijf veilig, houd je afstand

Want de Liemers is te mooi

Om binnen te moeten blijven.

Rahma Maqboul

DUIVEN – Rahma Maqboul is de eerste vrij-
williger in het Oosten van Nederland die via 
DARA Europe kinderen in Andong, Cambod-
ja, helpt in hun ontwikkeling en scholing 
op weg naar de arbeidsmarkt. Enthousiast 
vertelt ze over deze job.

Van jongs af aan wilde Rahma al graag vrij-
willigerswerk in het buitenland doen, voor 
kinderen die weinig of geen toegang tot on-
derwijs hebben. Op haar zestiende ontdekte 
ze DARA Europe waar ze met open armen 
ontvangen werd. DARA Europe is een Ne-
derlandse stichting, bestaande uit uitsluitend 
vrijwilligers, die de Cambodjaanse stichting 
Stellar Child Care Organization (SCCO) on-
dersteunt. SCCO is een non-gouvernemente-
le organisatie in Phnom Penh. De vrijwilligers 
bij DARA Europe zijn erg betrokken bij de si-
tuatie waarin de kinderen in Cambodja zich 
bevinden, Rahma zelf ook: “Ik ben zelf Suda-
nees en toen ik klein was gingen we elk jaar 
naar Sudan. We gingen naar basisscholen 
die het wat minder gemakkelijk hadden en 
daar brachten we dan allerlei schoolspullen, 
speelgoed en levensmiddelen naartoe van-
uit Nederland. Die kinderen waren ongeveer 
even oud als ik, waren allemaal super leergie-
rig en wilden graag meer van hun leven ma-
ken. Het verschil is dat ik in Nederland woon, 
mijn kansen zijn beter. Daar ben ik dankbaar 

voor, maar het is een oneerlijk 
systeem.” De kinderen in Andong 
hebben net als de kinderen die 
Rahma in Sudan bezocht, te ma-
ken met dezelfde problemen: geen 
of weinig onderwijs, erbarmelijke 
gezondheidsomstandigheden en 
een onveilige leefomgeving. Rah-
ma: “Ook deze kinderen verdienen 
een eerlijke kans en als vrijwilliger 
help ik daar aan mee. Ik probeer 
meer erkenning voor de proble-
men en de organisatie te krijgen, 
het liefst wil ik dat doen door op 
(basis)scholen informatie te ge-
ven. Dan zou ik de nadruk leggen 
op het feit dat het voor kinderen 
in Nederland normaal is om naar 
school te gaan, maar voor de kin-
deren in Cambodja is dat iets zeld-
zaams. Samen met de kinderen 
gaan we dan ideeën bedenken om 
fondsen te werven die in Cambod-
ja kunnen zorgen voor onder meer 
lesprogramma’s en familie-onder-
steuning die de kinderen en hun 
familie een beter en zelfstandig 
bestaan bieden. 
Er staan veel acties op de planning voor de 
nabije toekomst. Zo wil Rahma graag een be-
nefietavond organiseren, waarbij er artiesten 
zullen optreden en er geld wordt ingezameld 
via een aantal activiteiten. Een succesvol 
project van DARA Europe is het naaicentrum 

in Andong. “De moeders leren hier produc-
ten naaien, terwijl hun kinderen naar school 
gaan, wat ideaal is. De prachtige gemaakte 
producten van onder meer recycle materi-
alen zijn te vinden in de webshop: https://
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dara-europe/. 

Het mooie hiervan is dat de moeders een 
eerlijk loon ontvangen en dat de producten 
in Nederland worden verkocht, waarbij alle 
opbrengst weer terug vloeien. Zo is dit initi-
atief een win-win-winsituatie voor iedereen”, 
besluit Rahma.

Nina Elbers

‘Elke kind verdient een eerlijke kans’
Vrijwilliger Rahma helpt kinderen in Andong in hun ontwikkeling en scholing

Rahma Maqboul gaat op basisscholen voorlichting geven. (foto: Nina Elbers)

Nederland is toch een prachtig land! Ik 
denk dat de meeste mensen dat kunnen 
beamen. Op het moment van schrijven is 
het warm, heet zelfs. Ondertussen komt er 
zo langzamerhand een einde aan de zo-
mervakantie en maken we ons op voor een 
nieuw (cultureel) seizoen. Hoewel de start 
voor een deel anders is dan anders kijk ik 
er naar uit. Na de eerste maanden van de 
intelligente lockdown kunnen we al onze 
creativiteit aanwenden om er te zijn voor 
ons publiek, gasten, bezoekers en cursis-
ten, hoewel nog beperkt. Waarom is Neder-
land een prachtig land? Ten eerste omdat 
we hier in alle vrijheid kunnen leven. Maar 
ook om de prachtige en afwisselende na-
tuur. Tijdens deze vakantie bracht ik een 
bezoek aan Drachten, omdat hier een deel 
van mijn familie woont. Nu eens niet over 

de snelweg snel heen en terug, maar reden 
we in een open auto, terwijl we alle snel-
wegen vermeden. Na drie en een half uur 
over prachtige, kleinere, wegen en afwisse-
lende natuur arriveerden we op de plaats 
van bestemming. Onderweg zagen we heel 
veel mensen lekker fietsen, wandelen, op 
het water vertoeven of genieten op een ter-
ras. Het ademt rijkdom, vrijheid en tevre-
denheid. Daar mogen we ons best nog wat 
meer bewust van zijn. Die vrijheid is heel 
belangrijk en moeten we koesteren. Zeker 
na het lezen van ‘t Hooge Nest van Roxa-
ne van Iperen over twee Joodse zussen in 
oorlogstijd is dit besef alleen maar groter 
geworden. Zelfs in coronatijd! En hoewel 
de krantenkoppen ons soms anders doen 
vermoeden, mogen we dankbaar zijn om in 
Nederland te leven!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Rijkdom

(foto: Bas van Spankeren)



Wederom verkozen tot

goedkoopste
bouwmarkt van  

Nederland!

Wederom verkozen tot verkozen tot verkozen tot

APR 2020

LAAGSTE
PRIJS

Geen aanbiedingen. Altijd voordelig.

Duiven
Nieuwgraaf 18, 6921 RJ 

 Elke zondag open!

Kijk voor de actuele openingstijden op hornbach.nl 
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Walk&Talk, dé koffiepauze voor werkzoekenden
DIDAM – Bibliotheek Montfer-
land start weer met Walk&Talk 
bijeenkomsten, met in achtne-
ming van de RIVM richtlijnen. De 
eerstvolgende bijeenkomst is op 
woensdag 26 augustus van 10:00 
– 12:00 uur in Bibliotheek Didam, 
Schoolstraat 22.

Gastspreker is Marja Blok van 
Marja Blok Coaching. Marja wil 
met jou een passend antwoord 
vinden voor jouw werkgerelateer-
de vraag en situatie.
De Walk&Talk bijeenkomst wordt 
ook wel dé koffiepauze voor werk-
zoekenden genoemd. Het zorgt 
voor een rustpunt maar geeft 
ook nieuwe ideeën en energie in 
de intensieve zoektocht naar een 
nieuwe baan. Deelnemers kunnen 
tijdens deze bijeenkomst ervarin-
gen met elkaar delen, contacten 

leggen en suggesties krijgen die 
kunnen helpen in de zoektocht 
naar een geschikte baan. Onge-
acht leeftijd, gezochte werkzaam-
heden en duur van werkeloosheid.
Iedere vierde woensdag van de 
maand zijn er wisselende on-

derwerpen met gastsprekers. 
Walk&Talk is gratis, maar aanmel-
den is in deze coronatijd verplicht 
via info@bibliotheekmontferland.nl. 
Er is plaats voor maximaal vijftien 
deelnemers. Meer informatie staat 
op www.bibliotheekmontferland.nl.

Leeskring bij Het Palet Trefpunt
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.”

ZEVENAAR – Op 12 september 
kunnen de liefhebbers van rasecht 
dialect genieten van muziek en 
verhalen uit de Achterhoek en De 
Liemers, want dan staat de streek-
band GoedVolk op het podium van 
Muziekcafé De Lantaern. Aan-
vang: 20.30 uur. Entree: tien euro.

GoedVolk is een band, die luister-
liedjes speelt en verhalen vertelt 
in de Nedersaksische taal. De 
vijfmansformatie bestaat uit ge-
renommeerde muzikanten, die al 
lang en breed hun sporen hebben 
verdiend op dialectgebied. Hans 
Beernink (gitaar, basgitaar en zang) 

vormt samen met Wim Jansen 
(gitaar en zang) ook het duo Alles 
Andès. Hans Beernink was bassist 
van Bonne Route. Stef Geurtzen is 
solist en speelt bij de Pensionado’s 
(gitaren, mondharmonica en zang). 
Tot voor kort maakte hij ook deel uit 
van Bonne Route en Alles Andès. 
Hans Westerveld (gitaar, banjo, me-
lodica, mandoline en zang) speelde 
in Spöl, de Taraboemboemband 
en recentelijk in Bonne Route, een 
fameuze streektaalband die is ge-
stopt. Frans van Gorkum is streek-
taalzanger en verteller. Hij treedt op 
als solist en speelt in de dialect-
band Diedel. Eerder maakte hij deel 

uit van Dubbeldoyer en Mulder & 
Van Gorkum. Dit duo won in 2013 
met het lied Twee Dröppels de Gel-
derse Cultuurprijs voor streektaal-
muziek.

GoedVolk biedt een muzikaal 
luisterprogramma. Haar liedjes 
gaan over het alledaagse leven in 
de Achterhoek en de Liemers. Ze 
krijgen voor even een accent, dat 
soms heftig, soms liefelijk is, maar 
altijd in een bijzondere en harmoni-
sche sfeer. Het gezelschap maakt 
uitsluitend gebruik van eigen tekst-
materiaal. Meerstemmige zang is 
het handelsmerk van GoedVolk.

DUIVEN – Willeke Tjassens 
(1972) is in haar vrije tijd 
straatfotograaf. Haar passie 
is dan ook het fotograferen 
van interessante mensen zo 
maar op straat in steden en 
dorpen.

Willeke vraagt mensen meest-
al of ze een foto mag maken 
en zo ontstaan er de leukste 
gesprekken. Ze fotografeer-
de in verschillende landen en 
steden, zoals Cuba, New York, 
Roemenië, Sri Lanka, Grieken-
land en natuurlijk ook in haar 
favoriete stad Amsterdam.

Willeke exposeert van 14 sep-
tember – 11 oktober in de Og-
tent in Duiven (2e verdieping).

Mooiste Plekje!
Irene Ten Voorde, één van de omroep Gelderland presentatoren
Iedere werkdag lunchtijd, tussen 10.00 – 12.00 uur te horen
Bracht de vraag “wat is het mooiste plekje van Gelderland” naar voren,
Zonneklaar, ligt in Zevenaar, wonen we ruim 45 jaar,
Niet ons huis, voelen we ons thuis, onze hobby maar, 
Tussen de atletiekbaan, Liemers College stil en verlaten,
Ligt al jarenlang Sporthal Heerenmaten,
Kent u het plekje niet, tijd om bij te praten,
Van buiten lijkt het een eenvoudig gebouw,
Kleur grijs , grauw, wat maakt het mooi, vertel het nou,
Geschiedenis, als MAVO leerling, beantwoordden examenvragen
Spannende hectische dagen, diploma in de pocket, mochten er slagen,
Lichamelijke opvoeding, Gymnastiek van docent de Leeuw,
Zijn ver terug in de vorige eeuw,
Sportzaal leeg , luister goed, hoor je de klanken,
Emotie van de sport, juichen, klappen, vreugde , janken,
Sportplezier beleven, als sporter groeien, jezelf zien opbloeien,
Als mens in alle opzichten vooruit gaan, gewoon groeien,
Dinsdag, donderavond, zaterdag komt het echt tot leven,
Speelt Basketiers’71 zijn wedstrijden knokt er om de zege,
Laten teams zien, hun kwaliteit, hun talent, hun kracht,
Beleven spelplezier, als de wedstrijd is volbracht,
Technisch gezien is het gebouw mogelijk toe aan een renovatie,
Deze (sport)plek, verdient meer dan een ovatie,
Beleving van sport, op een toplocatie,
Kortom mooiste plekje van Gelderland, geloof ons nou,
Sporthal Heerenmaten, in Zevenaar, een pracht gebouw,
Nieuwsgierig, kom kijken, kom basketballen, zien je gauw!

M & M  

Fotomodel op straat in New York. 
(foto: Willeke Tjassens)

GoedVolk.

Dialectband GoedVolk in De Lantaern

Expositie straatfotografie
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€  1.795,00
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Compleet geleverd en gemonteerd inclusief BTW.    

•

  

5 jaar garantie op onderdelen en compressor.
•

  

Zolang de voorraad strekt.
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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!

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven

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

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

barbecue?

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 |

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
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ARNHEM – Na de zomervakantie 
(23 augustus) rijden de Breng-bus-
sen in de regio Arnhem Nijmegen 
op werkdagen de dienstregeling 
die geldt in periodes gedurende 
het schooljaar waarin de scholen 
zijn gesloten (bijvoorbeeld tussen 
kerst en oudjaar).

Op de haltevertrekstaten op de 
halten staat deze in de kolom ‘va-
kantiedienst’. Op zaterdag rijden de 
bussen de normale zaterdagdienst, 

op zondag de zondagdienst. Op 
sommige lijnen rijden er dan van 
maandag – vrijdag minder bussen 
tussen de ochtend- en de avond-
spits.
Er gelden enkele uitzonderingen: 
Buurtbussen rijden niet. De voertui-
gen worden aangepast om een vei-
lige corona werkplek voor de vrijwil-
ligers te borgen. Daartoe bevoegde 
instanties moeten deze aanpas-
sing dan ook nog goedkeuren. En: 
Nachtbussen rijden niet.

DIDAM – Corona zet ook de koren-
wereld danig op zijn kop. Zingen 
blijkt een extra risico te zijn voor 
besmetting. Ook Mengelmoes 
ontkwam niet aan passende maat-
regelen, samen repeteren in de 
vertrouwde locatie De Muizenberg 
is uit den boze. Maar de leden 
toonden de nodige veerkracht. Om 
toch het hoogste lied te blijven 
zingen, ging het koor online. Met 
wekelijkse zoomsessies werd er 
gerepeteerd.

Het was even zoeken naar de beste 
vorm, hoe iedereen er digitaal bij 
te houden, maar na enkele keren 
begon het te draaien. Niet alleen 
het zingen is dan belangrijk, ook 
het contact houden met elkaar, het 
verenigingsgevoel in stand houden. 
Er is daarom ook voor een project 
gekozen, waar we allemaal thuis 
aan konden werken, een online 

concertje met ‘ Stayin home’. Er is 
een toepasselijke corona-tekst ge-
maakt op het nummer Goin’ home 
van A. Dvorzak en daar is het koor 
mee aan de gang gegaan. In me-
nig Mengelmoes-huishouden zijn 
tot vervelens toe opnieuw film-
pjes opgenomen, om een zo goed 
mogelijke bijdrage te leveren, qua 
beeld en geluid. En het resultaat 
mag er zijn, met de in eigen beheer 
geproduceerde film Stayin home 
https://www.youtube.com/watch? 
v=0sUx4RXwyI0.

Eind augustus hoopt het koor weer 
te kunnen gaan repeteren in de 
Markthal. Want samen zingen, ook 
met enige gepaste afstand blijft 
toch het fijnst. Ook zin in zingen? 
Dit vitale, moderne koor heeft nog 
plaats voor een jeugdige bas of 
tenor, dus neem gerust contact op 
met Fred Stokman: 06 53378269.

Zoomsessie koor Mengelmoes. (foto: Fred Stokman)

In Groessen gaat men weer van 
start met de reguliere vieringen en 
wel op:
-zondag 16 augustus om 09.30 uur 
Woorddienst – voorgangers Wim 
Herbes en Piet Peters
-woensdag 2 september om 19.00 
uur Eucharistie – voorganger pas-
toor Thanh Ta
-zondag 20 september om 9.30 uur 
Woorddienst – voorgangers Wim 
Herbes en Piet Peters
-woensdag 7 oktober om 19.00 uur 
Eucharistie – voorganger pastoor 
Thanh Ta
-zondag 25 oktober om 9.30 uur 
Woorddienst – voorgangers Wim 
Herbes en Piet Peters
De ingang voor de kerk is via de deur 
onder de toren. U bent van harte uit-
genodigd om met ons mee te vieren.
De anderhalve meter capaciteit in 
onze Andreaskerk te Groessen is 
maximum 120 kerkgangers. Voor 
het bijwonen van bovengenoemde 
reguliere vieringen is vooraf aanmel-
den niet nodig. Ook het registreren 
bij de kerkdeur is niet meer nodig. U 
hoeft uw naam en telefoonnummer 
dus niet meer op te geven. Indien 
nodig zullen wij het aantal kerkbe-
zoekers ter plekke tellen om te zor-
gen dat we de maximale anderhalve 
meter capaciteit niet overschrijden 
Wilt u zich toch vooraf aanmelden, 
dan kunt u terecht bij ons secretari-
aat aan de Dorpstraat 7.

Bijzondere vieringen tot einde van 
het jaar: -Allerzielenviering – maan-

dag 2 november en -Vieringen rond-
om Kerst: Over deze vieringen volgt 
nadere informatie in het volgende 
Op Weg aangezien we een grotere 
belangstelling verwachten.
Parochieblad Op Weg: wilt u in de 
toekomst het parochieblad Op Weg 
blijven ontvangen in Groessen, dan 
moet u zich aanmelden. Meldt U 
zich aan door uw Achternaam/voor-
naam, adres/huisnummer, eventu-
eel emailadres te vermelden en dit 
in te leveren via de brievenbus op 
Dorpstraat 7 te Groessen of via het 
emailadres: Groessen@rkliemers.
nl. Het blad is tevens te lezen via de 
website van de parochie. Ook zullen 
we enkele exemplaren in de Maria-
kapel op het kerkhof leggen.
Intenties: zo 16-8-20: Zr.Andrea Roe-
lofs, Frieda Lucassen-Roordink, Wim 
en Lies Melchers-Derksen, Riekie 
Roelofs, Bernard en Marie van Onna, 
Theodorus Dominicus, Hennie en 
Willhelmien Roordink-van der Velden 
en Norbert, ouders de Haan-Witjes, 
ouders Vermeulen-Kiewiet en Theo, 
Henk Derksen en Paul, Antoon Wil-
lemsen, Saskia Roos-Willemsen, 
Bennie Derkzen, Theodorus en Riek 
van Ditshuizen-Peters, Piet en Trudy 
Steenkamp, vader en moeder Sta-
ring, Wim en Stien Bisseling, Ber-
nard en Mientje Bouwman-Driessen, 
Riet Vermeulen, fam Kloppenburg, 
jaarged. Hennie Wouters, Maria 
Nass-Uffing, ouders Bolder-Raasing, 
jaarged. Miriam Reijmer-Peters, ou-
ders Kampschreur en Gerard, Riet 
Lenting-van Gellekom.

ZEVENAAR – Na vele weken in 
de steigers te hebben gestaan en 
langdurige renovatiewerkzaamhe-
den, torent de toren van de pro-
testantse Ontmoetingskerk aan de 
Markt in Zevenaar, weer onbekom-
merd op bescheiden wijze boven 
de daken uit. Echter de haan en 
pijnappel, symbolen van nieuw le-
ven en waakzaamheid ontbreken 
nog.

Donderdag 20 augustus zal om-
streeks 10.45 uur burgemeester 

Lucien van Riswijk door een hoog-
werker tot aan het puntje van de to-
renspits verheven worden en daar 
door het plaatsen van de haan en 
pijnappel de renovatie van de toren 
afronden.
“Deze feestelijke gebeurtenis, waar-
mee de Ontmoetingskerk zijn waar-
digheid en plaats in de Zevenaarse 
gemeenschap weer terug krijgt, la-
ten we niet ongemerkt voorbijgaan. 
Ieder die deze gebeurtenis van na-
bij wil meemaken krijgt een lekker-
nij. Kom kijken, de kerk trakteert!”

Op zondag 16 augustus is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering 
met voorganger pastoor Thanh Ta.  
Intenties: Wil Hermans-du 
Buf, Dick Ghijben, Mevr. C. van 
Huet-Wieland, Familie Visser-Ver-
kerk, Loek Cox, Ouders Hendrik-
sen-Smeenk, Familie Hendrik-
sen-Bruns.

Op zondag 23 augustus is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering 
met voorganger pastoor Thanh Ta.  
Intenties: Annette Berben van 
Gool, Mevr. C. van Huet-Wieland, 
Mies en Jan Bokken-Volman, 

Thea van Haaren-van der Velden 
en overleden familie, Leny van 
Vliet-Oudshoorn, Loek Cox.
Vanwege Corona, mogen maar 
tachtig mensen in de kerk worden 
toegelaten, daarom eerst aanmel-
den bij het Centraal secretariaat: 
0316 523468.

Overleden: Op woensdag 22 juli, 
in de leeftijd van 90 jaar, is over-
leden Henk Lanting. Hij woonde 
Masiusplein. Zijn uitvaart heeft 
plaatsgevonden, waarna de be-
grafenis was op de R.K.begraaf-
plaats aan de Arnhemseweg.

Aanpassing dienstregeling 
Breng-bussen

Mengelmoes zingt door

Heilige Andreas Groessen

Ontmoetingskerk trakteert!

H. Andreas-Maria Koningin 
Zevenaar

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

(advertentie)
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 Aandacht
 

Het zijn rare tijden. We maken din-

gen mee die we nog nooit hebben 

meegemaakt en dit hadden we 

best willen missen, maar toch ko-

men er ook goede zaken uit voort. 

Meer menselijke aandacht bij-

voorbeeld. Je merkt bijvoorbeeld 

goed dat je aandacht nodig hebt 

van anderen en dat je bepaalde 

mensen in je leven mist. Het is best 

wel goed om daar een keer bij stil 

te staan; dat er mensen zijn die je 

graag om je heen hebt én om te 

merken dat er mensen zijn die jóu 

graag om zich heen hebben. Die 

jóu missen.

Stel je voor dat ze je voor altijd 

moeten missen. Dat je er niet meer 

bent. Hoe wil je dan dat ze zich jou 

herinneren? Welke vrienden en 

vriendinnen steunen jou nu, aan 

wie heb je echt wat in tijden van 

overvloed en in mindere of zelfs 

zware tijden? Nu kom je erachter 

wie je echte vrienden zijn en voor 

wie jij een echte vriend bent. Klopt 

jouw uiterste wilsbeschikking dan 

nog wel? Heb je de juiste perso-

nen in je testament staan? Heb 

je de juiste persoon aangewezen 

om je zaken te behartigen als je 

dat zelf niet meer kan door ziekte? 

Misschien is het een goed idee om 

daar nu aandacht aan te geven. Als 

je nu iets meer tijd hebt voor re-

fl ectie maak er dan goed gebruik 

van.

Wil je meer weten, neem dan con-

tact met ons op. Wij hebben een 

speciale ruimte waar wij onze 

cliënten nog kunnen ontvangen, 

achter glas, dus veilig voor jou en 

voor ons.

 

Aletta Laarberg

De notaris die nog de tijd 

voor je neemt!

Wilt u iets onder de aandacht 
brengen in uw eigen regio? Dat 
kan! 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 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. 
Mocht u er niet uitkomen of heeft 
u nog vragen, belt u dan gerust 
even: 0481-464770. We helpen u 
uiteraard graag verder.

Bericht insturen?



SIKKENS VOOR  
EEN PROFESSIONEEL  
RESULTAAT

NU 25% KORTING 
Op Sikkens  lakken  
bij uw verfspeciaalzaak

Nama
Vlamoven 1

6826 TM Arnhem

BINNENZONWERING – 20%
GORDIJNEN • ROLGORDIJNEN • JALOUZIEËN

Vind ons en volg ons op Facebook en twitter

NAMA Arnhem:
Vlamoven 1 – IJsseloord
tel.: 026 – 3636304

ma. t/m wo. 7:30 – 18:30 u.
do. 7:30 – 21:00 u.
vrij. 7:30 – 20:00 u.
zat. 7:30 – 17:00 u.

NAMA Didam:
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052

ma. t/m vrij. 9:30 – 18:00 u.
zat. 9:00 – 17:00 u.

NAMA Maastricht:
Scharnerweg 44,
tel.: 043 – 3520094

ma. t/m vrij. 8:00 – 18:00 u.
zat. 8:00 – 16:00 u.

www.nama.nl

Ruil uw oude NAMA kortingskaart 
tot  30 april 2017 gratis om!

* Korting geldt niet i.c.m. aanbiedingen, vraag voor
zekerheid even naar de voorwaarden.

Aanbiedingen zijn geldig tot 30 april 2017. 
Aanbiedingen kunnen niet retour.

versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 212,70

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m², voorbehandeld
• 1 x 10 liter NAMAdek Zijdemat
• nama glasweefsellijm

t.w.v. 412,65 samen voor 19995
versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 120,55

Glasweefsel pakket
25 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

• prof. glasweefselbehang 25 m², voorbehandeld
• 1 x 5 liter NAMAdek Zijdemat
• nama glasweefsellijm

t.w.v. 220,50 samen voor 9995
versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 81,55

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en onbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m²,
onbehandeld

• 1 x 10 liter
• nama glasweefsellijm
t.w.v. 221,50 samen voor 13995

VEVEO 
COLLIX PT MAT
p r o f e s s i o n e e l
alternatief voor
M O N O D E K
10 LITER 3395

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

EXTREEM 
STERK

Sikkens Rubbol BL Rezisto 
Binnenlak: 

•	 	Beschermt houtwerk  
tegen slijtage

•	 	Crosslinking technologie 
maakt de lak extreem sterk

•	  Geurarme en snel - 
drogende lak voor binnen

ACTIEPERIODE:
 t/m 31 december 2017 

NU MET 
25% KORTING

Nama Arnhem
Vlamoven 1
6826 TM Arnhem
026 3636304
www.nama.nl

Nama Didam
Lieve Vrouweplein 6 
6942 BP Didam
0316 22 50 52

SIKKENS VOOR  
EEN PROFESSIONEEL  
RESULTAAT

NU 25% KORTING 
Op Sikkens  lakken  
bij uw verfspeciaalzaak

Nama
Vlamoven 1

6826 TM Arnhem
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Senioren op Het Gelders Eiland verrast door actie

 ‘Kom eens aanwaaien’
RIJNWAARDEN – In deze zomer-
vakantie, tijdens de corona crisis, 
is het bij veel senioren nog stiller 
dan in vorige jaren. Daarom roept 
de seniorenvereniging Rijnwaar-
den 50 plus de leden op om eens 
‘aan te waaien’ bij een ander. Voor 
een praatje, misschien een ijsje, 
een wandeling…

Om dat te stimuleren werd op circa 
650 adressen een waaier bezorgd. 
Dit keer trok het bestuur er zelf op 
uit. Alle bestuursleden met part-
ners en een paar andere vrijwilli-
gers bezochten op 6 en 7 augustus 
alle leden. Op ieder adres werd een 
waaier afgeleverd. Die kwam met 
het zeer warme weer goed van pas. 
Maar daar bleef het niet bij. Ook 
werd op ieder adres een prachtige 
roos aangeboden, die vergezeld 
ging van een ‘Speciaal voor jou’ 
wenskaartje.

De actie werd mede mogelijk ge-
maakt doordat Cor en Ine Stuyt 
speciaal voor Rijnwaarden50plus 
naar de veiling gingen. De vereni-
ging kreeg ze voor een schappelijke 
prijsje. Alle rozen werden voorzien 
van een bloemenkaartje en toen 
kon begonnen worden met de ver-
deling.

De waaiers kwamen gezien het 
warme weer heel goed van pas 
en de bijbehorende roos was “de 
kers op de taart”. De waardering 
bleek uit de vele lieve, uitbundige 
en soms emotionele reacties. Dit 
was de derde actie in de corona-
tijd, waarmee het bestuur van Rijn-
waarden50plus de betrokkenheid 
met de senioren van Het Gelders 
Eiland wilde beklemtonen. Na de 
paasgroet en het pinksterpresent-
je was de waaier met de roos op-
nieuw een schot in de ‘Roos’.

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

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

Intenties zondag 16 augustus 9.30 
uur: Bennie van Schaik.
Voor zondag 23 augustus zijn er 
geen intenties opgegeven voor 
Oud-Zevenaar.

Marieke Laverman toont nieuw werk in atelier
WESTERVOORT – Normaal ge-
sproken staat Marieke Laverman 
met haar atelier op de Zomerfair in 
Westervoort. Maar dit jaar moest 
zij iets anders verzinnen.

“Ik ben trots en blij met het resul-
taat, zeker met de rare maanden 
die er aan vooraf gingen”, vat Ma-
rieke samen. Voor de schilderes is 
de expositie gelijk de start van het 
komende lesseizoen. De in Wester-
voort wonende kunstenares houdt 
in eigen atelier een expositie van 
nieuw werk. Ook zij heeft door het 
corona-virus het roer flink moeten 
omgooien de afgelopen maanden.
Toen in maart haar lessen ineens 
stopten, kreeg ze ongepland volop 
tijd om eigen werk te schilderen. Ze 
pakte haar oude liefde voor aquarel 
weer op en begon ook te experi-
menteren met tekenmateriaal erbij. 

Verschillende seizoensbloemen en 
bomen stonden model. Dit werk 
kunt u nu in haar atelier komen 
zien, samen met olieverfschilderij-
en van vorig jaar.

U bent welkom op 15 en 16 au-

gustus, 21 tot en met 23 augus-
tus en 28 tot en met 30 augustus 
aan de Goltackers 85, Westervoort 
van 12.00 tot 17.00 uur. Toe-
gang gratis. Wél graag even bel-
len van te voren: 06 25073723.  
www.mariekelaverman.nl.

De beentjes van Sint-Hildegard 
in Filmhuis Didam
DIDAM – Filmhuis Didam pakt 
eind augustus de draad weer op. 
Het seizoen opent met De beentjes 
van Sint-Hildegard. De film in het 
Twentse dialect van Johan Nijen-
huis met in de hoofdrollen Herman 
Finkers en Johanna ter Steege. De 
film draait van vrijdag 28 augustus 
tot en met 1 september en op 4 en 
11 september, steeds om 20.00 uur.

Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. 
Gedda houdt zóveel van Jan dat hij 
het er benauwd van krijgt. Ze ziet 
het huwelijk als een vorm van be-
geleid wonen. Als hij een glas van 
tafel wil pakken is zij hem al voor en 
reikt hem het glas aan. Daarnaast 
bepaalt ze zijn kleding, vriendschap-
pen, vakanties en al hun andere be-
zigheden. In een poging meer ruim-

te te krijgen maakt Jan dermate rare 
sprongen dat hij zijn huwelijk letter-
lijk in een gesloten afdeling ziet ver-
anderen. Dochter Liesbeth zit met 
haar afgepaste en jaloerse vriend in 
eenzelfde schuitje als haar vader. In 
De beentjes van Sint-Hildegard ne-
men ze hun partner onder de loep 
en rijst de vraag: hoeveel liefde is te 
veel liefde?

Het filmhuis is gevestigd in het ge-
bouw Waverlo van Meulenvelden. 
Er zijn diverse coronamaatregelen 
van kracht. De voordeur zit we-
gens corona op slot. De bezoeker 
wordt onder de overkapping opge-
wacht door een vrijwilliger en door 
haar binnengelaten. Het aantal be-
zoekers is beperkt. Men dient van 
tevoren te reserveren. Betalen kan 
enkel met pin. Men kan voor aan-
vang van de film een koffie, thee 
of een frisdrank kopen en deze de 
zaal mee innemen. De films draai-
en zonder pauze. 
Zie voor meer details en om te  
reserveren www.filmhuisdidam.nl.

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven
Mededelingen: Geachte Parochi-
anen. Voor informatie wat betreft 
vieringen en het youtube kanaal 
kunt u de website www.rkliemers.
nl raadplegen. De Mariakapel en 
gedachteniskapel zijn van maan-
dag – vrijdag geopend van 9.00 
– 17.00 uur. Het secretariaat is 
bereikbaar op de gewone ope-
ningstijden.

Gebedsintenties 15/16-08-2020: 
Wim Staring, Ans van Santen-Ren-
sen, Bernard en Annie Hoppen-
reijs-Lucassen. (In verband met 
vakantie is er geen youtube uitzen-
ding. Wel worden de gebedsinten-
ties tijdens de viering in de H. And-
reas te Zevenaar opgelezen.)

Gebedsintenties 22/23-08-2020: 
Ans van Santen-Rensen, Wim Sta-
ring, Gerrit en Dinie Hagen-van 
Swaaij. (In verband met vakantie 
is er geen youtube uitzending. Wel 
worden de gebedsintenties tijdens 
de viering in H. Andreas te Zeven-
aar opgelezen.)
Tijdens de zomervakantie is het 
secretariaat van de H. Remigius 
te Duiven gesloten van maandag 
13 juli – donderdag 20 augustus. 
Uitgezonderd de vrijdag. Dan zijn 
we van 9.00 – 11.00 uur geopend 
voor het opgeven van gebedsin-
tenties.
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:
Zondag 30 augustus is er (onder 
voorbehoud) om 10.00 uur een 
Schutters-viering. In verband met 
het corona-virus zal dit in aange-
paste vorm zijn. Geen koor en/of 
Harmonie. Deelname van parochia-
nen aan de viering gaat via aanmel-
ding website ogduiven.nl of via fa-
cebook pagina Schutterij Onderling 
Genoegen. Bij veel aanmelding zal 
er een loting plaatsvinden.
Vrijdag 11 september is er om 
10.30 uur een stille eucharistievie-
ring in de H. Remigiuskerk. Voor-
ganger pastoor Thanh.

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

Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

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

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

- Vrije opname inleg mogelijk
- Geen minimiaal bedrag vereist
 
Kijk op www.koningfd.nl

Assurantiën  Pensioenen  Hypotheken  Administratie  Makelaardij

Reserveer 
nu het nog 

kan!

Als advies 
maatwerk wordt
Het gemak van ontzorgen

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

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

Marieke Laverman exposeert in atelier



‘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

MEGASTUNTER 
WESTERVOORT

A-MERKEN 

TEGEN 
BODEMPRIJZEN!!! 

Tray frisdrank 

(24) blikjes vanaf

€ 9,95 Het 
assortiment 

wisselt 
regelmatig!!

Dorpstraat 98 - Westervoort

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

• veranda’s

• serres
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• aluminium ramen
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ALS WIJ GEWEEST ZIJN IS HET WERK AF!
Voor meer info: 
Tel. 026 - 844 50 54
Mobiel: 06 - 18 55 86 20

• Geen voorrijkosten
• Garantie
• Gratis vrijblijvende

offerte

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Deze zomer
van uw

nieuwe tuin
genieten?
Bel ons!

kijk op www.peterwildenbeest.nl

- geen voorrijkosten
- garantie
- vrijblijvende offerte gratis! 

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

Laat nu uw tuin aanleggen!

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Wij staan voor u klaar!

Ratsstuben Elten Restaurant

Openingstijden: Ma, di, do, vr. v.a. 16 uur · wo gesloten · za-zo v.a. 12 uur
Reserveren gewenst op zaterdag en zondag! Familie Winkelmann

ACTIE: elke donderdag 
haxen eten + 1 Beiers biertje 

€ 9,99voor

7 tapbieren

Adres: Streuffstr. 3 · Elten (D) · Telefoon. 0049.2828.1266
www.ratsstuben-elten.de – voordelig en dichtbij!

8,99

In het hartje van Elten

Openingstijden: Maandag en Dinsdag van 15.00 – 22.00 uur
Vrijdag, Zaterdag en Zondag van 12.00 – 22.00 uur 

Graag reserveren via 0049-28281266.

Streuffstr. 3 · Elten (D) - www.ratsstuben-elten.de - voordelig en dichtbij!

25 jaar Ratsstuben Elten 
met Manuela en Peter

 
Duitse keuken 

met o.a. Schnitzel, 
Flammkuchen, 

Haxe en nog veel meer.

25 jaar Ratsstuben Elten met Manuela en Peter
 

Duitse keuken met onder andere Schnitzel, Duitse Flammkuchen, 
Haxe en nog veel meer.



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

● Occasions                       

● Onderhoud en
    Reparatie 

● Bandenservice

● Vrijwaring

 OPENINGSTIJDEN: 
• dinsdag t/m vrijdag

van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

www.tinselboerautos.nl

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

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

Graag tot ziens bij

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

info@autoperformancezevenaar.nl

‹

ER IS AL EEN SEAT VANAF € 7.825,-

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

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

ENJOYNEERING

SEAT.NL

Nu exclusief bij Auto Blij Zevenaar,

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

BLIJ RIJDEN
BLIJ ZIJN

BLIJ BLIJVEN

Openingstijden: 
ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur 

za 09.00 tot 16.00 uur

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

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

Nu ook uw adres voor 
jong gebruikte auto’s 
en campers. 

HET HAZELAND 1 - 6931 KA WESTERVOORT - 026-3120881

www.autobedrijfbasbloemberg.nl

AUTOBEDRIJF
BAS BLOEMBERG

AUTOBEDRIJF

Nu ook uw adres voor 
jong gebruikte auto’s 
en campers. 

HET HAZELAND 1 - 6931 KA WESTERVOORT - 026-3120881

www.autobedrijfbasbloemberg.nl

AUTOBEDRIJF
BAS BLOEMBERG

AUTOBEDRIJF

• APK
• Onderhoud
• Reparatie
• Verkoop occasions    

NIEUW:
Ook voor schadeherstel!

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

OCCASION VAN DE WEEK 
Mercedes-Benz 
C-klasse Coupé 180 Ambition, automaat 
Bouwjaar 2013, Km stand 109.484 km

Prijs € 15.950,-

Bespaar tot 300,- per jaar 
op uw autokosten!

Bespaar tot 300,- per jaar 

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
+ PECHHULP €17,50

p/m
v.a.Bespaar tot 300,- per jaar 

op uw autokosten!
Bespaar tot 300,- per jaar 

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
+ PECHHULP €17,50

p/m
v.a.

Ampèrestraat 6a  Zevenaar • Tel. (0316) 525495AUTOBEDRIJF HUBERS / STEENTJES

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

Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
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Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
Renault Captur 0.9  
TCE 90pk

Trekhaak | Navi  
Camera A

Km-stand: 97.067 NAP
Bouwjaar: 12-2013

Prijs € 10.950,-



carwash

CARTOGRAAF 1
6921 EZ DUIVEN
WWW.CARWASHDEDUIF.NL

HET BESTE WASPROGRAMMA

Bescherm en verwen uw auto 
tijdens de zomervakantie!

Lever de onderstaande bon in en krijg 
€6 korting ons meest uitgebreide 

wasprogramma
“Het Beste”

Geldig van 14 t/m 20 augustus 2020
Actie geldt niet i.c.m. een makro pas

KORTINGS-KORTINGS-KORTINGS-
ACTIE!
KORTINGS-KORTINGS-
ACTIE!ACTIE!ACTIE!

€6KORTING
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DUIVEN – La Calamita is één van de ijssalons 
in de regio, waar al het schepijs zelf wordt 
gemaakt. De naam La Calamita, Italiaans 
voor ‘de magneet’, maakt ijsbereider en eige-
naar André Derksen zeker waar. Veel klanten 
komen af op het uitgebreide assortiment.

Al veertig jaar kan Derksen zijn liefste hobby 
doen als werk; voorheen in een cafetaria en 
sinds 1993 samen met zijn vrouw in zijn ei-
gen ijssalon. Derksen, opgeleid tot ijsbereider, 
maakt werkweken van zeventig uur, maar is 
dolgelukkig met zijn vak: “Natuurlijk houd ik 
zelf ontzettend van ijs. Als kind namen mijn 
ouders mij wel eens mee om een ijsje te gaan 
eten. Dit was toentertijd nog thuis bij een Itali-
aanse familie. Ik kreeg een roestvrijstalen cou-
pe met een bolletje ijs en een suikerwafel erin. 
Als ik dat dan in de keuken opat en ik alle ma-
chines zag staan, dan vond ik dat geweldig.” 

IJssalons die hun eigen schepijs maken zijn 
bijzonder, aangezien veel schepijs uit de fa-
briek komt. La Calamita heeft in de vitrine plek 
voor 42 verschillende bakken zelfgemaakt ijs, 
en elke bak bevat vijf liter. In totaal heeft de 
ijssalon een assortiment van zeventig sma-
ken ijs. Derksen: “Als ik ’s ochtends aan het 
werk ga, bepaal ik eerst in welke smaken ik 
die dag zin heb. Het ligt aan de drukte van 

de dag ervoor, hoeveel ijs ik moet maken. In 
het geval dat alles op is, sta ik om zeven uur 
’s ochtends al ijs te maken. Ik begin met het 
mengen en pasteuriseren van de basisingre-
diënten: melk, suikers, boter en room. Bij deze 
basis van het schepijs komen smaakpasta’s 
en na tien minuten mengen heb je bijvoorbeeld 
vanille-ijs. Maar maak ik bijvoorbeeld yog-
hurtlambada-ijs, dan moet eerst de yoghurt 
klaargemaakt zijn en voor de lambada moet ik 
chocolade smelten en amarena-kersen klaar-
zetten.
La Calamita maakt twee verschillende types 
ijs: op melk- en op sorbetbasis. Op sorbetbasis 
betekent dat er geen melkproducten inzitten, 
het bestaat bijvoorbeeld uit: aardbeien, suiker, 
water en bindmiddel.” La Calamita werkt alleen 
met natuurlijke grondstoffen en heeft ook glu-
tenvrij, melkvrij en vegan met stevia ijs.

Samenwerking
Naast de zeventig verschillende soorten ijs 
voor de eigen vitrine, maakt Derksen ook ijs 
voor andere bedrijven. La Calamita wordt re-
gelmatig gevraagd om samen te werken met 
een ander bedrijf uit de regio. Laatst was dit 
bijvoorbeeld De Stockhorst uit Groessen. “Zij 
wilden graag schepijs gaan verkopen, dat ge-
maakt wordt van hun eigen fruit. Op een och-
tend kwamen zij aardbeien brengen en daar 
heb ik toen heerlijke aardbeienijs van gemaakt. 
Zo kunnen we elkaar helpen en ondersteunen 
in onze eigen regio.”

DUIVEN – Een curriculum ontworpen door 
leerlingen en studenten klinkt misschien te 
gek voor woorden in het reguliere lespro-
gramma. Echter niet bij de Q-highschool. 
Student Steven Bronsveld en scholieren 
van verschillende Quadraamscholen stelden 
het lesprogramma informatica samen voor 
leerlingen van de Q-highschool. Samen met 
docent informatica, Pieter van Engelen (43) 
kijkt Steven terug op het afgelopen jaar.

De Q-highschool is een initiatief van de Gelder-
se Onderwijsgroep Quadraam, alle leerlingen 
van de veertien deelnemende scholen hebben 
toegang tot de lessen via de Q-highschool. 
Ze bieden parcoursen die leerlingen extra 
kunnen volgen en/of parcoursen die leerlin-
gen kunnen inruilen voor een extra vak in hun 
profiel. Daarnaast kunnen de leerlingen ook 
avonturen volgen, dit heeft een groter prak-
tisch aspect in tegenstelling tot de parcour-
sen, waarbij het theoretische aspect groter is. 
Informatica valt onder de parcoursen.

Onvrede
De twintigjarige Steven is een voormalig Can-
dea-leerling. Momenteel studeert hij wiskunde 
en informatica aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Daarnaast heeft hij zijn eigen be-
drijf gericht op software ontwikkeling en is 
hij verantwoordelijk voor de meeste ICT van 
de Q-highschool. Volgens Steven was er al 
lange tijd onvrede over het informatica curri-

culum: “Vooral leerlingen die al veel van infor-
matica afweten vonden de lesstof niet passen 
bij wat zij als informatica zien” Hier bleef het 
niet bij. De leerlingen stapten naar de docent 
met de vraag of zij wat aspecten mochten 
verbeteren. “Deze vraag kwam bij José Jans-
sen terecht, zij is kwartiermaker en degene 
die ons het hardst aanmoedigde in het pro-
ces. Ze heeft veel invloed en kon onze ideeën 
en ontwerpen realiteit maken”. Zo hebben de 
jongens nieuw lesmateriaal geschreven voor 
het parcours. Docent Pieter van Engelen ver-
zorgt het parcours informatica, zijn taak is om 
het lesmateriaal van de modulemakers om 

te vormen tot lessen voor de verschillende 
niveaus van de Q-highschoolleerlingen. Naast 
de Q-highschool werkt hij ook twee dagen in 
de week als informatica docent aan de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen en is hij één dag 
in de week werkzaam bij het ArtEZ conserva-
torium in Arnhem en Zwolle. “De filosofie van 
de Q-highschool is erg simpel: “Als een leerling 
een idee heeft, hoe gek het ook klinkt, neem 
het altijd serieus. En ik sta hier compleet ach-
ter”, vertelt Pieter.

Finetuning
De jongens hebben de modules onderling ver-

deeld en deze uitgewerkt in de zomervakantie 
afgelopen jaar. Iedere maandag van de vakan-
tie kwamen ze bijeen om elkaar te voorzien 
van feedback; uiteindelijk ontstonden nieuwe 
modules aan het einde van de zomervakantie. 
Na een jaar van brainstormen en overleggen 
met elkaar en met de Q-highschool, zijn de 
modulemakers zeer tevreden. De eerste ron-
de met parcoursen is geweest, aankomend 
schooljaar worden de verbeterde versies ge-
geven. Pieter vertelt trots: “Leerlingen moeten 
niet worden beperkt in hun ideeën, maar juist 
aangemoedigd. Dit soort mooie resultaten 
kunnen er namelijk uit voortvloeien”.

Nina Elbers

Rahma Maqboul

‘Ik heb ook glutenvrij, melkvrij, suikervrij en vegan ijs’
André Derksen maakt zelf zeventig soorten in zijn ijssalon La Calamita

‘Neem het altijd serieus als een leerling een idee heeft’
Leerlingen ontwerpen zelf lesprogramma informatica voor Q-highschool

Na een jaar van brainstormen met elkaar en met de Q-highschool zijn de modulemakers zeer tevreden. (foto: Rahma Maqboul)

André Derksen heeft zojuist cookie-ijs gemaakt.  (foto: Nina Elbers) 



Leigraafseweg 33 F
6983 BR  Doesburg 
Industrieterrein Beinum-West
T 0313 - 41 27 27
www.xycleservice.nl

Leigraafseweg 33 F
6983 BR  Doesburg 
Industrieterrein Beinum-West
T 0313 - 41 27 27
www.xycleservice.nl

VAKANTIEGELD GOED BESTEDEN? 
Kom eens bij ons langs en laat u 
verassen door onze keuze aan � etsen.

NIEUW IN ONZE COLLECTIE!!!
HUYSER Ervaar het verschil.
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DUIVEN – Voor veel mensen is hun trouwdag 
de mooiste dag van het leven. Maar voordat 
het zover is, moet er een hoop geregeld wor-
den zoals kaarten, de taart en de locatie. Ook 
op de dag zelf: de ontvangst van de gasten 
en natuurlijk het trouwen zelf. Sanne Hoog-
veld kan alles voor de bruiloft regelen. Ze 
is zowel weddingplanner, ceremoniemeester 
als trouwambtenaar. Sinds twee jaar heeft ze 
haar eigen bedrijf: Uniek Trouwen.

Sanne wilde altijd al weddingplanner worden. 
“Vroeger keek ik naar de film ‘The Wedding 
Planner’ met Jennifer Lopez. Ik dacht gelijk: 
‘Dat wil ik ook!’ Het organiseren van een brui-
loft leek mij geweldig.” Sanne werkte veel in de 
horeca, ze was ook werkzaam tijdens verschil-
lende bruiloften. Ze volgde de opleiding Eve-
nementen en Communicatie bij de Leijgraaf in 
Oss. Tijdens de stages was ze veel bezig met 
het zelf organiseren van evenementen. Daar-
na studeerde ze Facility management aan de 
Han. Ook hier kwam het organiseren weer te-
rug. Na de opleidingen ging ze aan de slag 
als communicatieadviseur bij de gemeente 
Duiven. Daar adviseert ze de burgemeester en 
wethouders, is ze betrokken bij verschillende 
projecten en geeft ze advies over de sociale 
media kanalen, zoals Facebook en Twitter. “Ik 
kreeg bij de gemeente Duiven de mogelijkheid 
om trouwambtenaar te worden, die kans heb 
ik gelijk aangepakt. Zo ben ik begonnen met 
deze prachtige passie. Met mijn dertig jaar 
ben ik de jongste trouwambtenaar bij de ge-
meente Duiven.” Inmiddels werkt Sanne ook 
bij de gemeente Westervoort als trouwambte-
naar en mocht ze in de gemeente Montferland 
een huwelijk voltrekken via haar eigen bedrijf. 
“Daarna vroeg de gemeente Montferland of 
ik wilde solliciteren als trouwambtenaar. Dat 
heb ik gedaan en ook daar ben ik nu een vas-
te trouwambtenaar.” Het eerste huwelijk vond 
ze erg spannend. Maar inmiddels heeft San-
ne al meer dan zestig stellen getrouwd. De 
meeste mensen boeken haar als trouwambte-

naar. “Dan ben ik vooral bezig met de speech 
voorbereiden. Ik wil mensen graag een mooi 
moment geven. In de speech moet ook het 
levensverhaal van het stel verwerkt worden. 
Vaak vraag ik ook aan familieleden om bijzon-
dere informatie en verhalen. Op die manier is 
de speech volledig afgestemd op de wensen 
van het koppel en zorgt deze voor een lach en 
een traan. Mensen trouwen natuurlijk, omdat 
ze van elkaar houden. Ik wil de liefde op die 
speciale dag laten zien.” Volgens Sanne is het 
geheim van een goed huwelijk dat een koppel 
elkaar in de waarde laat. “De ander moet een 
aanvulling zijn op iemands leven, geen invul-
ling. De balans is erg belangrijk, net als het 
geven van veel liefde.” Zelf heeft Sanne sinds 
4 juli 2016 geregistreerd partnerschap, maar 
in de toekomst wil ze toch graag trouwen. Met 
een knipoog. “Maar eerst moet ik gevraagd 
worden.”

Linda Ruijs

‘Ik wil de liefde op die speciale dag laten zien’
Trouwambtenaar Sanne Hoogveld heeft al meer dan zestig stellen getrouwd

“De ander moet een aanvulling zijn op iemands leven, geen invulling.”    

LIEMERS – Voor de basisschoolkinderen in 
de Liemers was het afwachten of de zomer-
school dit jaar doorging in verband met Co-
vid-19. Uiteindelijk ging het sein op groen. 
120 kinderen van zes tot en met tien jaar 
deden mee op vier locaties: Duiven, Zeven-
aar, Lobith en Westervoort.

De voorbereidingen voor de Zomerschool be-
gonnen al in het najaar van 2019. “Er was veel 
onzekerheid, toch zijn we verder gegaan”, 
vertelt Marie-José van de Velde, projectleider 
en coördinator van de zomerschool namens 
organisator Kunstwerk! Volgens haar is het 
zeker goed voor de kinderen om deel te kun-
nen nemen aan de zomerschool, zeker na 
de lange tijd binnen zitten en online lessen. 
“Belangrijk is dat de kinderen ondanks Co-
vid-19 door verschillende soorten educatieve 
lessen met de taal bezig zijn geweest.” Juist 
op de Nederlandse taal ligt de nadruk bij de 
zomerschool.

Tijdens de drie weken hebben de kinderen 
drie dagen per week verschillende activitei-
ten gehad rondom taal zoals theaterlessen, 
muzieklessen, kooklessen en 21e eeuw-
vaardigheden. De insteek was dat samen 
leren leuk is. Ook maakten de kinderen een 
tijdcapsule. De leerlingen hebben geschre-
ven over hun ervaringen tijdens de corona-
tijd. Deze tijdcapsules zullen volgend jaar 
bij de zomerschool weer geopend worden, 
om terug te kijken op een bijzondere pe-
riode. De zusjes Selina en Nardos Zemo 
bezochten de zomerschool in Duiven: “We 
misten wel de buitenactiviteiten van vo-
rig jaar, maar de mini-lessen zijn een leuk 
alternatief.” Ze vonden het koken en de 
stoelendans het leukste aan de activitei-
ten, daarnaast gaven ze aan het ook fijn te 
vinden om weer andere leerlingen te zien. 
Marie-José is met name apetrots op de 
docenten, vrijwilligers, en partners die hun 
medewerking hebben verleend: “Hun en-
thousiaste inzet heeft de zomerschool tot 
een succes gemaakt.”

Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoeken 
we regelmatig een ondernemer of
medewerker van een Liemers bedrijf.

Naam?
“Laurens Reijmer. Ik woon in Oud-Zevenaar 
en ben eigenaar van ’t Centrum Reijmer.”

Bedrijf?
“Voordat ik eigenaar werd van ’t Centrum, 
was ik internationaal vrachtwagenchauffeur. 
Ik heb vaak genoeg in horecagelegenheden 
vertoefd. 
Toen ik eenmaal een relatie kreeg en me set-
telde, wilde ik een truckersrestaurant be-
ginnen. Dat was helaas niet haalbaar in 
deze omgeving. Mijn oog is op het ’t Cen-
trum gevallen en samen met mijn broer 
heb ik het bedrijf, inmiddels 23 jaar gele-
den, gekocht. Een restaurant en zalencen-
trum in één. Ik ben nu vooral druk met het 
afspreken van feesten, partijen, catering en 
evenementen.”

Vrije tijd?
“Als ik wat vrije tijd heb, ga ik graag vissen of 
pak ik een terrasje. Ook vind ik het leuk om 
aan projecten te werken in de schuur, zoals 
een BBQ-smoker, pizzaoven, of ijscokar.”

De Liemers?
“Ik ben geboren en getogen in De Liemers. Dit 
is waar ik als kleine jongen ben opgegroeid. 
De dijken, smalle weggetjes, koetjes in de 
wei en vriendelijke mensen: dat maakt deze 
regio uniek.”

Mooiste plekje?
“Ik heb veel herinneringen aan het Rijnstran-
gengebied. Vroeger viste ik daar vaak of ging 
ik crossen op de brommer. Mijn vrienden en 
ik waren bijna altijd te vinden bij ‘het gat van 
Nieuwenhuis,’ zoals dat toen heette. In de 
zomer zwommen we er ook.”

De Liemers Helemaal Goed?
“Ik ben al lang partner van De Liemers Hele-
maal Goed. Logistiek gezien is het soms een 
lastig verhaal, maar lokaal samenwerken is 
belangrijk.”

Rahma Maqboul

Kyra Sannes

120 kinderen bezoeken de zomerschool

‘Dijken, smalle weggetjes en koetjes’

“Ik heb mooie herinneringen aan het Rijnstrangengebied. (foto: Kyra Sannes)



Showroom
Energieweg 1
Lobith

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

www.winkels-keukens.nl

Kom naar de showroom 
                     voor een demonstratie

Bora Classic 2.0Bora X Pure

Exclusief 

verkrijgbaar

bij Winkels 

keukensNIEUW!

BIJ AANKOOP 
VAN EEN

 QUOOKER CUBE 
ONTVANGT U 

240 LITER BRUIS 
GRATIS!

BeCo Kunstgras 
Het voordeligste kunstgras adres uit de regio

voor Particulier en Grootverbruikers

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

20 soorten kunstgras op voorraad!
8 jaar garantie + direct leverbaar

Openingstijden:
Zaterdag geopend
Overige dagen op afspraak

8 jaar garantie + direct leverbaar

NU 50% KORTING 
op het Druk verdeeldoek (stabilisatiedoek)*

*Geldig in de maanden augustus en september 2020 en alleen bij aankoop van kunstgras

Voordelen van kunstgras:
✓ Nagenoeg geen onderhoud

✓ Altijd een natuurlijke uitstralingen

✓ Kind en dier vriendelijk

✓ Veilig met valdemping

✓ Uv bestendig

✓ Besparend

✓ Nooit meer vieze gele dode plekken

✓ Water doorlatend

U kunt het kunstgras gelijk meenemen of laten bezorgen!



 
 

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: 

Stel je voor, je gaat als jongere in gesprek 
met je ouders om deze kennis te laten 
maken met een nieuwe, handige app op 
je telefoon. Nee, dit betreft deze keer 
geen verslavende spelsensatie, maar een 
revolutionair initiatief om energie, en 
daarmee ook geld, te besparen! Jongeren 

gaan binnenkort met een slimme app op 
pad voor het HOPE XXL Tr8-project 
‘Stroomlijners’ om inzichtelijk te maken 
hoe je als huishouden duurzamer om 
kunt gaan met energie. Met de stroomlij-
nersapp wordt gepersonaliseerd advies 
aangedragen over hoe je in jouw woning 
zuiniger om kan gaan met energie door 
doelgericht te kijken naar, onder andere, 
isolatie, verbruik en verduurzaming. Een 
leuke en motiverende factor voor de jon-
gere is dat hij of zij een deel van de kos-
ten die worden bespaard mag behou-
den.  Op deze manier fungeert de 
“Stroomlijner” als energie-adviseur in zijn 
eigen kring. Een leuk extra zakcentje voor 
de jongere, een besparing voor de oude-
re en voordeel voor het milieu; een echte 
win-win-win situatie! 

De bron van het plan 

Het idee voor ‘Stroomlijners’ ontstond 
circa 4 jaar geleden, toen Stijn Slangewal 
uit de les werd gepikt door zijn docent. 
“Ik werd uitgenodigd om deel te nemen 
aan een energieproject” vertelt Stijn. “Erg 
spannend.” Met Tesla’s zijn Stijn en een 
paar andere jongeren naar het gebouw 
van Aliander gereden, waar een wereld 
voor hem open ging. Hij mocht aan tafel 
met deskundigen en er werd naar zijn 
mening geluisterd tijdens een brain-
stormsessie met als hoofdthema: 
‘energiebesparing’. Eens in de maand 
zouden de jongeren onder schooltijd 
verder werken aan dit project bij de   
OGtent in Duiven. Op den duur ontstond 
dan ook vanzelf het idee om een app te 
ontwikkelen, zodat ingespeeld kon wor-
den op de handzaamheid van de 
smartphone. Met promotiemateriaal en 
een verdere uitwerking van de plannen, 
leek de komst van een stroomlijnersapp 
steeds dichterbij, maar door een serie 
van ongelukkige omstandigheden, kwam 

de voortgang stil te liggen. Al het harde 
werken heeft voor een poos liggen ver-
stoffen, maar met de komst van het MDT 
heeft het duurzaamheidsinitiatief een 
nieuwe boost gekregen. Nu, anno 2020, 
zijn er nieuwe financiële middelen en 
extra deelnemers om het project nieuw 

leven in te blazen 
en het verder te 
dragen. Als je als 
gebruiker beschikt 
over een zoge-
naamde ‘Slimme 
meter’ kan je ge-
bruik maken van 
de stroomlijners-
app. Door het uitle-
zen en analyseren 
van de verbruiksge-
gevens wordt beke-
ken op welke ge-
bieden er mogelijk-
heden liggen om 
energie en geld te 
besparen. De deel-
nemers aan het Tr8
-project 
“Stroomlijners” 
worden opgeleid 
om deze mogelijk-
heden uit te leggen 

en in de praktijk te brengen. 

Stand van zaken 

Momenteel is de ontwikkeling van de 
stroomlijnersapp in volle gang. Ook jon-
gerencoach en student Sustainable Ener-
gy Technology Maarten Assendorp heeft 
zich aangesloten bij het project. Samen 
met lokale 
ondernemers 
en ander part-
ners, pogen de 
jongeren de 
ideeën te reali-
seren zodat 
van bewust 
energiever-
bruik een 
nieuwe reali-
teit kan wor-
den gemaakt. 
Het frame-
work van de 
stroomlijners-
app ligt al 
even op de 
plank, dus 
momenteel is 
het voor de 
betrokken 
jongeren voor-
namelijk een 
kwestie van voortbouwen en verdiepen. 
De appontwikkelaar is momenteel in 
gesprek met Maarten en Stijn om de 
functies van de app verder te raffineren. 
Stijn vindt het belangrijk dat de app ge-
personaliseerd is, zodat iedereen er uit 
kan halen dat voor hem of haar van toe-
passing is. De heren denken ook aan 
mogelijkheden om de energiebesparing 
competitief te maken; wie bespaart pro-
centueel de meeste energie? “Door een 
dashboard toe te voegen kun je zien hoe 
goed je energie bespaart ten opzichte 

van je buurtbewoners.” zegt Maarten. Op 
basis van de gegevens van je energiever-
bruik, geeft de app ook inzicht in de bes-
te keuzes voor de mogelijke besparingen; 
“Kun je beter dak- of raamisolatie gebrui-
ken?” De app geeft aan welke van de op-
ties voor jou het meest voordelig is en zal 
ook direct de mogelijkheid bieden om 
contact te leggen met lokale onderne-
mers die je hierbij willen helpen.  

Het project staat er, zoals gezegd, niet 
alleen voor, want een ervaren ploeg part-
ners staat klaar om de concepten naar 
werkelijkheid te brengen. Groene Allian-
ties de Liemers heeft zich bijvoorbeeld 
vanaf het begin al gecommitteerd om 
mee te werken aan dit Tr8-project.   
Groene Allianties is als organisatie dan 
ook nauw verbonden met het ideaal om 
een duurzame samenleving vorm te ge-
ven en is meer dan bereid hun kennis en 
ervaring te delen met de jongeren van 
‘Stroomlijners’.  

Daarnaast is er momenteel ook contact 
met woningcorporaties die enthousiast 
zijn over het idee. “Jong- en oud die sa-
men bijdragen aan de kwaliteit en duur-
zaamheid van het woningbestand,” zegt 
Maarten. “dat biedt aan alle betrokken 
partijen een groot voordeel.” 

Visie voor de toekomst 

Stijn spreekt gepassioneerd over de toe-
komst van het project:  “In oktober     
hopen wij de eerste jongeren actief te 
krijgen en de groep vanaf dat moment te 
laten groeien.” “Jongeren kunnen het Tr8-

project ‘Stroomlijners’ kiezen als MDT 
project. Gezien het feit dat ze hiermee, 
naast de MDT vergoeding, nog een extra 
zakcentje kunnen verdienen, verwachten 
wij dat dit Tr8-project een geliefde optie 
binnen het MDT-keuzemenu wordt.” 
Voegt Maarten toe. Voor zowel Maarten 
als Stijn is het een grote hoop dat het 
Stroomlijners-project dusdanig aanslaat 
dat dit ook buiten het MDT wordt opge-
pikt. Een slimme manier van energie be-
sparen en een extra centje in je broek-
zak, wie wil dat nu niet?  

Slim omgaan met energie; Stroomlijners 

• Maarten Assendorp legt uit waarom het belangrijk is om ver-
standig om te gaan met energie 

• Stijn Slangewal demonstreert de Stroomlijnersapp die momenteel 
ontwikkeld wordt. 



Een sportief design, slimme technologie, hoogstaande afwerking; alles aan de nieuwe Yaris staat in het teken van ‘Fun to Drive’. Daarbij zorgt het � exibele TNGA-
platform voor extra dynamische rijeigenschappen. De nieuwe generatie Yaris is leverbaar in een pittige 1.5 VVT-i benzine-uitvoering en als 116 pk sterke Hybrid. 
Daarmee rijdt u tot meer dan 50% van de tijd elektrisch, zónder te stekkeren**. U rijdt de nieuwe Yaris al vanaf € 17.895,- of vanaf € 299,- per maand* via Private Lease. 
Kunt u niet wachten tot hij er is? Bestel ‘m nu online via Toyota.nl/yaris.

DE NIEUWE
TOYOTA YARIS
DUURZAAM WAS NOG NOOIT ZO LEUK

VANAF

PRIVATE LEASE €299 P/M*

€17.895

GECOMBINEERD BRANDSTOFVERBRUIK (EU 2018/1832) VARIEERT VAN 4,0-5,4 L/100 KM (25,0-18,5 KM/L); CO₂ 106-124 GR/KM.
*Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, incl. max. bonus/malus (12 schadevrije 
jaren) en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en 
gewicht • Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,04 en € 0,11 per km, exacte prijs staat vermeld op de o¡ erte • Actievoorwaarden van toepassing • Toetsing en registratie BKR • directsales@
toyotafs.nl. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Toyota Financial Services brengt aanvullende autoverzekeringen onder bij Allianz Benelux N.V. (AFM-vergunningnummer: 12042158) 
• Toyota Private Lease is ook verkrijgbaar zonder aanvullende verzekeringen • Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. **Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de 
gebruiksomstandigheden, voertuigcon¥ guratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden.

BLOEMBERG
Zevenaar, Marconistraat 21, 0316-340204

toyota-bloemberg.nl

IJsseldijk 26 6831 AB Westervoort • Tel. (026) 311 69 08 / 06-2122 1368  • www.reijmer-sierbestrating.nl

Ook voor de PARTICULIER 

AANBIEDING: 
Grijs Graniet Muurblok
Gebouchardeerd
100x25x10 ......................Nu voor € 12,00/stuk 

AANBIEDING: 
Donker Grijs Graniet Muurblok
Gevlamd (foto 2)
100x15x10 ......................Nu voor € 9,95/stuk 

AANBIEDING: 
Grijs Graniet Traptrede
Gevlamd
50x35x15 ........................Nu voor € 10,00/stuk 
75x35x15 ........................Nu voor € 12,95 /stuk

AANBIEDING: 
Grijs Graniet Strokenverband
Geschikt voor de oprit
100x20x6 ........................Nu voor € 22,50 /m2

100x20x8 ........................Nu voor € 26,00/m2

AANBIEDING: 
Grijs Graniet Opsluitband
Gebouchardeerd
100x20x6 ........................Nu voor € 5,00/stuk
100x20x8 ........................Nu voor € 6,95 /stuk

AANBIEDING: 
Donker Grijs Graniet Strokenverband
Gevlamd, geschikt voor de oprit
100x15x6 ........................Nu voor € 27,50 /m2

100x20x8 ........................Nu voor € 36,00/m2

AANBIEDING: 
Donker Grijs Graniet Opsluitband
Gevlamd
100x15x6 ........................Nu voor € 6,50 /stuk
100x20x8 ........................Nu voor € 11,95/stuk

AANBIEDING: 

Welkom bij

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 21.00 uur. • Zaterdag van 7.00 tot 16.30 uur. • Zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Voor al onzeaanbiedingen geldt 
OP = OP

Wij bieden u een 
compleet assortiment 

bestrating voor uw
tuin en oprit.

Ook verkopen wij 
Tuinhout, 

betonschuttingen, 
composiet, 

kunstgras en
tuinverlichting.

U bent van harte wel-
kom in onze showroom, 

tijdens onze ruime
openingstijden.

✔ Deskundig advies
✔ Uiterst scherpe prijzen
✔ Overdekte showroom
✔ Voorbeeldtuinen
✔ Bezorging mogelijk

        Keramische buitentegels 60x60x3, kan zo op zand gelegd worden vanaf € 39,- (m2)   

Keramische buitentegels op beton, vanaf € 49,- (m2)

Keramische buitentegels 60x60x2cm vanaf € 22,95 (m2)

Gecoate Terrastegels 60x60x4, nu voor € 20,95 (m2)

Keramische buitentegel Travertin 60x60x2, nu voor € 22,95 (m2)

Remo Terrastegels strak antraciet 30x60x6 vanaf  € 15,- (m2)

Terrastegels 20x30x6, Brons & Oud Bont, vanaf € 11,95 (m2)

Stapelblokken voor tuinmuurtjes 30x10x10, 7 kleuren, vanaf € 1,- (per stuk)

IJsseldijk 26
6831 AB Westervoort

026 311 69 08 / 06-2122 1368
www.reijmer-sierbestrating.nl

OPENINGSTIJDEN: 
Ma t/m vrij 7.00 tot 20.00 (afhalen tot 18.00)

Zaterdag 7.00 tot 17.00
Zo 12.00 tot 16.00 (geen afhaal)

▲
▲

▲

Betonstenen en Keramische tegels uit voorraad leverbaar

▲
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Muziekcafe De Lantaern 
weer open
ZEVENAAR – Muziekcafé De Lan-
taern in Zevenaar opent op 5 sep-
tember weer haar deuren. Uiter-
aard zullen alle medewerkers er 
voor zorgen dat de regels van het 
RIVM in verband met het corona-
virus in acht worden genomen. 

De eerste avond van het nieuwe 
seizoen betreft een Open Podium 
avond waarop het duo De Kornui-
ten zal zorgen voor de vrolijke noot 
met veel humor en leuke liedjes. De 
band Slip staat garant voor uitste-
kende covers vanaf de jaren ‘60 tot 
nu. De avond begint om 20.30 uur 
en is gratis toegankelijk.

Muziekcafé De Lantaern heeft in 
samenspraak met alle medewer-
kers besloten om op 5 september 
weer open te gaan. Uiteraard met 
in acht neming van de coronare-
gels van het RIVM is dit heel goed 
mogelijk. Mede doordat de ruimtes 

aan De Hooge Bongerd behoorlijk 
zijn verbouwd. Hierdoor is de zaal 
groter geworden. Natuurlijk is het 
anders dan anders. Tafels en stoe-
len staan op anderhalve meter van 
elkaar opgesteld. Er zijn looproutes 
aangegeven en het barpersoneel 
zal wat afstandelijk zijn. 

Wat wel hetzelfde blijft is het ge-
nieten van mooie optredens. De 
twee vrolijke Kornuiten zorgen met 
zelfgeschreven Nederlandse lied-
jes en herkenbare verhalen voor 
de lach en de band Slip neemt de 
bezoekers mee naar herkenbare 
popnummers uit lang vervlogen ja-
ren. Helaas mag er niet gedanst en 
voluit meegezongen worden. Maar 
vanuit de stoel lekker mee bewegen 
met de muziek is niet verboden. We 
gaan deze avond het stoeldansen 
uitvinden. Iedereen is er van har-
te welkom! Voor meer informatie 
www.delantaern.nl.

Samenwerken is elkaar versterken,
Streven naar hetzelfde doel,
Beleven ultieme sportgevoel,
Op de binnen- en buitenvelden,
Elkaar aanvullen waar nodig zal altijd gelden,
Samenwerkingsverbanden aangaan, gewoon melden,
In Zevenaar zie je dit bij damesvoetbal DCS & OBW,
Sportieve rivaliteiten, aanvullen, is meer dan oké,
Samen één team, hetzelfde belang, zeg geen nee,
Basketiers’71 vist in dezelfde vijver, ziet u het verband,
Symbolisch vissen aan de waterkant,
Kijk bij welke vereniging het komende lid belandt,
Basketbal, of speelt het een voetbalinterland,
Zoeken uitbreiding van mogelijkheden,
Kijken naar de toekomst, niet naar het verleden,
Klein dorpje hier niet ver vandaan, Duiven genaamd,
Worden net als in Zevenaar basketbalplannen gemaakt,
Gebeurt op alle vlakken, alle gebieden, wat je samen raakt,
Spelers tekort in dezelfde leeftijd, samenvoegen,
Kan door ieder worden gebald, tot genoegen,
Vergeet onderlinge rivaliteit, gaat om sportiviteit,
Zo kan een basketballer zijn spelplezier kwijt!,
Kwaliteit, technische uitvoering van Basketbal wordt gelegd,
Samen aanvullen waar nodig is, krachten, bundelen, zo vaak gezegd,
Samenwerken op sportieve vlakken, is heel iets anders dan fuseren,
Spelenderwijs met basketballen bezig zijn, van elkaar willen, kunnen leren,
Dezelfde sportbeleving bij Basketiers’71 & Pigeons kan verkeren!
Weten zeker beide verenigingen hebben een groot basketbalhart,
Zit er op Liemers Basketbalgebied samenwerkingsgebied meer in het vat?
Kortom nieuw seizoen, nieuwe (her)start.
M & M

De Kornuiten.

ABEL Huisman

Voor al uw binnen- & 
buitenschilderwerk

Gaat u voor kwaliteit neem dan contact op:
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info@abelhuismandienstverlening.nl

ABEL Huisman

Voor al uw binnen- & 
buitenschilderwerk

Gaat u voor kwaliteit neem dan contact op:

06 - 51 49 72 03 

info@abelhuismandienstverlening.nl

ABEL Huisman

Voor al uw binnen- & 
buitenschilderwerk

Gaat u voor kwaliteit neem dan contact op:

06 - 51 49 72 03 

info@abelhuismandienstverlening.nl

ABEL Huisman

Voor al uw binnen- & 
buitenschilderwerk

Gaat u voor kwaliteit neem dan contact op:

06 - 51 49 72 03 

info@abelhuismandienstverlening.nl

Voor al uw binnen- & buitenschilderwerk

Gaat u voor kwaliteit neem dan contact op:

06 - 51 49 72 03 

info@abelhuismandienstverlening.nl

ABEL Huisman

Dorpsdiner in Dorpshuis Groessen
GROESSEN – In Dorpshuis 
Groessen wordt 25 augustus een 
heerlijk Indisch gerecht geser-
veerd. Een driegangenmenu met 
als afsluiting een kopje koffie/
thee.

Het diner kost euro inclusief kof-
fie/thee 7.50 euro. Overige drank-
jes voor eigen rekening. De zaal 
is open vanaf 16.30 en 17.00 uur 
wordt het eten geserveerd.
Uiteraard gezien de Corona hou-

den wij ons aan de regels van het 
R.I.V.M. U toch ook! Heeft u koorts 
of voelt u zich anders, blijf thuis. U 
kunt zich hiervoor opgeven bij: 06 
28982715”, zo laat het team vrijwil-
ligers Dorpshuis weten.

‘Van ‘n boer op klompen gekleed in oude lompen,
kun je vaak meer leren dan van hoge heren’

De Doe-het-zelf Weersvoorspelling
REGIO - Het weer voorspellen kunt 
u prima zelf. Boeren deden het 
vroeger al en hadden het meestal 
bij het rechte eind. Ze hielden het 
gedrag van dieren en planten goed 
in de gaten en gebruikten gewoon 
hun ‘boerenverstand’. Bijzonder 
handig om van te leren, zeker 
als Nederland dit jaar uw vakan-
tieland is.

Een tent opzetten, zonnebaden of 
heerlijk barbecueën, allemaal leuke 
thuisvakantie-activiteiten die in het 
water vallen als het plotseling zou 
gaan regenen. Let daarom eens 
goed op dieren, want dieren voe-
len de verandering in de luchtdruk 
net iets vroeger aan dan mensen. 
Ze zullen altijd hun vaste routine 
verbreken als er een sterke weers-
verandering op komst is. Spinnen 
bijvoorbeeld, maken (heel slim) 
een gat in hun web als ze storm 
verwachten. ‘Maakt de spin in het 
web een grote scheur, de storm-
wind klopt spoedig aan de deur’. 
Bovendien zullen spinnen hun web 
niet repareren als er meer slecht 
weer op komst is. Uitermate effi-
ciënte dieren dus. Ook zwaluwen 
laten u zien wanneer u regen kunt 
verwachten: ‘Vliegen zwaluwen 
laag, dan nadert een regenvlaag’. 
Weet u waarom zwaluwen dat 
doen? Als er regen of onweer op 
komst is, verandert de atmosfeer 
in de lucht. Vliegende insecten 
zoals muggen, vliegen en torren 
ontwijken dat door laag te gaan 
vliegen. En wie lust deze insecten 
graag? Zwaluwen natuurlijk, van-

daar. Om diezelfde reden gaan vis-
sen overigens tot vlakbij de opper-
vlakte zwemmen. Bij vissen moet 
u wel goed opletten, want als vis-
sen niet tot vlakbij de oppervlakte 
zwemmen, maar wel heel goed 
zichtbaar zijn, dan betekent dat 
juist dat u de paraplu niet nodig 
zult hebben. Het zuurstofgehalte 
in water is bij droog en warm weer 
namelijk lager, waardoor vissen 
hoger gaan zwemmen.

Kijkt u ook eerst even goed naar 
de koeien in de wei voordat u de 
barbecue klaar zet, want als koei-
en dicht bij elkaar gaan staan, dan 
komt er vast  en zeker een stevi-
ge regenbui aan. Koeien brengen u 
trouwens ook op de hoogte van de 
windrichting. Handig om te weten 
als u een tent wilt opzetten bijvoor-
beeld: ‘De beste windmeter is de 
koe. Hij staat altijd met zijn kont 
naar de wind toe’.

Naast dieren kunnen ook bloemen 
en planten duidelijkheid verschaf-
fen over het weer dat komen gaat.
Heeft u een groepje viooltjes in 
uw tuin staan? Hou ze dan maar 
goed in de gaten, want zodra de 
bloemetjes naar elkaar toe gaan 
staan, kunt u er donder op zeggen 
dat er regen komt. Bij mooi weer 
staan ze dan weer prachtig met 
hun ‘gezichtjes’ naar buiten gericht. 
Een rode ondergaande zon duidt op 
weinig vocht in de lucht, dus mooi 
weer op komst. Een rode lucht of 
rode opkomende zon kondigt ech-
ter regen aan voor de dag: ‘Morgen-
rood, water in de sloot, avondrood, 
mooi weer aan boord’. En let op tul-
pen: ‘Als de tulp haar kelk sluit, blijft 
regen niet lang uit’. Volgens meteo-
rologen wordt het echter snikheet 
en kurkdroog. Er is zelfs kans dat 
we te maken krijgen met meerdere 
hittegolven. ‘Pappen en nathouden’ 
dan maar? 

Foto: Michal Knotek

Nieuw Seizoen, 
Nieuwe (her) Start

DUIVEN - Na de vakantie gaat de 
speelotheek in Duiven weer drie 
keer per week open, zolang als 
ontwikkelingen met covid dat mo-
gelijk maken.

“Voor de vakantie was er op vrij-
dag uitleen mogelijk na afspraak, 
nu gaan we er van uit dat een af-

spraak maken niet nodig is. Mocht 
dit veranderen dan berichten we dit 
naar onze leden via de mail en face-
book. Op onze website vindt u dan 
de juiste actuele informatie.”

De nieuwe openingstijden zijn 
aangepast aan de veranderde 
openingstijden van veel scho-

len: maandag en woensdag van 
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagavond 
blijft van 19.00 tot 20.30 uur. De 
speelotheek heeft veel nieuwe 
aanwinsten in de uitleen. “We zijn 
blij dat we iedereen weer kunnen 
verwelkomen bij de speelotheek in 
Duiven aan de Walcherenstraat 7.  
(www.speelotheek-de-vlieger.nl)

Nieuwe openingstijden speelotheek De Vlieger
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DUIVEN – In verschillende Duivense wijken 
is er al langere tijd overlast van verschil-
lende huurders in één woning: pandeigena-
ren verhuren hun eengezinswoning soms 
wel aan zeven verschillende huurders. Bur-
gemeester Huub Hieltjes stelt alles in het 
werk om het probleem van illegale verhuur 
op te lossen. “Duiven moet een fijne woon-
omgeving zijn.”

De regel is helder: in elk huis mag één gezin 
wonen. Pandeigenaren die huizen kopen en 
per kamer verhuren aan andere mensen zijn 
in overtreding. “Sinds maart zijn we opge-
treden tegen drie verhuurders, die bij elkaar 
acht woningen verhuren aan mensen, in dit 
geval arbeidsmigranten. Dit is niet toege-
staan omdat de huurders niet samen een 
huishouden vormen. Het zorgt vaak voor 
veel overlast bij buren. Bijvoorbeeld geluids-
overlast. Ook lopen de spanningen snel op 
als er zoveel verschillende mensen in een 
huis wonen. Bij arbeidsmigranten is taal 
een bijkomend probleem, mensen kunnen 
elkaar niet verstaan en begrijpen.” De ge-
meenteraad heeft al eerder over de illegale 
huisverhuur gesproken, en toen Hieltjes als 
burgemeester aantrad stond het óók op zijn 
prioriteitenlijstje: “Ik vind het erg belangrijk 
dat mensen in deze gemeente fijn kunnen 
wonen. Illegale verhuur per kamer in wij-
ken in Duiven maakt het wonen voor veel 
mensen niet prettig. Soms krijg ik berichten 
van buren van zo’n verhuurde woning, die 
vertellen dat ze geen vrienden meer over 
de vloer durven te krijgen, omdat ze zich 

schamen voor al het lawaai van de buren. 
Dit is natuurlijk onacceptabel en moet opge-
lost worden.” Ondertussen zijn aan de drie 
verhuurders dwangsommen opgelegd van 
tienduizend euro. Ze hebben maximaal drie 
maanden om hun zaken op orde te krijgen. 
Normaal gesproken is dat één maand, in 
coronatijd drie maanden.

Huisvesting van arbeidsmigranten is een 
maatschappelijk probleem in de Liemers. 
Enerzijds vullen arbeidsmigranten de groei-
ende vraag naar arbeid in bepaalde sec-

toren in, anderzijds verdienen ze vaak het 
minimumloon en is het vinden van een be-
taalbare woonruimte voor hen lastig. Huub 
Hieltjes: “De verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt bij de werkgever of het uitzendbureau 
dat ze naar Nederland haalt. Wel gaat het 
college in gesprek met de gemeenteraad 
over een nieuwe woonvisie. We willen sa-
men met werkgevers en uitzendbureaus 
kijken of we ruimte moeten maken voor spe-
ciale woningen voor tijdelijke huisvesting.” 
Om de illegale huisverhuur in de toekomst 
te voorkomen gaat de gemeente proberen 

om het probleem bij de bron aan te pakken. 
“Zo heb ik makelaars en notarissen brieven 
gestuurd met de boodschap ‘als er iemand 
langs komt om een huis te kopen met de 
bedoeling het te verhuren aan verschillende 
mensen, geef dan aan dat dat hier niet mag.’ 
Ik hoop dat we het zo aan de voorkant kun-
nen oplossen en niet later moeten komen 
met waarschuwingen en daarna een dwang-
som. Dit is een lang lopend probleem en niet 
zomaar opgelost, maar we houden nu alles 
goed in de gaten en ondernemen actie waar 
nodig.”

ZEVENAAR – Jan Lammers heeft een nieuw 
contract te pakken, hij tekent voor twee jaar 
bij TOP Oss. De centrale verdediger train-
de al sinds december mee bij de Keuken 
Kampioen-divisie club na zijn avontuur in 
Indonesië.

Slechts een handvol wedstrijden speelde 
Lammers voor Borneo FC, waar hij in 2019 
een contract tekende. “Een mooi nieuw avon-
tuur natuurlijk. Het voetbal is er wel heel an-
ders dan in Nederland, een stuk fysieker met 
veel lange ballen.” Lammers was één van de 
drie buitenlandse spelers bij Borneo FC, het 
maximum buitenlanders dat een club daar 
onder contract mag hebben. “Gelukkig was 
ik was er daar één van. Totdat ik weer te 
maken kreeg met een vervelende blessure. Ik 
scheurde een klein deel van mijn kruisband 
af, daar staat wel een hele lange tijd revalide-
ren voor, maar na drie weken werden er rare 
gezichten getrokken toen ik nog niet fit was, 
wat dus eigenlijk best normaal is. Toen heeft 
Borneo FC een andere buitenlander aange-
trokken en werd ik niet meer ingeschreven 
voor de competitie. Dat was wel jammer, 
maar je moet gewoon weer schakelen.”

Dat deed Lammers: “Terug in Nederland 
kwam ik in contact met mijn maatje Lion 
Kaak die ik nog ken van De Graafschap. Hij 
speelde bij TOP Oss. Die heeft aan de voor-
zitter verzocht of ik mee mocht trainen. Dat 
was prima. Sindsdien heb ik nog maar twee 
wedstrijden gespeeld, want ik was niet speel-
gerechtigd, maar ik heb gelukkig nu wel een 
contract verdiend.” Lammers heeft het naar 
zijn zin: “Ik ben goed opgevangen en we heb-
ben een leuke ploeg.”

Jan Lammers begon op vijfjarige leeftijd met 
voetballen bij DCS, iets eerder dan toendertijd 
eigenlijk mocht. “Vervolgens kon ik proeftrai-
ningen meedraaien bij de Graafschap op mijn 
achtste. Ik was altijd super zenuwachtig voor 
die trainingen, maar ik was er toen nog niet 
echt mee bezig om echt profvoetballer wor-
den. Dat kwam pas echt later”, vertelt Jan. Na 
14 jaar de Graafschap en ruim veertig duels in 
het eerste vertrok Lammers naar RKC in Waal-
wijk: “Dat was ook een bijzondere periode. Ik 
kwam daar binnen en werd op 22-jarige leeftijd 
meteen benoemd tot aanvoerder van de ploeg. 
Dat was heel speciaal, er sprak een gevoel uit 
van waardering, ik stond er zelf ook van te 
kijken. Ik weet dat ik veel praat in het veld. Dit 
maakte de overstap extra leuk.” Helaas kreeg 

hij toen te maken met een vervelende bles-
sure: “Ik moest geopereerd worden aan mijn 
schouder en lag er toen een lange tijd uit, ik 
heb daarna nog wel een half jaartje mee kun-
nen draaien bij RKC.”
Lammers hoopt op een fit en blessurevrij sei-

zoen bij zijn nieuwe werkgever. “Ik wil veel mi-
nuten maken. Ik denk dat we met het team 
echt ergens toe in staat zijn en de voetbal-
wereld kunnen verbazen om voor de play-off 
plekken voor promotie naar de eredivisie mee 
te doen.”

Nina Elbers

Dirk van Hummel

Burgemeester pakt illegale huisverhuur aan
Huub Hieltjes: ‘Duiven moet een fijne woonomgeving zijn’

Jan Lammers dwingt contract af bij TOP Oss
25-jarige Zevenaarder terug in Nederland na avontuur in Indonesië

“Ik denk dat we met het team echt ergens toe in staat zijn.”

“De regel is helder: in elk huis mag één gezin wonen.” (foto: Nina Elbers)



Locatie Didam
Dijksestraat 12, Didam

▪ Mavo
▪ Havo 
▪ Vwo-onderbouw 

Locatie Landeweer
Stationspoort 36, Zevenaar

▪ Vmbo-bb
▪ Vmbo-kb

Locatie Zonegge
Zonegge 07-09, Zevenaar

▪ Mavo
▪ Agora Liemers

Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6, Zevenaar

▪ Havo
▪ Vwo

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